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ALKUSANAT 

Tämä teos on toimitettu samaan tapaan kuin aikaisemminkin. Virastojen ja laitosten laatimia 
toimintakertomuksia on tilastotoimistossa toimitustyön yhteydessä osittain lyhennetty, täydennetty 
ja yhdenmukaistettu. Tässä julkaisussa on ensi kertaa mukana oppisopimustoimiston selostus toi-
minnastaan, joka tätä ennen julkaistiin ammattioppilaslautakunnan kertomuksen yhteydessä. 

Toimitustyötä on johtanut aktuaari Marjatta J anne s. 
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1. Palkkalautakunnan toimisto 

Palkkalautakunnan alaisena toimi palkka-
lautakunnan toimisto toim.pääll. Erkki Sai-
mion johdolla. Toimiston käsittelemät asiat 
jakaantuivat suhteellisen itsenäisesti toimi-
ville virkasuhdeasioita, työsuhdeasioita, elä-
ke- ja ikälisäasioita, tutkimus- ja tilasto-
asioita, luontoissuoritusasioita ja kansliateh-
täviä, sairausvakuutusasioita sekä leski- ja 
orpoeläkekassa-asioita hoitaville toiminta-
yksiköille. 

Toimiston diaariin merkittyjen asioiden 
luku v. 1969 oli 2 925, joista kaupunginhalli-
tuksen lausuntopyyntöjä oli 231. Todellisuu-
dessa asiain lukumäärä oli huomattavasti 
suurempi, sillä joukko kertomusvuonna käsi-
tellyistä asioista oli merkitty diaariin jo edel-
lisenä vuonna tai sitäkin ennen. Ikälisä- ja 
sairausvakuutusasioita ei merkitty diaariin. 
Toimiston lähettämien, diaariin vietyjen kir-
jeiden lukumäärä oli 529. Lautakunnan pöy-
täkirjain pykälälukumäärä oh 2 301 ja toi-
mistopäällikön päätösluettelon pykäläluku 
468. Käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli kui-
tenkin huomattavasti suurempi, koska sa-
maan pykälään saattoi sisältyä useitten hen-
kilöitten ikälisä- ym. asiat. Käsiteltyjen hau-
tausavustusten määrä oli 335 kpl vastaten 
365 899 mk. 

Toimisto työskenteli kertomusvuonna sa-
moissa huoneistotiloissa kuin edellisenäkin 
vuonna. 

Viranhaltijat ja toimihenkilöt. Palkkalauta-
kunnan toimiston 24. pl:n tp. sihteerin vi-
rasta erosi valtiot.maist. Jorma Siitonen 1.9. 

lukien ja virkaan valittiin 1.11. lukien valtiot, 
maist. Kyösti Kauppinen. Työsopimussuhtei-
nen toimistoharj oittelij a-lähetti Mervi Lintu-
nen erosi palkkalautakunnan toimiston pal-
veluksesta 1.11. lukien ja hänen tilalleen va-
littiin Virpi Kallio. 

Toimistossa oli vakinaisia virkoja 19, tila-
päisiä virkoja 4 ja toimia 7. 

Virka-ja työsuhdeasiat. Toimiston toimesta 
annettiin päivittäin jatkuvasti pitkin vuotta 
tulkintoja viranhaltijoita koskevista mää-
räyksistä ja niiden sovellutuksista sekä käy-
tiin eri virastoissa ja laitoksissa antamassa 
asiantuntij a-apua sekä tarvittavaa informoin-
tia. 

Kertomusvuonna käsiteltiin yhteensä 653 
virkavapausanomusta, joista 434 koski pal-
kattoman virkavapauden myöntämistä ja 
219 palkkaetujen myöntämistä virkavapau-
den ajalta sekä 19 jatkuvan osapalkkaisen 
sairausloman myöntämistä. Virkavapaus-
anomukset koskivat monissa tapauksissa 
useampia henkilöitä. Palkattomia virkava-
pauksia myönnettiin seuraavasti: 

kpl 

toisen viran hoitamista varten 273 
jatkokoulutuskursseja ym. opintoja var-

ten 62 
yksityisasioita varten 44 
ulkomaisia opintomatkoja varten 8 
kunnallisen eläkelaitoksen myöntämää 

työkyvyttömyyseläkettä varten 28 
muihin tarkoituksiin 15 
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6. 

; jatko- ym. kurssit 
opintopäivät j a . 

Palkallisia työlomia 

Viranhaltijain, 
tekijöiden palkkaus- ja 

neuvotteluja käytiin 62, työehto-
,32jai 

37, eli kaikkiaan 131 
joista pidettiin pöytäkirjaa. Lisäksi 

tyoehtosopi-
kiertokirjeitä. 

eläkkeitä 562. Hylättyjä 
oli 5. Myönnettyjä 

oli 159. Hylättyjä leskieläkeanomuksia oli 4. 
13. Ylimääräisiä 

6 sekä hylättiin 2. 
hyväksyttiin 2 ja hylättiin 

12. 

. 51, jois-
päätös oli myönteinen. 

22 §:n 3 mom:n johdosta teh-

hyväksyttiin 13 ja hylät-

3 594. 
oli 479 ja jatkohake-

983, joista hylättiin 1. 

koja 349 ja kortistosta 
tuja virkoja 61. 

Urakkaneuvotteh 
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pääll. Alpo Salo sekä palkkausins. Kyösti 
Suikkanen. Neuvottelukunnan sihteerinä toi-
mi tarkast. Ola Filppu. Toimintavuonna neu-
vottelukunta laati kaupungin tuntipalkkais-

1. Palkkalautakunnan toimisto 

ten työntekijäin töissä noudatettavat palk-
kaustekniset ohjeet seka virastoille ja laitok-
sille ohjeet, jotka koskevat työntekijäin työ-
suhteeseen liittyviä kysymyksiä. 
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2. Kiinteistövirasto 

Kiinteistövirasto toimi kiinteistölautakun-
nan alaisena. Viraston päällikkönä oli varat. 
Pentti Lehto. 

Kiinteistövirasto jakautui kanslia-, tontti-, 
maatalous- ja metsä-, kaupunkimittaus- ja 
talo-osastoon. Erillisinä toimistoina olivat 
geoteknillinen toimisto ja asuntotuotanto-
toimisto. 

Viraston diaariin v. 1969 merkittyjen asioi-
den luku oli 4 062. Näistä oli virastopäällikön 
asioita 313, kansliaosaston 849, tonttiosaston 
2 082, maatalousosaston 29, metsäosaston 31, 
kaupunkimittausosaston 345 ja talo-osaston 
413, Kiinteistöviraston lähettämien kirjeiden 
lukumäärä oli 1 306. Virastopäällikön päätös-
luettelon p3rkäläluku oli 236 ja kansliaosaston 
osastopäällikön päätösluettelon pykäläluku 
148. 

Viranhaltijat. Avoinna olleisiin virkoihin 
valittiin kertomusvuonna eri osastoihin seu-
raavat henkilöt: 

kansliaosastoon: 13. pl:n kirjanpitäjän vir-
kaan Riitta Kervinen 16.1. lukien, kahteen 
12. pl:n kanslistin virkaan Liisa Karlsson ja 
Riitta Paavola molemmat 16.4. lukien, 11. 
pl:n autonkuljettaja-vahtimestarin virkaan 
Pentti Kadenius 1.8. lukien sekä 8. pl:n toi-
mistoapulaisen virkaan Raija Santala 18.6. 
lukien; 

tonttiosastoon: 26. pl:n osastosihteerin 
virkaan Matti Rytkölä 1.3. lukien, 18. pl:n 
varastoalueiden apulaistarkastajan virkaan 
Viljo Pälsi 16.5. lukien, 12. pl:n siirtolapuu-
tarhaneuvojan virkaan Tuula Jokinen 1.6. 

lukien, 10. pl:n toimistoapulaisen virkaan 
Annikki Hiltunen 1.7. lukien ja 8. pl:n toi-
mistoapulaisen virkaan Aili Haikela 1.8. 
lukien; 

metsäosastoon: 21. pl:n metsäteknikon 
virkaan Eero Huima 1.11. lukien; 

kaupunkimittausosastoon: 17. pl:n kar-
toittajan virkaan Keijo Maarttola 1.2. lukien, 
10. pl:n piirtäjän virkaan Eila Saarnio 1.2. 
lukien sekä kahteen 9. pl:n piirtäjän virkaan 
Tuula Haglund ja Ritva Hälikkä molemmat 
1.4. lukien; 

talo-osastoon: 20. pl:n halli- ja torikaupan 
valvojan virkaan Tapio Sademies 7.10. lu-
kien. 

Kiinteistöviraston eri osastoista erosivat 
tai siirtyivät eläkkeelle seuraavat viranhalti-
jat: 

kansliaosastosta: kanslisti Tuula Kynnös 
28.2. ja autonkuljettaja-vahtimestari 'Karl 
Lindfors 31.5.; 

tonttiosastosta siirtolapuutarhaneuvoj a 
Elma Huuskanen 31.5.; 

metsäosastosta metsäteknikko Onni Töyry 
3.10.; 

kaupunkimittausosastosta piirtäjä Anna-
Liisa Muje 15.2.; 

talo-osastosta halli- ja torikaupan valvoja 
Paavo Kivi 4.10. 

Huoneistot. Kiinteistöviraston eri osastot 
toimivat kertomusvuonna samoissa paikoissa 
kuin edellisenäkin vuonna, paitsi että asunto-
tuotantotoimisto toimi talossa Toinen Iin-
ja 7. 
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2. Kiinteistövirasto 

K an s li a o s a st o 

Osaston tehtävät olivat kertomusvuonna 
samat kuin aikaisemminkin. 

Osastossa käsiteltiin kertomusvuoden ai-
kana (suluissa edellisen vuoden luvut) 111 
(120) kauppa- ja vaihtokirjaa, 367 (121) 
maanvuokrasopimusta ja 232 (286) niihin 
tehtyä muutosta, 14 (21) huoneenvuokra-
sopimusta, 25 (17) lainasopimusta, 116 (116) 
muuta sopimusta, 80 (92) vuokraoikeuden 
siirtoa sekä 385 (448) lainhuudatus- ja kiinni-
tysasiaa. Toimeksiantoja, jotka eivät johta-
neet sopimukseen oli 132 (165). Asiakkaille 
annettiin 484 (449) hallintaoikeustodistusta 
ja 181 (152) vuokrasopimusjäljennöstä. Ra-
kennuslain mukaisia korvauksia suoritettiin 
186 (222) tapauksessa. 

Vuoden aikana lähetettiin 606 (603) kir-
jettä. 

Kiinteistöluettelon suorittamista kiinteäs-
sä käyttöomaisuudessa tapahtuneista kirjan-
pidollisista ja kartastollisista muutoksista 
mainittakoon seuraavat: ostoja 51, vaihtoja 
10 ja myyntejä 15. Kaupungin omistama 
maa-alue lisääntyi täten 63 ha kaupunki-
alueella ja 185 ha ulkokuntien alueella sekä 
vesialue 397 ha kaupunkialueella ja 78 ha 
ulkokuntien alueella. Maa-alueen vähennys 
011 9 ha kaupunkialueella ja 1.5 ha ulkokun-
tien alueella. Tonttien ym. maa- ja vesialuei-
den vuokrauksia merkittiin 176, kirjattuja 
varauksia 17, ryhmäsiirtoja 330, rakennus-
lain mukaisia korvauksia 44, yleisen alueen 
mittauksia 68, vesialuetäyttöjä 92 ja asema-
kaavoja 4. 

Rakennuksia siirtyi vuoden aikana kau-
pungin omistukseen joko ostojen, vaihtojen 
tai muun luovutuksen yhteydessä 73. Kirjan-
pidosta poistettiin 54 luovutettua tai puret-
tua rakennusta. Rakennusviraston taiora-
kennusosaston ilmoittamat rakennuskustan-

nukset kertomusvuodelta olivat 63.5 mmk ja 
katurakennusosaston vastaavasti 20.2 mmk. 
Lisäksi kirjattiin kunkin hallintokunnan 
omaan käyttöön uskotut ja ilmoitetut perus-
parannusluonteiset rakennuskustannukset. 

Kaupungin talousarviota varten laskettu-
jen kantaomaisuuden korkojen ja poistojen 
lisäksi jatkettiin kantakartaston täydennys-
työtä sekä merkittiin kiinteistökartan Ki 10 
uutta vuoden 1970 painosta varten kiin-
teässä omaisuudessa vuosina 1968-1969 ta-
pahtuneet muutokset. Lisäksi toimitettiin 
otteita ja tilastoja eri tarkoituksiin, avustet-
tiin kiinteistörekisteritoimikunnan tarkistus-
työtä ja annettiin Helsingin kaupungin kiin-
teää omaisuutta koskevia tietoja Helsingin 
seutukaavaliiton työryhmälle. 

Tonttiosasto 

Tonttien luovutus. Pääasiallinen luovutus-
muoto oli vuokraus. Luovutettujen asunto-
tonttien lukumäärä (11) ja rakennusoikeus 
(3 012 hy) ovat edellisvuotisesta nousseet. 
Kertomusvuonna myöhemmin aloitettavaa 
rakentamista varten varattujen asuntotont-
tien rakennusoikeus oli myös verrattain suuri. 
Kertomusvuoden asuntotonttivaraukset liit-
tyvät Helsingin kaupungin vuosiksi 1970-
1974 laaditun asuntotuotanto-ohjelman to-
teuttamiseen. Kaavoituksen tehostaminen on 
heijastunut asuntotonttien varaamisessa. 

Oheisesta taulukosta ilmenevät viime vuo-
sina asuntotarkoitukseen vuokralle annettu-
jen tonttien rakennusoikeudet. Suurin osa 
tonteista on Kontulassa ja Laajasalossa. 
Opiskelija- ja vanhusten asuntolat eivät si-
sälly esitettyihin lukuihin. Lisäksi esitettiin 
myytäväksi yksi asuntotontti, jonka raken-
nusoikeus oli 167 hy. 
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2, 

10 0 0 0 -

5 §00 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 

n. 30. Tontit olivat kuitenkin niin 
heikkopohjaisia, että niitä anoneet yleensä 

Varsinaista tontti-
ei siten ole, etenkin kun Uudea-

. ja Vallilan metsän lopetetta-
villa varastoalueilla oli edelleen satakunta 
pienyrittäjää, joille olisi pyrittävä osoitta-

tontit. Tonttien kysyntä oli 

Muita tontteja ja 
tettaviksi 
den luvut). 

3 (2) 
... 2 ( _ ) 

Autopaikkatontit tai -alueet ... 11 (19) 

Vielä luovutettiin tontteja ja alueita eri 
tarkoituksiin, kuten työmaa-alueiksi, esit-
tely- ja myyntitarkoituksiin, leikkikentiksi, 

jne. 44 (51). 
Ltuksia vartc 

varattavaksi 31 (45) tonttia tai aluetta. 
Lisäksi myytiin 20 (21) määräalaa (tontin-
osaa) ja 4 tonttia. Aluevaihtoja esitettiin 
suoritettavaksi 16 (13). Näissä saatiin 29 ja 

19 tilaa, tonttia tai 
ja 

esitettiin hankittavaksi 58 (52) 
tai tonttia ja 47 (27) määräalaa. Huomatta-
vimmat ostettavaksi esitetyistä alueista oli-
vat Inkoon kunnan Algs jö-nimisessä saa-
ressa sijaitsevat tilat (n. 386 ha) ja Kirkko-
nummen kunnassa sijaitseva Källvik-Väster-
gärd -niminen tila (n. 103 ha). 

Myyntitarj ouksia esitettiin hylättäväksi 

sen yhteydessä tehtiin esitys 12 (18) vuokra-

vuokrattiin 4 (1) 
ta. 

tonttiosaston toimesta Tattarisuon varasto-

heitteille jätettyä ajoneuvoa, joista 66 (56) 
lunastettiin takaisin. Kaatopaikalle vietiin 
16 romuajoneuvoa. Odotettua ja kauan vi-
reillä ollutta esitystä »romuautolaiksi» ei ole 
vielä annettu valtiopäiville, joten varastoitu-
jen ajoneuvojen myymiseen ei ole voitu ryh-

rasto täyttyi siinä määrin, että ainoastaan 

muautot voitiin siirtää sinne. 
Muita asioita. Vuokraoikeuksia ehdotettiin 

jatkettavaksi 58 (40) ja irtisanottavaksi 47 
(31) tontin ja alueen osalta. Luvan myöntä-
misiä esiteltiin 254 (282), joista suurin osa 

•I 



2. Kiinteistövirasto 

koski kaupungin maan käyttämistä erilaisten 
yleisötilaisuuksien, kuten kilpailujen, näyt-
telyjen jne. järjestämiseen. 

Kolmivuotiskatselmuksissa oli vuorossa 
pohjoinen alue. Katselmuskohteita oli n. 
1200 (600). Lisiksi valvottiin kaupungin 
alueiden käyttämistä, rakennus- ja aitaamis-
velvollisuuden täyttämistä ja osakkaiden 
asumista huoneistoissaan. Myös tarkkailtiin 
helsinkiläisen työvoiman käyttämistä ja työ-
voiman muutoksia kaupungin vuokraton-
teilla olevilla tai työllisyyslainoitetuilla työ-
mailla. 

Helsinkiläisen ja ulkokuntalaisen raken-
nustyövoiman keskimääräiset vahvuudet w . 
1960-1969. Seuraavassa taulukossa esiinty-
vät luvut ovat 10-11 kuukauden keski-
arvoja niiltä rakennustyömailta, joita on 
koskenut kaupunginhallituksen määräämä 
ehto helsinkiläisen rakennustyövoiman käyt-
tämisestä rakennustöissä. 

Työntekijöiden luku- ja %-määrä 

Vuosi Helsinkiläiset Ulkokuntalaiset Työ-
maita 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

2 399 
2 003 
2 356 
2 317 
2 570 
2 692 
2 697 
2 287 
2 497 
2 493 

70. a 
76.0 
73.7 
70. o 
74.6 
80. o 
76.0 
75.2 
83.9 
85.4 

1 026 
630 
839 

1 000 
877 
873 
856 
755 
480 
425 

30. o 
24.0 
26.3 
30. o 
25.4 
20. o 
24.0 
24.8 
16.1 
14.6 

59 
50 
64 
78 
80 
86 
87 
81 
65 
76 

Kaupungin omistamia rakentamattomia 
tontteja ja muita alueita siistittiin. Vuosi 
vuodelta on kaupungin katuverkosto pi-
dentynyt, liikenne tihentynyt ja kadut ku-
luvat mm. nastarenkaiden vaikutuksesta 
entistä nopeammin. Katujen ja liikenne-
alueiden kunnossapitoon varattu määrä-
raha osoittautui riittämättömäksi. 

Edelleen käsiteltiin rakennuspiirustuksia, 
velkakirjojen tallettamisia sekä maksujen 
lykkäyksiä, erilaisia korvauksia, rakentamis-
ja varausajan pidentämistä ym. koskevia 

asioita. Kunnallisteknillisiä töitä varten tar-
vittavia työlupia ja haltuunottolupia han-
kittiin yhteensä 404 (581). Rakennusase-
tuksen 92 §:n mukaisia ilmoituksia katu-
alueen haltuunottamisesta lähetettiin 3 (3). 
Rakennuslain 74 §:n 1 mom:n mukaisia kor-
vauksia suoritettiin 198 (226) maanomista-
jalle ja 71 §:n 2 mom:n mukaisia korvauksia 
52 (25) sekä 76 §:n 1 mom:n mukaisia kor-
vauksia kaksi. Kaupunginhallitukselle toi-
mitettiin lausuntoja jäteveden laskemisesta 
tai vastaavista asioista 40 (36). Kaupunki 
kuului 85 (85) tiekuntaan, joita koskevia 
lausuntoja esitettiin kaupunginhallitukselle 
5 (7). Kadun ja yleisen alueen mittauksia 
pantiin vireille 68 (20). Kaupungin eri vi-
rastoille ja laitoksille arvioitiin 10 (12) 
kiinteistöä. 

Tonttiosaston päällikön päätösluettelon mu-
kaan hyväksyttiin muutospiirustuksia 19 
(15), vuokrattiin 43 (36) tilapäisvarasto-
aluetta ja irtisanottiin 15 (17) mainittujen 
alueiden vuokrausta. Vuokraoikeuden siir-
toja merkittiin 70 (76). Henkilökunnan palk-
kaamista koskevia asioita käsiteltiin 5 (4). 
Juhannuskokkojen polttamiseen myönnet-
tiin 28 (16) lupaa. 

A suntolainatoimisio (ent. omakotitoimisto ). 
Kertomusvuoden aikana toimiston tehtävien 
luonne muuttui siinä määrin, että toimiston 
nimenmuutos katsottiin tarpeelliseksi. Toi-
mistossa aikaisemmin huolehdittiin omakoti-
lainoitukseen liittyvistä tehtävistä, mutta 
uuden asuntotuotantolain tultua voimaan 
tehtäviin liittyi lisäksi uuden lainoitusmuo-
don, henkilökohtaisten osakelainojen hoita-
minen sekä useita talokohtaiseen lainoituk-
seen kuuluvia tehtäviä. Toimiston toiminta 
voidaankin jakaa lainoitusmuotojen mukaan 
kolmeen sektoriin, joista mainittakoon seu-
raavaa: 

1) Talokohtaiset lainat (Kerrostalolainat) : 
Asuntohallitus myönsi aikaisempien hake-
musten perusteella asuntolainoja yht. 
38 180 000 mk, jotka jakautuivat 16 eri 
hankkeen kesken. Näistä oli opiskelija-asun-
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toloita neljä, joiden 
määrä oli 4 710 000 mk. Vuokratalomuotois-
ten hankkeiden osalta hyväksyttiin s 
joiden valinnan suorittaa rakennuttaja. 

Uusia lainahakemuksia otettiin 
19, ja anottujen lainojen yhteissumma oli 
n. 49 mmk. Opiskelija-asuntoloiden osuus 
näistä oli neljä kiinteistöä, joiden lainasumma 
oli 7 052 0(30 mk. 

2) Omakotilainat: Edellisen vuoden hake-
musten (42) perusteella myönnettiin 25 haki-
jalle asunto- ja lisälainoja määrältään yh-

579 000 mk. Näiden lainoitus pantiin 
Uusia lainahakemuksia otettiin vas-

17, määrältään yhteensä 373 470 mk. 
Hakemusten vähäiseen määrään vaikutti 

jen hakuaika, joka oli kesällä. 
Vuoden aikana suoritettiin n. 500 asunto-

lainatarkastusta. Tarkastukset olivat osaksi 
valmiiden rakennusten jälkivalvontaa ja osak-
si rakenteilla olevien rakennusten arvioin-
teja. Käsiteltiin ja toimitettiin asuntohalli-
tukselle lainansiirtoanomuksia ja muutos-
piirustuksia. Tammi- ja heinäkuussa tehtiin 
ilmoitukset rakenteilla olevien 

tontinhintataso, joka estää useampien ra-

kelpoiseksi. 
Muista kuin lainoitukseen liittyvistä teh-

tävistä, joihin toimiston henkilökunta onosal-

totuotanto-ohjelman laatimiseen, omakoti-
alueiden valvonta, jota on suoritettu osittain 

myyntitarjousten ja lunastusten yhteydessä 
myytävien rakennusten ja laitteiden ar-
viointi . 

Siirtolapuutarhatoimisto. Toimiston henki-
. harjoitti puutarhaneuvontaa kau-
siirtolapuutarha- ja omakotial 

löki 

laadittiin tilasto ja annettiin eri-

Pidettiin esitelmiä viljelyksen eri aloilta 
biirtolapuutarliaynaistysten jaijestamissa ti-
laisuuksissa ja suoritettiin paikallista neuvon-
taa molemmilla alueilla. 

Siirtolapuutarhoissa hoidettiin yleiset istu-
tukset, tiet ja kentät sekä valvottiin palsto-
jen hoitoa ja yleistä järjestystä. Kumpulan 
siirtolapuutarh assa uusittiin 
] ontoverkostosta ]a suoritettiin 
nuksen korjaus ja maalaus. Vallilan 
puutarhan käymälä- ja 

tot 

3) Osakelainat: Osakelainoja, jotka 
tohallituksen ohjeiden 

tettiin myönnettäväksi yhteensä 1 
mk. Lopullisesti hyväksyttiin 
väksi 960 000 mk. Lainoja anoi 
124 henkilöä ja niitä myönnettiin 63 
lölie. Monet hakijat luopuivat 
taan siitä huolimatta, että 
hyväksyi 

• 000 

rittiin 20 mk. Puu 
tuottivat 221 988 
vuokrat 16 930 mk 
jen arvo oli 1 326 
to ja merkittiin 164 (169). 

oli 12 

palstojen 
ja viljelyspalstojen 

jen hyväksikä}^ttöä rajoittaa toisaalta < 
tulorajat, jotka ovat 

koko maassa, joten ] 
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2. Kiinteistövirasto 

kaupunginvaltuuston 3.12.1969 tekemän pää-
töksen mukaan sopimukset uusitaan 1.1.1970 
-30.4.1973 väliseksi ajaksi. 

Kaupunkimittausosasto 

Henkilökunta. Kuukausipalkkaisen henkilö-
kunnan lukumäärä oli vuoden lopussa 131. 
Osastolla oli lisäksi työsopimussuhteisesti 
palkattuja tuntipalkkaisia mittausetumiehiä, 
autonkuljettajia, mittausmiehiä ja harjoitte-
lijoita. Näiden lukumäärä vaihteli kertomus-
vuoden aikana vuodenajasta ja suoritetta-
vien töiden määrästä riippuen 31-48 mie-
heen. 

Teknillisiä välineitä koskevat asiat. Kent-
tämittauskalustoa täydennettiin hankkimal-
la osastolle mm. vaaituskoje. Mittausryhmien 
käyttöön on yhden poistetun auton tilalle 
hankittu uusi auto. Kaupungin omistamia 
autoja oli siten osaston käytössä entinen 
määrä eli 10. Virka-ajoihin käytettiin lisäksi 
8:a osaston henkilökuntaan kuuluvien omis-
tamaa autoa. Kartografisia töitä varten 
lisäksi hankittiin densitometri rasterien sä-
vynmittausta varten. 

Maastomittaus, kiinteistönmuodostus ja ra-
kennustoiminnan valvontaan liittyvät tehtävät. 
Kaupungin kiintopisteverkon täydentämisek-
si suoritettiin runkomittauksia Kantakau-
pungin, Pitäjänmäen, Malmin, Pihlajiston 
ja Vuosaaren alueilla. Näiden tasoituslaskut 
suoritettiin osittain ulkopuolisella tietojenkä-

sittelykoneella. Pihlajiston alueen ja Pasilan 
ratapihan kartoitukset mittakaavassa 1:500, 
yhteensä 123 ha, suoritettiin ilmakuvamit-
tauksena. Inventointikuvaus suoritettiin koko 
kaupungin alueella mittakaavassa 1:10 000 
uutta virastokarttaa varten. Täydennysmit-
tauksia suoritettiin järjestelmällisesti Paki-
lan, Malmin ja Herttoniemen teknikkopii-
reissä. Yhteensä täydennettiin 275 lehteä, 
mittakaava 1:500. Toimintavuoden aikana 
saatiin päätökseen koko kaupunkialueen 
j ärj estelmällinen täydennyskartoitustyö, joka 
oli aloitettu v. 1967. Kaupungin muilla 
alueilla suoritettiin asemakaavapohjia var-
ten tarpeelliset täydennysmittaukset. Pasila-
suunnitelmaa varten laadittiin 250 ha:n 
alueelta numeerinen maastomalli. Maanpinta 
rekisteröitiin reikänauhalle ilmakuvamittauk-
sen yhteydessä autograafista ja maaperätut-
kimuksilla selvitetyt, maanalaisia rajapintoja 
määrittävät pisteet luettiin kartoilta reikä-
korteille. 

Kunnallisteknillisiä töitä varten laadittiin 
katusuunnittelukarttoja. Katujen maastoon-
merkitsemisiä suoritettiin eri puolilla esikau-
punkialuetta. Maanalaisten johtojen yhdistel-
mäkarttain laatimista varten jatkettiin joh-
toihin liittyvien maanpäällisten rakenteiden 
kartoitusta pääasiassa Kantakaupungin 
alueella. Arkistokuvausta jatkettiin suoritta-
malla mittaustoimitusten asiakirjojen, geo-
deettisen numeroaineiston, kiintopistekort-
tien, vanhojen asemakaavojen sekä katukor-
vauskarttojen kuvausta. 
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Pintavaaitusta suoritett 
Katulinjoja merkitty 
Kalliosuojia ja tunneleita kartoitettu 
Rajannäyttöjä 

näyttöjä 
merkitty : 

Sijaintiko 

Täydennettyjä tonttikarttoja 
Pöytäkirjajäljennöksiä 
Karttoja 
Karttoja ostoja, myyntiä ja vaihtoja ' 
Todistuksia ja otteita asiakirjoista 

k m . 
t . 

kpl, » 

t 
» , 
» , 
» 

» ,· 
» 
» 
» 

99 26 
597 1036 

93 96 
11 33 
18.8 16 
5.1 3. 

63 70 
1034 646 

659 750 
760 786 

84 150 
352 307 

7 34 
122 110 

1 570 1 425 • 
1 620 1 700 
1 280 1238 

39 47 
2 822 2 832 

K a r t t o j e n v a l m i s t u s : 
M i t t a k a a v a 

1 : 500 1 : 1000 1 : : 
kpl kpl h 

43 
76 — 
41 100 

9 · 4 

31 

Virastokartta 1 : 4000 (Vi 4) Vi4/—40 Vi4/—68 
piirretty karttaientia — J4 Kpl 
painettu karttalehtiä — 5 125 » 

1 : 10000 (Ki 10) 
täydennvspainos 500 lehteä 

1 : 10000 (Os 10) uusi painos 258 000 lehteä, joista 174 000 kpl 
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2. Kiinteistövirasto 

Matkailukartta mittakaavassa 1 : 10000 (keskusta)/! : 40000 (Os 10 K/Y40) painos 10 360 kpl 
Yleiskartta mittakaavassa 1: 40000 (Y40), painos 1 250 kpl ja 1: 75 000 (Y75), painos 900 kpl 
Karto- ja diagrammeja valmistettu 68 kpl 
Historiallinen kartta (Ehrenström 1812) 1 100 kpl 

K a r t t o j e n a j a n t a s a l l a p i t o : (Karttalehtien lukumäärät) 
Kantakartta 1 : 500 1642 kpl, maanalaisten johtojen yhdistelmäkartta 41 
Virastokartta 1 : 4000 90 kpl, (42 Vi4/—40+48 Vi4/68), osoitekartta 72 ja 
Yleiskartta 1 : 30000 1 kpl 

K a r t t a j ä l j e n n ö s t e n v a l m i s t u s : 

Valo-, kuulto valokopiot sekä siirtokopiot+Xerox-kopiot 
Muovikopioinnit 
Valokuvaukset, valokuvakopiot 

K a r t t a p a l v e l u : kpl 
Erillisiä karttalehtiä myyty 64 970 

joista opaskarttoja (Os 18) 29 910 
matkailukarttoj a (Os 10 K/Y 40) 12 855 

Karttakirjoja (Os, Vi, Ki) myyty 1 628 
Seinäkarttoja valmistettu 268 

Omaan 
käyttöön 

kpl 
MuiUe Yhteensä 

kpl kpl 

35 877 13 214 49 091 
952 491 1 443 

2 619 1 193 3 812 

Kaiukorvausasiat. Kertomusvuonna esitet-
tiin rakennuslain mukaisia kadun ja viemä-
rin rakentamiskorvauksia perittäväksi 
4 265 494 mk, mikä jakaantui 991 tontin 
omistajan kesken, kyseisiä korvauksia mak-
settiin kertomusvuoden aikana 4 112 910 
mk. Tähän summaan sisältyy myös v. 1963 
-1968 maksuunpantujen rakennuslain mu-
kaisten kadun ja viemärin rakentamiskor-
vausten vuotuismaksuj a. 

Rakennuslain 75 §:n mukaisia katualue-
korvauksia esitettiin kertomusvuonna perit-
täväksi 598 maanomistaj alta yhteensä 
583 370 mk, johon summaan sisältyy muu-
tama asemakaavalain mukainen katumaa-
korvaus. Katumaa- ja katualuekorvauksista 
saatiin kaupungille tuloja kertomusvuoden 
aikana kaikkiaan 377 386 mk. Tähän sum-
maan sisältyy myös aikaisempina vuosina 
määrättyjä korvauksia. 

Lisäksi laadittiin lausuntoja ja karttoja 
tielautakunnan toimeksiannosta yksityistie-

lain mukaisia toimenpiteitä varten, yhteis-
toiminnassa rakennusviraston katuraken-
nus- ja puhtaanapito-osaston kanssa katujen 
puhtaana- ja kunnossapito-osuuksista sekä 
rakennusviraston katurakennusosaston toi-
meksiannosta yleiseen käyttöön luovutetuista 
kaduista sekä niiden varsilla olevista tonteis-
ta ja alueista, jota paitsi osasto edusti kau-
punkia niissä maistraatin katselmuksissa ja 
istunnoissa, joissa vm. asioita käsiteltiin. 

Kaupungille v. 1963-1969 maksetut katu-
korvaukset (milj. mk): 

1963 0.6 1967 2.8 
1964 2.3 1968 3.5 
1965 1.9 1969 4.9 
1966 2.9 

Tulojen ja menojen yhteenveto. Kertomus-
vuoden aikana olivat tulot kaupunkimittaus-
osaston vastattavilta tileiltä 5 401 332 mk, 
josta pääomatuloja 4 879 129 mk ja menot 
3 423 489 mk. 
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2. Kiinteistövirasto 

G e o t e-k n Ulin en to im is t o 

Geoteknillisen toimiston päällikkönä toi-
mivan geoteknillisen asiantuntijan alaisena 
toimiston henkilökunnan muodosti v. 1969 
2 geoteknikkoinsinööriä, geologi, toimisto-
insinööri, kenttätyöpäällikkö, 3 työnjohtajaa, 
2 tulosaineistokäsittelij ää, piirtämöesimies, 
8 piirtäjää, sihteeri, kirjanpitäjä, 2 toimisto-
apulaista, 2 maalaboranttia, varastonhoitaja, 
vahtimestari ja lähetti, jotka kaikki olivat 

kairausmiesten ja autonkuljettajien : 
tama työntekijäin, työehtosopimuksen alai-
nen kenttähenkilökunta käsitti kertomus-
vuonna 28 miestä. 

Geoteknillinen toimisto on kertomusvuoden 
edelleenkin toiminut kaikkia yleistä 

ja kaupungin eri ra-
rakenta-

hoitavia virastoja ja laitoksia ym. 
asiantunti] a-

en telit a vnn mttyvana 

lyttämiä pohja- ja 

ja erikoissuunnittelua sekä 
edellyttämiä kalliotutki-

osalta niiden 
valvontaa sek 

suorittaen 

geoteknillistä erikoisvalvontaa. 

Kertomusvuoden aikana aloitettiin kau-
punkisuunnitteluviraston toimeksiannosta 
pohjasuhteiltaan ennestään selvittämättö-
millä alueilla orientoivat 
pohjatutkimukset. Näitä tutkimuksia 
tettiin kertomusvuonna Malmi-Tapanila 
-alueella ja Vuosaaressa ja ne käsittivät kus-

5 . 4 % . 
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2. Kiinteistövirasto 

Maatalousosasto 

Toiminta ja maa-alueiden määrä. Kerto-
musvuonna maatalousosasto hoiti sille kuu-
luvien tehtävien mukaisesti kiinteistölauta-
kunnan alaisten maatilojen ja viljelysmaiden 
maatalouden. Toiminnassa ei tapahtunut 
mainittavia muutoksia. 

Vuonna 1969 oli maatalousosaston hoidossa 
ja valvonnassa viljelysmaita kaikkiaan 1 231 
(1 247) ha. Vähennys vuoteen 1968 verrattu-
na on 1.5 (5. o) %. Maista oli Helsingin kau-
pungin alueella 1081 ja muissa kunnissa 
150 (151) ha. 

Maatilat. Omassa viljelyksessä olleiden 
neljän maatilan Fallkullan, Haltialan, Pu-
kinmäen ja Tuomarinkylän yhteispinta-ala 
oh lähes sama kuin kahtena edellisenä vuon-
na. Pellon käyttö oh seuraava: 

1968 
ha ha 

Leipävilja 
Ruis — 34 
Syysvehnä 155 119 
Kevätvehnä 300 455 369 522 

Muu vilja 
Ohra 17 18 
Kaura 173 100 
Heinänurmet 63 253 100 218 

Kesanto 54 31 

Yhteensä oma viljely 762 771 

Leipävilja-alan osuus kokonaispinta-alasta 
oli kertomusvuonna 8 % pienempi ja rehu-
vilja-alan osuus 10 % suurempi kuin vastaa-
vasti edellisenä vuonna. 

Lannoitukseen käytettiin kevät- ja syys-
viljamaille y-lannoksia yhteensä 259 tn ja 
syysviljoille salpietaria pintalannoituksena 
yhteensä 33 tn. Kesantojen hoitotöihin kuu-
lui mm. maatalouskalkin käyttö 20 ha:n 
alalle ja puhdistamoiden lietteen käyttö 
17 ha:n alalle. 

Talvi 1968-1969 oli syysvehnän talvehti-
misen kannalta suotuisa. Myös kevätviljojen 
osalta v:n 1969 viljelyskausi kokonaisuudes-
saan oh tyydyttävä. Saatu viljasato oli noin 
neljänneksen suurempi kuin edellisenä vuon-
na. Satomäärien erittely on seuraava: 

Kokonaissato Keskim. heh-
tn taarisato, kg 

1969 1968 1969 1968 
Ruis — 60.3 — 1 827 
Syysvehnä ... 527.5 381.6 3 413 3 204 
Kevätvehnä . 854.3 881.5 2 845 2 388 
Ohra 49.8 35.2 2 874 1 969 
Kaura 639.0 272.9 3 690 2 736 

Yhteensä vilja 2 070.6 1 631.5 
Heinä 206. o 362.8 3 260 3 640 

Kertomusvuonna viljakauppa oli ylituo-
tannosta johtuen koko maassa lähes koko-
naan pysähdyksissä aina uuden sadon val-
mistumiseen saakka. V. 1969 myytiin tai käy-
tettiin vuosien 1968 ja 1969 satoa seuraavasti: 

sieme-
neksi 

tn 
Syysvehnä . 19 
Kevätvehnä 178 
Ohra 30 
Kaura 142 

M y y t y 
mylly-

viljaksi 
tn 

220 
711 

re-
huksi 

tn 

259 

Käytetty 
tiloilla sie-

meneksi 
tn 

95.1 
3.4 

31.3 

Yhteensä 369 931 259 129.8 

Vuokratalous. Vuokralle annettuna oli 
yht. 469 ha. Maanvuokrasopimusten nojalla 
viljelyksessä ollut peltoala, yhteispinta-aial-
taan 450 ha, sisältyi 38 sopimukseen. Vuosi-
sopimuksia oh 30 ja viisivuotissopimuksia 8. 
Tilapäisvuokraukset käsittivät 19 ha. 

Tulojen ja menojen yhteenveto. 
1969 
mk 

Tulot yhteensä 1 561 934 
Menot yhteensä 914 548 

1968 
mk 

1 217 718 
920 548 

Erotus 647 386 297 170 
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18 531 

to 

65 710 f 
990 » 

3 430 » 
200 kpl 

7 450 pm3 

5 800 » 

10 600 

46 140 f 
1 390 » 

480 » 
600 kpl 

6 560 pm3 

4 770 » 

8 600 

80 490 j3 

1 500 » 
40 560 » 

1 740 kpl 
7 880 pm3 

5 730 » 

12 800 

Tukípiiíta 

61 310 j3 15 
2 520 » 

5 210 pm 
170 » 

k-m3 5 800 

1030 

1300 

7 400 j3 

270 kpl 
260 pm3 

140 » 

500 

25 580 j3 

380 kpl 
3 270 pm3 

5 032 » 

5 800 
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2. Kiinteistövirasto 

Luonnonsuojelu. Kiinteistölautakunnan ja 
kiinteistövirastoa ohjesäännöissä luonnon-
suojelusta huolehtiminen on määrätty kiin-
teistölautakunnan, kiinteistöviraston ja met-
säosaston tehtäväksi. Viime vuosina on jou-
duttu toteamaan, että luonnonsuojelu on 
ollennaisen tärkeä tekijä pyrittäessä säilyttä-
mään ihmisten ympäristön viihtyisyys ja ter-
veellisyys. Helsingin olosuhteissa tämä sosi-
aalinen luonnonsuojelu on välttämätöntä. 
On kuitenkin ilmeistä, että kaupungin luon-
non hoito ja suojelu eivät nykyisin vastaa 
laajentunutta ja nopeasti laajenevaa tar-
vetta. Nykyinen tilanne johtanee vaikeasti 
korjattaviin epäkohtiin. 

Metsäosaston monien tehtävien ja pienen 
henkilökunnan vuoksi ketään ei ole voitu 
erottaa yksinomaan luonnonsuojelutehtä-
viin. Monesti luonnonsuojelunäkökohdat jää-
vät ottamatta huomioon tai tulevat esiin 
vasta kun suunnitelmat ovat toteuttamisvai-
heessa. Näitä puutteita on tosin voitu vähen-
tää henkilökohtaisella yhteistoiminnalla niin 

Metsätuotteiden myynti 
Vuokrat ja lupamaksut 
Muut tulot 

Tulot yhteensä 
Menot yhteensä 

Tulojen ja menojen erotus 

Metsäosaston menot ovat olleet tuloja 
suuremmat vuosina 1967 ja 1968 ja sitä en-
nen viimeksi v. 1952. Ympäristön hoidon ja 
muun luonnonsuojelun vaatiessa entistä 
enemmän työtä ja kustannuksia on menoja 
suurempien tulojen saavuttaminen käynyt 
vaikeaksi. 

Talo-osasto 

Henkilökunta. Talo-osaston sekä talo-
osaston kauppahalli-, ulkomyynti- ja tori-

suunnittelevien kuin toteuttavien elimien 
kanssa. 

Luodakseen edellytyksiä luonnonsuojelua 
koskevien epäkohtien torjumiseksi kiinteistö-
lautakunta on kertomusvuonna esittänyt 
kaupunginhallitukselle, että kiinteistöviras-
ton metsäosastolle perustettaisiin luonnon-
suo j elunvalvoj an virka. Tämä työvoiman 
tarve on otettu huomioon myös vuosien 1970 
—1979 taloussuunnitelmassa. 

Luonnonsuojeluvalvojan eräänä tärkeänä 
tehtävänä tulisi olemaan suunnittelevien ja 
toteuttavien virkamiesten sekä asioista päät-
tävien, luottamusmiehistä muodostuvien 
kaupungin elinten huomion kiinnittäminen 
jo muodostuneisiin tai odotettavissa oleviin 
luontoon perustuvan elinympäristön epäkoh-
tiin. 

Osaston taloudellinen tulos. Metsäosaston 
varsinaiset tulot ja menot kertomusvuoden 
aikana ja vastaavat luvut kahdelta edelliseltä 
vuodelta ovat seuraavat: 

1969 1968 1967 
mk mk mk 

849 136 520 546 379 352 
27 679 25 440 19 991 
14 395 2 117 1 625 

891 210 548 103 400 968 
848 582 796 056 670 736 

+ 42 628 —247 953 —269 768 

toiminnan virkasuhteessa olevan henkilö-
kunnan lukumäärä oli kertomusvuoden päät-
tyessä 58 henkilöä, eli sama kuin v. 1968. 
Avoinna olevaa teknillisen toimiston insinöö-
rin virkaa hoidettiin edelleen työsopimussuh-
teisesti. Lisäksi oh osaston palveluksessa työ-
sopimussuhteessa talonmiehiä, lämmittäjiä, 
virasto- ja porrassiivoojia, kirvesmiehiä, 
muurareita ja muita työntekijöitä vuoden lo-
pussa yhteensä 371 (381) henkeä. 

Uudet kiinteistöt. Talo-osaston hoitoon 
määrättiin v:n 1969 aikana mm. seuraavat 
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6. 

kaikki 
7, kaupunki hankki 

talon hoitoon 

Kaupungintalo, 
Esplanaadikatu 11—13, oli edelleei 

Pohj.: 

Pohj. 

ja korjaustöistä mai-
nittakoon: Fredrikinkatu 65:n (Tennistalo) 
ja Mannerheimintie 22-24:n (Lasipalatsi) 

Kasarmikatu 25:n ja Kei-

Talo-osasto hoiti kerto-
myös monia rakennusten .purkur 

joista mainittakoon suurimpina 
paikoissa tapahtuneet: Kumpu-

4, Viikintien varastorakennus, Ka-
40 ja Latokartanontie 11. 

iin käytettiin 
rahoja 

työt. 

talot ............... 
hallit ja kioskit 

2 195 151 
36 771 

2 231 922 

2 023 920 
44 794 

2 068 714 

eri tarkoitu 
myönnettyjä 92 438 

2 324 360 

83 413 

2 152 127 

189 614 

201 744 

2 715 718 

318 736 

131 215 

2 602 078 

pulla 3 086 (2762). Aravaosakekauppoja teh-
tiin yhteensä 327 (389) kpl. Talo-osaston hal-

57 
(98) ruokakuntaa ja kiinteistöyhtiöiden hal-
linnassa oleviin huoneistoihin 143 (117) 
kakuntaa eli yhteensä 200 (215): 

nalle olivat 
kohteiden tilapäiset tai 
Poikkeuksellisen paljon 

pinta-ala lisääntyi yli 8 %:lla 
päättyessä n. 109 000 (ed. v. 100 700) m2, 
porras- ia muun sitä 
ollessa n. 17 500 (17 000) m2. Ta 
n . 4 .4 % : n 
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2. Kiinteistövirasto 

vouskustannukset vain nain 2.5 %/m2. Tä-
hän päästiin harventamalla siivouskertoja, 
joka pisimmälle vietynä tarkoittaa ns. joka 
toisen päivän siivousta (vain käytävät ja so-
siaalitilat siivotaan päivittäin) kohteissa, 
joissa toiminta on pääasiassa viraston sisäistä 
täi joissa ei ole päivittäistä yleisönpalvelua. 
Harvennetussa siivouksessa oh vuoden päät-
tyessä n. 8 400 (5 400) m2. 

Hmneistojen vuokrat. Asuntoja, joista pe-
rittiin käteisvuokra oli vuoden lopussa 2 697 
(2 741) kpl sekä liikehuoneistoja, varastoja 
ja autopaikkoja 524 (516) kpl eli yht. 3 221 
(3 257) kpl. 

Mainospaikat. Tulot vakinaisista mainon-
tapaikoista olivat 517 075 (442 473) mk ja 
tilapäisistä mainospaikkojen vuokrauksista 
27 114 (26 485) mk. 

Tulojen ja menojen yhdistelmä. 
Talo-osasto 

Käteisvuokrat 
Tilitysvuokrat ilman virastosiivousta 

» virastosiivous 
Muut tulot 

T u l o t 
1969 
mk 

7 227 874 
15 338 474 
2 340 938 

90 328 

1968 
mk 

7 014 733 
14 270 052 
2 310 492 

41 245 

Yhteensä 24 997 614 23 636 522 

M e n o t 

Kunnossapito-, käyttö- ja yleismenot (ml. virastosiivous) ... 10 999 047 9 660 156 
Kiinteän käyttöomaisuuden korot ja poistot 11 143 565 10 264 601 

Yhteensä 22 142 612 19 924 757 
Tulojen ja menojen erotus + 2 855 002 + 3 711 765 

Kauppahalli-, ulkomyynti- ja toritoiminta: 

T u l o t 
1969 1968 
mk mk 

Vuokrat kauppahalleista, kioskeista ja toripaikoista: 
hallit 504 325 515 481 
kioskit . 167 954 161 935 
toripaikat 254 527 232 655 

Myyntipaikkojen vuokrat ja maksut erilaisista myyntitiloista 920 886 909 491 
Tilitysvuokrat 7 476 7 476 

Yhtee sä 1 855 168 1 827 038 

M e n o t 
Kunnossapito-, käyttö- ja yleismenot 451 242 367 263 
Kiinteän käyttöomaisuuden korot ja poistot 93 741 91 453 

Yhteensä 544 983 458 716 

Tulojen ja menojen erotus + 1 310 185 + 1 368 322 

2 - He!s. kaup. virastot ja laitokset 196S 17 



6. 

Asunto tuot anto toimisto 

Toimisto valmisteli ja esitteli 
tantokomitean, sen teknillisen jaoston ja työ-
maatoimikuntien kokouksissa käsiteltävät 
asiat ja huolehti komitean ja sen jaostojen ja 
toimikuntien kokouksissa tekemien päätös-
ten täytäntöönpanosta sekä antoi. 
kaupungin omaa 
liittyvistä KysymyKsibta asuntotuotantoKo-
mitean sille myöntämien valtuuksien puit-
teissa sekä lisäksi hoiti kaupungin varoista 
eri yhtymille myönnettyjen 

ten sekä vuositakuutöiden tarkastusten pöy-
täkirjat. Laskuja maksettiin rahatoimiston 
välityksellä yht. 1 575. 

Kertomusvuoden aikana muutti asunto-

9:stä talon Toinen linja 7:n V-kerrokseen ja 
1.11.1969 saman talon VII-

kiinteistöyhtiöiden . 
töiden tarkastajaa, 5 

valvojaa, kanslisti, 2 pikakirjoittajaa, 2 toi-
mistoapulaista sekä toimistoharj oittelij a. 

Asuntotuotantokomitean toiminnasta laa-
ksessa on lueteltu ne v:n 1969 

valmistuneet, keskener 
tai suunnitteluvaiheessa olleet i 
mat, joiden toimisto- ja työmaa-asioiden hoi-
dosta 

ja -komitealle kirjeitä 
2 374. Kirjeitä lähetettiin ja lausuntoja an-
nettiin yhteensä 528. Komitean pöytäkirjo-
jen lukumäärä oli 28, sen teknillisen jaoston 
pöytäkirjoja 25 ja lisäksi puhtaaksikirjoitet-
tiin ja monistettiin kaikki työmaakokousten, 

ja lopputarkastus-

Y hteenv eto kiinteistöviraston 
tuloista j a menoista 

V a r s i n a i s i a m e n o j a 
teistölautakunnan käytettäväksi oli talous-
arvioon merkitty 36 016 125 mk. 
rahoja tai ylitysoikeuksia 
1 082 876 mk, joten määrärahoja oli käytet-

37 099 001 mk. Tilien mu-
käytettiin kaikkiaan 36 038 070 mk, 

joten säästöä jäi 1 060 931 mk. 
V a r s i n a i s i a t u 1 o j a oli kertomus-

merkitty 45 359 015 
. tulot 48 837 110 

P ä ä o m a t u l o j a olivat tonttien ja / ' 
laa-alueiden sekä entisen ^Ryttylän koulu-# 

/ 

Talousarvioon oh merkitty 
kunnan osalta pääomatuloja 
3 064 000 mk, josta summasta 3 : 

Tuloja kertyi: 
josta sumn 

3 101 970 
oli merkitty 3 990 000 mk ker-

P ä ä o m a m e n o t . 
ton käytettäväksi, 

kaytettavaKSi 
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2. Kiinteistövirasto 

merkitty yhteensä 10 050 000 mk sekä muita teensä 10 796 998 mk ja muihin pääomame-
pääomamenoja varten 328 500 mk. Tilien noihin 312 700 mk. 
mukaan käytettiin kiinteistöjen ostoihin yh-

19 
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3. Asuntotuotantokomitea 

Rakennusohjelmasta valmistui v:n 1968 
aikana asuinhuoneistoja asuttavaan kuntoon 
77 ja v:n 1969 aikana 132 asuinhuoneistoa. 

Lisäksi kertomusvuoden aikana valmistui 
asuttavaan kuntoon seuraavat kaupungin 
vuosien 1966—1967 rakennusohjelmien asuin-
huoneistot: 

Huo-
neis-

Kiinteistö-oy toja 

Jakomäentie 6, B-rakennusohjelma 96 
Jakomäentie 8, B- ja C-rakennusohjelma 117 

Yhteensä 213 

Kiinteistö-oy Kankaretie 7:n, Kiinteistö-
oy Jakomäentie 6:n ja Kiinteistö-oy Jako-

mäentie 8:n pääurakoitsijoille hinta- ja 
palkkaneuvoston suosituksen perusteella ker-
tomusvuoden aikana maksettujen indeksi-
korotusten osalta tarkisti asuntohallitus mai-
nittujen rakennusohjelmien lopulliset han-
kintahinnat tonttikustannuksineen seuraa-
viksi: 

Kiinteistö-oy 
Kankaretie 7 . 
Jakomäentie 6 
Jakomäentie 8 

Lainapäätös mk 

7.8.1969 20 931 435 
13.8.1969 18 806 728 

7.8.1969 22 751 212 

Rakenteilla olivat seuraavat v:n 1968 asunto-
rakennusohjelmat, joiden rakennustöiden lop-
puunsaattaminen siirtyi v:een 1970: 

Rakennusohjelma 

Alustavat 
R a k e n n u s t e n A s u i n h u o n e i s t o j e n arvioidut ^ , 

, , . , . . , Kakenrms-keski- hankinta- . 
luku- tila- pinta- luku- pinta- kustan- gjo^ttu 
määrä vuus ala määrä ala nukset, 

kpl m8 m8 kpl m2 mmk 

Kiinteistö-oy 
Gunillantie 6 8 + 1 
Reiherintie 9 6 + 0 
Kasperinkuja 15 5 + 1 
Asunto-oy Rudolfintie 21 4 + 0 

Yhteensä 23+2 

82 910 18 990 283 67.1 
66 630 15 032 238 63.1 
57 180 12 681 213 59.5 
40 968 8 547 116 73.7 

13.55 1. 8.68 
11.80 1.10.68 

9 .75 16. 9.68 
6.28 11.10.68 

247 688 55 250 850 65.0 41.38 

Kertomusvuoden aikana komitea luovutti 
yhtiöiden hallituksien hallintaan ja hoitoon 
em. yhtiöissä asuttavaan kuntoon valmistu-
neet asuinhuoneistot seuraavasti: 

Huo-
neis-
toja 

Kiinteistö-oy Gunillantie 6 232 
» Kasperinkuja 15 36 
» Reiherintie 9 18 

Asunto-oy Rudolfintie 21 .. 42 

Yhteensä 328 

Asuttavaan kuntoon valmistui kertomus-
vuoden aikana v:n 1967 asuntorakennusoh-
jelmaan sisältyneitä asuinhuoneistoja yh-
teensä 345 ja v:n 1968 asuntorakennusohjel-
maan sisältyneitä 328 eli kaikkiaan 673 
asuinhuoneistoa. 

Lisäksi vuoden aikana valmistui Kiinteistö-
oy Gunillantie 6:ssa asuttavaan kuntoon nuo-
risokotitilaa 513 m2 ja varastotilaa 5 m2, 
jotka tilat ko. yhtiö vuokrasi lastensuojelu-
virastolle. 

Kertomusvuoden aikana ryhtyi asuntotuo-
tantokomitea toteuttamaan seuraavia v:n 
1969 asuntorakennusohjelmia: 
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ohje 

i 11 , , 3 + 0 78 000 18 504 288 64.3 13 .23 7. 8.69 
5 ...... ... 16+2 129 640 31 083 497 62 ,5 24 .80 3.11.69 

1 + 0 12 400 2 572 36 71 .5 2 .19 29. 9.69 

.sä 20+2 220 040 52 159 821 63 .5 40.2 2 _ 

Lisäksi saattoi komitea 1.8.1969 käyntiin 
korttelin n:o 47301 tontin n:o 1 maanalaiseen 
kalliotilaan rakennettavan kaupungin Vesa-
lan kalliosuojan rakennustyöt. Kalliosuojan 
hankintakustannuksien rahoitusta varten 
kaupunki myönsi varoja 1 128 600 mk ja 
Kiinteistö-oy Tuukkalantie 5 rahoitti omana 
osuutenaan 545 000 mk. Väestönsuoja raken-
nutettaisiin kaupungin omistukseen. Asunto-
hallituksen lainaehtoj en 

punki 
setta kalliosuojasta Kiinteistö-oy Tu 
tie 5:Ile tarvittavan väestönsuojatilan. 

aikana johti komitea 
1970 ja 1971 

kennusohj elmien suunnittelua! 
a) Vuoden 1970 

joille oli tavoitteena anoa asuntohallitukselta 
. v:n 1970; 

Kiinteistö-oy 
Koivikkotie 5 .. . . . . . . . . . . . . . . n. 25 000 6000 100 60. o 4 .71 1. 8.70 
Kontulankaan 14 ... . . . . . . . . . . .. ' n. 59 000 13 909 215 64.7 11.02 1. 8.70 
Metsäpurontie 13 .... . . . . . . ........ n. 31 600 6 440 101 63.8 5 .57 1. 9.70 
Metsäpurontie 12 ......... . ^ 31 600 6 646 93 71 .5 5 .60 1. 9.70 
Salpausseläntie . . . . . . . . . . . . . ' 111000 23 627 386 63.0 19.27 1.10.70 

teensä 258 200 56 622 895 63.3 46 .17 — 

Asunto-oy 
Metsäpurontie 17 29 920 6 936 96 72.3 5 .46 1. 8.70 
Metsäpurontie 9' 27 750 6 227 92 67.7 4 .96 1. 9.70 

teensä . 57 670 13 163 188 70. o 10.42 



3. Asuntotuotantokomitea 

kille Maunulan alueelle v. 1970—1971 ra-
kennettaville kiinteistö- ja asuntoyhtiöille 
lukuun ottamatta Kiinteistö-oy Koivikkotie 
5:tä, jolle lämpöenergiaa tulee jakamaan sen 
välittömässä läheisyydessä oleva Kiinteistö-
oy Rajametsäntie 22—24 -niminen yhtiö. 
Lämpöyhtiön arvioitujen hankintakustan-

Rakennusohj elma 

Kiinteistö-oy 
Maunulantie 19 
Kuusikkotie 4 
Pihlajisto II .... 
Pohjois-Haaga . 

Asunto-oy 
Pohjois-Haaga I 

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt yhteensä 257 700 

*) Kaikki luvut arviomääriä. 

Alustavien suunnitelmien mukaan tulisi 
kaupunginhallitus v:n 1970 alkupuolella va-
raamaan komitealle kiinteistöyhtiön raken-
nuttamista varten Koskelan alueelta määrä-
alan, jolle voidaan rakennuttaa asuinhuo-
neistoja n. 150 kpl, joiden yhteinen pinta-ala 
tulisi olemaan n. 9 000 huoneistoneliömetriä. 

Aikaisemmin omaksutun käytännön mu-
kaisesti annettiin rakennustyöt rakennusoh-
jelmittain asuntohallituksen antamien ohjei-
den mukaan suoritetun urakkakilpailun pe-
rusteella halvimman hyväksytyn tarjouksen 
tehneelle helsinkiläiselle urakoitsij aliikkeelle. 

Urakkasopimuksiin sisällytettiin kaupun-
gin vahvistamat työvoiman käyttöohjeet, 
joita urakoitsijat velvoitettiin noudatta-
maan kaikilta niiltä osin, missä ne eivät poi-
kenneet asuntohallituksen antamista vas-
taavista ohjeista. 

A sutUorakennusohjeltnien hankintakustan-
nusten rahoitus. Hankintakustannusten ra-

nusten on laskettu kohoavan n. 2 200 000 
mk: aan. 

b) Vuoden 1971 asimtorakennusohjelmat, 
joille oli tavoitteena anoa asuntohallitukselta 
asuntolainaa v:n 1971 asuntorakennusmäärä-
rahoista. 

55 900 866 

hoitus suoritettiin kaupunginhallituksen ko-
mitean käyttöön myöntämillä asuntoraken-
nusmäärärahoilla ja raha- ja vakuutuslaitos-
ten sekä asuntohallituksen yhtiöille myöntä-
millä lainavaroilla ja yhtiöiden omilla varoil-
la. Rakennusaikana huolehti kaupunki oman 
lainoitus- ja omien varojen rahoitusosuuk-
sien lisäksi myöskin raha- ja vakuutuslaitos-
ten sekä asuntohallituksen yhtiöille myöntä-
mien lainojen osalta hankintakustannusten 
rahoituksesta aina siihen saakka, kunnes 
yhtiöillä oh edellytykset toimittaa tarvitta-
vat vakuudet lainojen myöntäjille ja raken-
nustyöt olivat saavuttaneet lainan noston 
ehdoksi asetetut työvaiheet. 

Kaupungin merkitsemien osakkeiden sekä 
yhtiöille myönnettävien lainojen rahoituk-
seen oh asuntotuotantokomitean käyttöön 
myönnetty asuntorakennusmäärärahoj a ta-
lousarvion eri tileiltä v:n 1968 asunto-
rakennusohj elmia varten yhteensä 9 110 928 

A s u i n h u o n e i s t o ] e n 
luku-
määrä 

kpl 
tilavuus 

m» 
pinta-

ala 
m2 

Suunnittelijan nimi 

*)49 000 
45 000 
42 000 
67 000 

Yhteensä 203 000 

54 700 

10 660 160 
9 770 148 
9 000 144 

14 570 246 

Arkkit. E. Helamaa 
» 

Arkkit. M. Hakuri 
Arkkit. K. Ruokosuo 

44 000 698 

11 900 168 Arkkit. K. Ruokosuo 
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Pienehköjä heti: 
l 12 594 697: 

Asuntohallituksen m 

tämät lainat 
Ulkopuolisilta osakkailta perityt 

19 775 000 

6 730 '000 

600 

600 

Raha- ja 
noja .. 

peritty-

5 260 000 

22 140 400 

1 850 600 

• 251 000 
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4· Asunnonjakotoimikunta 

Asunnonjakotoimikunnan saamissa jako-
ohjeissa v:n 1969 jakokautta varten ei ta-
pahtunut muutoksia. Myös toimikunnan ko-
koonpano pysyi entisenä. Sen sijaan toimi-
kunnan toimintakautta pidennettiin siten, 
että se kesti 31.3.1970 saakka, jolloin astui-
vat voimaan uudistetut jako-ohjeet ja myös 
toimikunnan kokoonpano muuttui. Tästä 
johtuen tämä toimintakertomus koskee toi-
mikunnan koko ko. toimikautta. 

Toimikunta piti jakokautena kaikkiaan 
192 kokousta. 

Toimikunnan tehtävänä oli jäljempänä 
mainittavien, kaupungin toimesta rakennet-
tujen vuokrahuoneistojen osoittaminen asuk-
kaille 9.1.1969 pidetyssä kaupunginhallituk-
sen kokouksessa vahvistettujen jako-ohjei-
den mukaisesti. 

Jaettavina olleiden asuntojen määrä oh 
seuraava: 

kpl 
Kiinteistö-oy Kasperinkuja 15 213 

» Reiherintie 9 238 
» Gunillantie 6 283 

Yhteensä 734 

Lisäksi saatiin kaupungin lainaehtojen 
mukaisesti jaettaviksi seuraavat asunnot: 

kpl 

Kiinteistö-oy Ulappasaarentie 6 18 
(Rak.liike Vilho Ahola) 

Asunto-oy Rudolfintie 15 57 
(Keskus-Sato) 

Asunto-oy Kontukuja 4 49 
(Keskus-Sato) 

eh jaettavana oli siis kaikkiaan 858 asuntoa. 

Pienempiin huoneistoihin kuului huone ja 
keittokomero, suurimpiin 5 huonetta ja keit-
tiö, pinta-alan vaihdellessa 28.0 m2:stä 97.5 
m2:iin. 

Vuokra-asunnot olivat haettavina 20.1.— 
8.2.1969 välisenä aikana, mistä ilmoitettiin 
päivälehdissä. Hakuaikana jätettiin asunto-
asiaintoimistoon 4 949 vuokrahakemusta, 
minkä lisäksi jako-ohjeiden 4-kohdan mu-
kaisesti vastaanotettiin hakuajan jälkeen 
häädetyiltä ja häädettäviksi joutuvilta sekä 
näihin verrattavilta vielä 1 341 jälkihakemus-
ta eli yhteensä 6 290 hakemusta. 

Kaikki hakemukset tutkittiin ja käsitel-
tiin toimikunnan kokouksessa ja mikäli niis-
sä oli epäselvyyksiä, tarkistettiin hakijan 
antamat tiedot poliisi-, lastensuojelu- ja 
huoltoviranomaisilta saaduilla selvityksillä 
tai asuntoasiaintoimiston tarkastajain tar-
kastuskäynneillä. 

Asunnon saamiseen vaikuttavat tekijät 
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6. 

ym. 

Lisäksi osoitettiin 13 

(v:n 1945 jälkeen syntyneitä) 
asunnonsaajia oli 156 ja yli 60-vuotiaita 80, 
minkä lisäksi iäkkäitä henkilöitä oli sijoi-

ssä varsin runsaasti, mm. 
tapauksissa, joissa hakijana oli asian-

lapsi. Sellaisia tapauksia, jolloin 
perheen lapset asuntovaikeuksien takia oli 
sijoitettu lastenkoteihin, oli 61 ja niissä 
lasten lukumäärä yhteensä 103. Asunnon 
hakijan tai hänen perheenjäsenensä vakava 
pitkäaikainen sairaus otettiin ratkaisuun vai-
kuttavana tekijänä huomioon, samoin lapsi-
perheiden vuokranmaksukykyä arvosteltaes-
sa perheelle valtion taholta maksettava lapsi-
perheiden asumistuki. 

Asunto-oy Rudolfintie 15:n sekä Asunto-
oy Kontukuja 4:n osakkeiden saajat olivat 
annettujen ohjeiden mukaisesti kaupungin 
omissa vuokrataloissa asuvia ruokakuntia, 
joilta vapautui vuokra-asunto. 

Jakokauden aikana osoitettiin asunnontar-
vitsijoille lisäksi 266 asuntoa vanhoista ta-

Toimikunnan kokouksissa käsiteltiin myös 
aravaosakkeiden lunastamista tai välittä-
mistä koskevia asioita. Käsittelyt j ohtivat 
yhteensä 323 aravaosakkeen edelleen myyn-
tiin ja 34 aravaosakkeen vaihtoon. 

Toimikunta antoi lisäksi kaupunginhalli-
s i pyytämiä 

ym. 
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5· Kaupunkisuunnitteluvirasto 
Vuosi 1969 oli kaupunMsuunnitteluviras-

ton viides täysi toimintavuosi. Toimintansa 
1· 4. 1964 aloittaneen viraston tehtäväken-
tässä ovat kertomusvuotena olleet varsin 
keskeisesti esillä vuoden 1970 yleiskaavan 
valmisteluun kytkeytyvät kysymykset. 
Suoritetun työskentelyn tuloksena kau-
punkisuunnittelulautakunta vahvisti po. 
yleiskaavan lähtökohdat ja tavoitteet 15. 
11. 1969. 

Vuoden 1968 puolella hyvään alkuun 
päässyt ryhmätyöskentely tiivistyi kerto-
musvuoden aikana huomattavasti ja lukui-
sia laajoja projekteja pantiin alulle. Viras-
ton organisaation edelleen kehittämistä 
jatkettiin yhteistoiminnassa kaupunginhal-
lituksen järjestelytoimiston kanssa. Mm. 
suoritettiin viraston henkilökunnan kes-
kuudessa laaja haastattelututkimus, joka 
antoi arvokasta tietoa otettavaksi huo-
mioon organisatorisessa kehitystyössä. 

Ensimmäisen kerran viraston toiminnan 
aikana laadittiin kertomusvuoden kuluessa 
viraston yhtenäinen toimintasuunnitelma 
vuodelle 1970. Toimintasuunnitelma perus-
tuu osastoittain laadittuihin tehtäväluette-
loihin. Kustakin projektista on esitetty 
tehtävästä vastuussa oleva henkilö, ajoi-
tus, resurssitiedot sekä kustannusarviot. 

Tiedotustoiminta tehostui vuoden 1969 
aikana myös huomattavasti. Viraston si-
säistä tiedotustoimintaa hoitamaan palkat-
tiin tiedotussihteeri ja uutena ulospäin 
suuntautuvan tiedotustoiminnan muotona 
tulivat kuvaan mukaan viraston ja kau-
punginosayhdistysten yhdessä järjestämät 
tiedotustilaisuudet, joiden avulla pyritään 
saamaan esille kuntalaisten mielipiteitä 
otettavaksi huomioon suunnitteluprosessis-
sa. 

Viraston toiminnan laajuutta kuvaa 
osaltaan diaariin kertomusvuotena merkit-
tyjen asioiden luku, joka oli 2013. Näistä 
oli virastopäällikön asioita 692, kanslia-
osaston 95, asemakaavaosaston 657, yleis-

kaavaosaston 47 ja liikennesuunnittelu-
osaston 522. Viraston lähettämien kirjei-
den lukumäärä oli 551. Virastopäällikön 
päätösluettelon pykäläiuku oli 723. Viras-
topäällikön ja osastopäälliköiden muodos-
taman johtoryhmän kokouksia pidettiin 
85. 

Virastopäällikön kertomusvuotena kau-
punkisuunnittelulautakunnalle esittelemis-
tä asioista mainittakoon ehdotukset lau-
takunnan lausunnoksi mm. Helsingin seu-
tukaavaliiton toimesta laaditusta runko-
kaavasta, Helsingin maalaiskunnan yleis-
kaavasta, asunto-ohjelmakomitean alusta-
vasta ehdotuksesta kaupungin asuntotuo-
tanto-ohjelmaksi vuosiksi 1969—1973, Es-
poon yleiskaavasta, Puotilan aluekeskus-
komitean mietinnöstä sekä Suomenlinna-
komitean mietinnöstä. Lisäksi mainitta-
koon ehdotukset lautakunnan lausunnoksi 
lukuisista valtuustoaloitteista. Virastopääl-
likön tekemistä päätöksistä mainittakoon 
31 työryhmän perustamista koskevat pää-
tökset. 

Kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö-
nä toimi 15. 2. saakka arkkitehti, profes-
sori Aarne E r v i ja 17. 2. lukien virasto-
päällikön virkaa hoiti viransijaisena vara-
tuomari Pentti S u n i l a . 

Viraston palveluksessa oh kertomus-
vuoden lopussa 172 henkilöä vakinaisluon-
toisissa tehtävissä, joten henkilökunta oli 
lisääntynyt 39 hengellä edelliseen vuoteen 
verrattuna. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan diaa-
riin merkittyjen asioiden lukumäärä vuo-
sina 1964—1969: 

1964 1204 
1965 1519 
1966 1618 
1967 1622 
1968 1880 
1969 2013 

Vuonna >> 
» 
» 

ff 
ff 
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KANSLIAOSASTO 

Henkilökunta. Kertomusvuotena osaston 
osastopäällikkö oli 17. 2. lukien virkava-
paana viraston vs. virastopäällikön tehtä-
vien hoitamista varten. Sihteeri hoiti po. 
päivästä lukien viransijaisena osaston 
osastopäällikön tehtäviä, jolloin sihteerin 
virkaa hoiti viransijainen. Osastolle pal-
kattiin työsopimussuhteeseen tiedotussih-
teeri, toimistoapulainen ja lähetti. Hallin-
nollisesti kansliaosaston yhteyteen kuulu-
vaan projektipäällikön organisaatioon pal-
kattiin työsopimussuhteeseen suunnittelu-
teknikko ja tutkimussihteeri. Kertomus-
vuoden lopussa osaston palveluksessa oli 
23 henkilöä eli osastopäällikkö, sihteeri, 3 
osastosihteeriä, tiedotussihteeri, toimiston-
hoitaja, kirjanpitäjä, kirjaaja, arkisto jär-
jestäjä, 3 toimistoapulaista, autonkuljetta-
ja-vahtimestari, vahtimestari ja 4 lähettiä. 
Hm. projektipäällikön organisaatio käsitti 
projektipäällikön, suunnitteluteknikon, tut-
kimussihteerin ja tutkimusapulaisen. Aka-
teemisen loppututkinnon suorittaneita po. 
henkilöistä oli 8 sekä 2 merkonomitutkin-
non suorittanutta. Osastolla toimi toimis-
totehtävissä lisäksi kaupunginhallituksen 
toimistokoulun oppilaita. 

Huoneisto. Osasto on toiminut kerto-
musvuoden aikana talon Katariinankatu 
1—3 HI kerroksessa. 

Toiminta. Kansliaosasto on huolehtinut 
viraston hallinnollisten ja lainopillisten, 
tiedotustoimintaan, arkistointiin ja kirjaa-
miseen liittyvien tehtävien sekä kirjanpi-
to- ja henkilökunta-asioiden hoitamisesta. 

Sihteeri on toiminut lautakunnan, sen 
liikennejaoston sekä eräiden asetettujen 
tilapäisten jaostojen sihteerinä. 

Poikkeuslupa-anomuksista annettuja kau-
punkisuunnitteluviraston lausuntoja kans-
liaosasto on valmistellut asemakaava-
osaston esitysten pohjalta. Tämän ohella 
osasto on avustanut virastopäällikköä laa-
timalla tämän esiteltävinä olleista asioista 
yhteenvetoja eri osastojen lausunnoista ja 
esityksistä sekä valmistellut muita viras-
topäällikön esittelemiä asioita. Kanslia-
osasto on lisäksi avustanut muita osastoja 
lausuntojen ja esitysten valmistelussa sekä 
laatinut viraston kirjeet. 

Kansliaosasto on huolehtinut niin ikään 
viraston piirissä tapahtuvasta sisäisestä 
tiedotustoiminnasta. Osasto on toimittanut 
viraston henkilökunnalle tarkoitettua tie-
dotusmonistetta sekä päivittäistä lehtikat-
sausta, huolehtinut kirjallisuuspalvelusta 
uutuusteosten osalta, järjestänyt henkilö-
kunnalle elokuva- ja esitelmätilaisuuksia 
jne. Ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimin-
taa osasto on hoitanut yhteistoiminnassa 
viraston muiden osastojen kanssa. Eräänä 
uutena toimintona tällä sektorilla mainit-
takoon viraston ja kaupunginosayhdistys-
ten yhdessä järjestämät tiedotustilaisuu-
det. Ulkomaisten vieraiden vastaanotossa 
ja ohjelman käytännön järjestelyissä osas-
to on yhdessä muiden osastojen kanssa 
avustanut virastopäällikköä. 

Viraston lisääntyneet tehtävät ovat hei-
jastaneet vaikutuksensa osaston kirjaa-
mis-, toimisto-, kirjanpito- ja henkilökun-
ta-asioiden hoitoon, joiden vaatima työ-
määrä on huomattavasti kasvanut. 

Koko viraston kattavan systemaattisen 
arkistotoiminaan kehittämistä on osaston 
toimesta edelleen jatkettu. Mainittakoon, 
että mm. viraston kirjaston inventointi 
suoritettiin kertomusvuotena. 

PROJEKTIPÄÄLIIKKÖ 

Projektipäällikön johdolla valmistui ker-
tomusvuoden lopulla koko viraston kat-
tava toimintasuunnitelma vuodelle 1970. 

Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on 
todettu eräiden tehtäväkenttään kuuluvien 
töiden muodostuvan niin selviä itsenäisiä 
suunnittelukohteita, että ne voidaan raja-
ta projekteiksi. Vuonna 1969 aloitettuja 
ja meneillään olevia projekteja ovat Pasi-
la ja Malmi. Kunkin tällaisen alueen suun-
nittelua varten on osoittautunut tarkoituk-
senmukaiseksi muodostaa oma työryhmän-
sä, jonka yksinomaisena tehtävänä on 
huolehtia alueen kokonaissuunnittelusta. 
Myös muussa suunnittelutyössä on työ-
ryhmätoiminta osoittautunut tarpeelliseksi 
ja se onkin lisääntynyt entistä enemmän 
virastossa. 
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keisimpiä tehtäviä kertomusvuoden aika-
na olivat: 
— vanhojen korjauskelpoisten rakennus-

ten säilyttamismaMoilisuuksien tutki-
minen 

— kaksivaiheisen detaljikaavoituksen mer-
kityksen selvittäminen pyrittäessä tu-
levaisuudessa kyllin joustavaan, kun-
kin ajankohdan tarpeiden sanelemaan 
detaljikaavoitukseen 

— metrosuunnitelmaan liittyvien asema-
kaavallisten kysymysten selvittäminen 

— keskustan jalankulkukatukokeilujen 
valmistaminen 

— korttelisuunnitelmien laatiminen ajan-
kohtaisen rakentamisen yhteydessä 

— runkosuunnitelmatyöhön osallistuminen 
erityisesti korttelirakenteen puitteissa 

— Koskelan alueen ja Vähä-Huopalahden 
ranta-alueiden kaavoitus. 

Keskustasuunnittelun jatkokehittely-
työssä työryhmän H 67 toimesta tut-
kittiin Töölönlahti—Terassitori—Kamppi-
alueiden vaihtoehtoja A, B, C. Vaihtoeh-

doissa A ja B tutkittiin Töölönlahden jul-
kisten rakennusten saavutettavuutta ja 
paikoitustarvetta. Vaihtoehto C käsittää 
alueet Töölönlahti—Terassitori—Kamppi. 
Tässä vaihtoehdossa esitettiin myös rat-
kaisuehdotus kauko- ja lähibussiterminaa-
leille. Suunnitelmat herättivät vilkasta kes-
kustelua lehdistössä. 

Vuoden aikana järjestettiin Paloheinän 
kaavoitusta koskeva tiedotustilaisuus ja 
mielipidetutkimus eri asemakaavaratkai-
suista. Osaston suunnittelijakunnalle antoi 
työtä myös osallistuminen Helsingin asun-
totuotanto-ohjelman laatimiseen. 

Kaupungin maa-alue 18122 ha 
Vuoden 1968 loppuun mennessä asemakaavoi-
tettua aluetta oli yhteensä 6 714,7 ha eli 37,0 % 
kaupungin maa-alueesta. 
Vuoden 1969 aikana asemakaavojen vahvis-
tusmenettely käsitti yhteensä 589,5 ha eli 3,2 
% kaupungin maa-alueesta. Näistä sisäasiain-
ministeriön vahvistamien asemakaavojen pin-
ta-ala oli 30,9 ha. Vuoden aikana valmistui 
yhdeksän asemakaavaehdotusta, jotka käsit-
tivät yhteensä 558,6 ha eli 3,0 % kaupungin 
maa-alueesta. Näistä kaupunginvaltuusto hy-
väksyi kuusi asemakaavaehdotusta pinta-alal-
taan 118,7 ha. Kaupunkisuunnittelulautakun-
nan puoltaman kolmen asemakaavaehdotuk-
sen pinta-ala oli 439,9 ha. 
Vuoden 1969 loppuun mennessä asemakaavoi-
tettua aluetta oli yhteensä 7 304,2 ha eli 40,3 

kaupungin maa-alueesta. 

1969 SIS. MINIST. VAHVISTAMAT 
ASEMAKAAVAT 30,9 HA 
969 KVST0N HYVÄKSYMÄT ASEMA-

KAAVAEHDOTUKSET 118,7 HA 

V 1969 K S L K N PUOLTAMAT ASEMAKAAVA-
EHDOTUKSET 439,9 HA 



YLEI SK AAVAOSASTO 
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— Tutkimus palveluksien käytöstä. Vuon-
na 1968 aloitetusta kyselytutkimukses-
ta valmistui kaksi raporttia (yleiskaa-
vaosaston toiminnallisia selvityksiä 
2—3). Lisäksi siitä tulostettiin yleis-
kaavaehdotuksen perusteita. 

— Inventointi julkisista palveluksista. 
Vuonna 1968 viranomaisille lähetetyillä 
lomakkeilla selvitettiin julkisten palve-
lupisteiden sijoittumista ja niiden suun-
nittelussa käytettyjä normeja. Ensin 
mainituista laadittiin kortisto ja nor-
mit koottiin muistioon. 

— Helsingin kaupungin ulkoilu- ja urhei-
lupalvelusten inventointi. Raportti val-
mistui vuoden 1969 syksyllä. 

— Selostus yhdyskunnan matemaattisista 
sijoittelumalleista. Raportti julkaistiin 
vuoden 1969 keväällä (yleiskaavaosas-
ton toiminnallisia selvityksiä 1). 

«— Tutkimus sosiaalisen rakenteen kehi-
tyksestä. Yleiskaavaosaston toimeksi-
annosta selvitetään Liiketaloustieteelli-
sessä tutkimuslaitoksessa sosiaaliraken-
teen kehitystä kantakaupungin eri osis-
sa otokseen tulevien talojen talonkir-
joista ym. lähteistä. 

—* Keskustahakuisten työpaikkojen kon-
taktitutkimus. Viraston toimeksiannos-
ta selvitetään Liiketaloustieteellisessä 
Tutkimuslaitoksessa hallinnon, pää-
konttorin yins. keskustahakuisten työ-
paikkojen sijoittunustekijöitä erityises-
ti inventoimalla niiden välisiä kontak-
teja. 

4 Muut työt 

Pääasiassa tutkimustoimistossa laadit-
tiin maankäyttösuunnitteen osa-alueittai-
set asukas-, työpaikka- yms. luvut yhdessä 
TVH:n ja naapurikuntien kanssa suoritet-
tavaan liikennetutkimukseen. 

Lausunto-, toimikunta- yms. työskente-
lystä mainittakoon erityisesti teollisuus-
pa liiketonttikomitealle laaditut selvitykset 

ja ennusteet sekä osallistuminen ja lau-
sunnot Helsingin elinkeinotutkimuksen oh-
jelmointiin. 

YLEISEN TOIMISTON TÖITÄ 

Yleisen toimiston teknisen jaoksen vah-
vuus oli vuoden lopussa 2 diplomi-insinöö-
riä. 

Tekninen jaos valmisteli vuonna 1969 
yleiskaavaehdotukseen liittyvät teknisen 
huollon satama- ja lentoliikenteen selvityk-
set. Työskentely tapahtui yhteistoiminnas-
sa kaupungin teknisten virastojen kanssa. 

Jaoksen tärkeimpiin tehtäviin kuului 
edellisten lisäksi lausuntojen antaminen 
"Helsingin kaupunkiseudun liikenteen 
koordinointia-raportista sekä Etelä-Suo-
men satamatoimikunnan mietinnöstä. 

KESKUSTATOIMISTON TÖITÄ 

Kantakaupungin yleiskaavallisen selvi-
tyksen toinen työvaihe alkoi vuoden alus-
sa. Työvaiheen tavoitteena on kantakau-
pungin runkosuunnitelman laatiminen. 

Kantakaupungin runkosuunnitelmatyön 
I jakso on kehittämissuunnittelua, jossa 
sovittujen lähtökohtien määrittelemissä 
rajoissa tarkastellaan kantakaupungin 
fyysisen rakenteen vaihtoehtoja ja niiden 
kustannuksia. Toimintavuoden aikana 
suunnittelutyö on keskittynyt lähinnä ny-
kyisen keskustan rakennevaihtoehtoihin. 
Suunnittelutyö on tehty viraston omana 
työnä. Keskustatoimisto on vastannut työn 
yleisestä ohjelmoinnista ja viidestä osa-
projektista, "asuminen ja väestö", "työ-
paikat", "vyöhykejako", "suurkorttelira-
kenne" ja "peruspalveluverkko" sekä osal-
listunut muiden osastojen vastuulla olevien 
osaprojektien kuten kulkulaitosjärjestel-
män suunnitteluun liittyviin tehtäviin. 

Kantakaupungih runkosuunnitelmatyön 
ohella keskustatoimisto on osallistunut v. 
1970 yleiskaavaehdotuksen laatimiseen, 
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asuntotuotanto-ohjelman inventaariotyö-
hön ja keskustan metro-osuuden tarkistus-
työn valmisteluun. 

LÄNTISEN TOIMISTON TÖITÄ 
Läntisen toimiston työkenttään on kuu-

lunut läntisten ja pohjoisten esikaupunki-
alueiden maankäytön yleissuunnittelu. 

Toimiston keskeisimmäksi tehtäväksi 
muodostui ns. Haaga—Vantaa yleissuun-
nitelman laadinta yhdessä ulkopuolisen 
konsultin kanssa. Tämän dispositioasteisen 
suunnitelman tavoitteena oli selvittää val-
tion omistuksessa olevan Malminkartanon 
sekä siihen liittyvien Pohjois-Haagan ja 
Kannelmäen alueiden käyttö lähinnä asu-
mistarkoitukseen . Yleissuunnitelma valmis-
tui ja jatkosuunnittelun ohjelmointi käyn-
nistyi vuoden lopussa. Niinikään toimisto 
osallistui pienempien kaavoituskohteiden 
suunnittelutyöhön (Pohjois-Haaga—Patola 
jne.). 

Alueellisen suunnittelun ohella toimisto 
on suorittanut yleiskaavaehdotuksen —70 
laadinta- ja ohjelmointityötä, sekä niitä 
tehtäviä, joita asuntotuotanto-ohjelma, 
pientaloinventaario, suuri ruokakuntahaas-
tattelu, liikenne-ennuste vuodelle 1980 se-
kä viraston normaali työskentely on sille 
asettanut. Toimiston henkilökunta käsitti 
2 arkkitehtia. 

KOILLISEN TOIMISTON TÖITÄ 
Koillinen toimisto on kertomusvuonna 

osallistunut seuraaviin töihin: 
Yleiskaavaluonnoksen alueellinen suun-

nittelu koillisten esikaupunkien osalta. 
Asuntoalueiden inventointi asuntotuo-

tanto-ohjelmaa varten. 
Alueen maankäyttöennusteen laatiminen 

Helsingin kaupungin ja TVL:n liikenne-
ennustetta varten. 

Alueen maankäyttöennusteen ja kehi-
tyksen ajoituksen laatiminen Helsingin 
seutukaavaliitolle. 

Osallistuminen Malmin keskustan kaa-
voitusohjelman laatimiseen. 

Osallistuminen Pihlajamäen—Pihlajiston 
kaavarunkotyöhön. 

Aluetta koskevien lausuntojen valmis-
telu. 

Koillisten esikaupunkialueiden toimis-
tossa on piiriarkkitehdin lisäksi työsken-
nellyt syksystä alkaen 2 arkkitehtia, jotka 
osallistuivat Malmin keskustan kaavoitus-
ohjelmaan sisältyvään koillisten esikau-
punkialueiden dispositiokaavatyöhön. Edel-
lä olevaan työhön liittyen on koillisten 
esikaupunkialueiden toimisto osallistunut 
alueen asukkaille järjestetyn mielipideky-
selyn valmisteluun. 

ITÄISEN TOIMISTON TÖITÄ 
Toimiston vahvuus vuoden lopussa oli 

3 arkkitehtia, teekkari ja piirtäjä, 
Henkilökunta osallistui kokonaisuudes-

saan yleiskaavaehdotus —70: n laatimiseen 
toimien osa-alueensa suunnittelijana sekä 
eri toimintasektorien selvittämiseen. 

Toimintavuoden aikana on osallistuttu 
työryhmiin, jotka ovat käsitelleet virkis-
tysaluekysymyksiä sekä seudullisesti että 
yksinomaan kaupunkia koskien. Tällöin on 
oltu läheisessä yhteistyössä sekä Helsingin 
seutukaavaliiton että urheilu- ja ulkoilu-
viraston kanssa. 

Tammikuussa perustettiin Helsingin 
maalaiskunnan kaavoittajien ja kaupunki-
suunnitteluviraston asemakaava- ja yleis-
kaavaosaston edustajista työryhmä valvo-
maan Vesala—Länsimäki-alueen v. 1968 
aloitetun suunnittelun edelleen kehittämis-
tä kaavarunkoluontoiseksi. Kaavarunko-
luonnos valmistui kesäkuussa. 

Huomattava osa toimiston työpanokses-
ta on käytetty selvitysten laatimiseen ja 
käsittelymateriaalin toimittamiseen osas-
ton ulkopuolelle. Erikoisesti on mainittava 
Puotilan aluekeskuskomitea, joka sai työn-
sä päätökseen elokuussa, Puotinharjun— 
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L I I K E N N E S U U N N I T T E L U O S A S T O 

Henkilökunta. Liikennesuunnittelupääl-
likkö erosi 15. 10. 1969 osaston palveluk-
sesta ja apulaisosastopäällikkö määrättiin 
viransijaisena hoitamaan yksinomaan lii» 
kennesuunnittelupäällikön virkaa 16. 10. 
1969 alkaen toistaiseksi. Vuoden 1968 lo-
pulla avoimeksi tullut 26 pL insinöörin 
virka täytettiin 5. 3. 1969. Viraston perus-
tamisesta lähtien täyttämättä ollut 24 pL 
insinöörin virka muutettiin vuoden lopulla 
liikenneteknikon viraksi, joka täytettiin 
joulukuussa, jolloin 22. pL liikennetekni-
kon virka jäi avoimeksi. Kertomusvuoden 
lopussa olivat täyttämättä liikennesuun-
nittelupäällikön, liikenneinsinöörien, säh-
köinsinöörin ja liikenneteknikon virat. 

Muihin tehtäviin viraston piirissä siirtyi 
osastolta yksi diplomi-insinööri, toimisto-
apulainen ja piirtäjä. Osaston palvelukses-
ta erosi lisäksi kertomusvuoden aikana 
diplomi-insinööri ja insinööri. Työsopimus-
suhteeseen palkattiin osastolle diplomi-in-
sinööri, 2 insinööriä, osastosihteeri, sähkö-
asentaja, piirtäjä ja 2 toimistoharjoitteli-
jaa. Tilastoapulaisen tehtäviin siirtyi osas-
tolle aiemmin palkattu toimistoharjoitteli-
ja. Vuoden 1969 lopussa oli osaston pal-
veluksessa kaikkiaan 39 henkilöä, joista 8 
diplomi-insinööriä, 5 insinööriä, 2 liikenne-
tutkijaa, 1 osastosihteeri, 2 rakennusmes-
taria, 4 liikenneteknikkoa, 1 sähköteknik-
ko, 1 sähköasentaja, 6 piirtäjää, 1 piirtä-
jäharjoittelija, 2 tilastoapulaista, 1 toimis-
tonhoitaja, 2 toimistoapulaista ja 3 toi-
mistoharjoittelijaa. Näistä yhden diplomi-
insinöörin työsuhde päättyi kuitenkin 31. 
12. 1969. Heinäkuun puoleen väliin asti oli 
yksi mainituista diplomi-insinööreistä työ-
lomalla Yhdysvalloissa. Kertomusvuotta 
lyhyempiä aikoja on osaston palveluksessa 
työsuhteessa ollut mm* opiskelijoita tilas-
totehtävissä ja liikennelaskennoissa sekä 
toimistokoulun harjoittelija 4 kk:n pitui-
sen työjakson. 

Huoneisto. Osasto on toiminut kerto-
musvuoden kaupungin omistamassa talos-
sa Aleksanterinkatu 16—18. 

Toiminta. Kaupunkisuunnittelulautakun-
nan ja -viraston käsittelemien liikenne-
asioiden valmistelu, liikennejärjestelyjen 
yleis- ja yksityiskohtainen suunnittelu 
samoin kuin liikenteen ja siihen vaikutta-
vien tekijöiden yleisen kehityksen seuraa-
minen sekä liikenneolojen selvittelyä var-
ten tarpeellisten tutkimusten ja tilastotöi-
den suorittaminen kuuluvat osaston teh-
täviin, Kertomusvuotena esiteltiin kaupun-
kisuunnittelulautakunnalle 402 asiaa, jois-
ta 88 oli liikennesuunnitteluosaston omia 
aloitteita. Liikennejaostolle esiteltyjä 
asioita oli 17, joista osaston aloitteita oli 
4. Kirjeitä on osasto lähettänyt kertomus-
vuotena 300. 

Liikennesuunnitteluosastolla on vuoden 
1969 aikana valmistunut 11 numeroitua 
julkaisua, joissa on selostettu tehtyjä tut-
kimuksia, selvityksiä ja laskentoja. 

Perinteisenä tutkimusmuotona osastolla 
on ollut liikennemäärien kehityksen ja 
vaihtelun tarkkailu liikennelaskentojen 
avulla. Ajoneuvolaskentojen lisäksi on py-
ritty saamaan kuva julkisten kulkuneuvo-
jen matkustajista ja jalankulkijoista eli 
henkilövirroista kokonaisuudessaan. 

Poliisin ja vakuutusyhtiöiden tietoon 
tulleista liikenneonnettomuuksista on laa-
dittu vuosittain raportti. Lisäksi on rekis-
teröity vaarallisimpia risteyksiä ja katu-
osuuksia Helsingissä sekä tutkittu keskus-
ohjattujen liikennevalojen vaikutusta on-
nettomuuksiin, ajoneuvojen matka-aikoi-
hin ja liikennemääriin. Eräiden liikenne-
teknillisten järjestelyjen vaikutus liiken-
neonnettomuuksiin on myös ollut selvitte-
lyjen kohteena osastolla. 

Yhteistyössä asemakaavaosaston kanssa 
tehdyssä Vattuniemen teollisuusalueen ra-
kenne- ja liikennetutkimuksessa inventoi-
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tiin alueen nykyinen toiminta ja yritysten 
muutto- ja laajennussuunnitelmat sekä 
laadittiin liikenneanalyysit ja -ennusteet. 

Jalankulkukatukokeilusta Aleksanterin-
kadulla ja Iso Roobertinkadulla laadittiin 
osastolla yksityiskohtainen ehdotus yhteis-
toiminnassa asemakaavaosaston kanssa. 
Kokeilun suunnittelua varten pyrittiin ko-
koamaan mahdollisimman laaja tietopohja 
ja tämän vuoksi suoritettiin mm. katujen 
varsilla olevien 430 yrityksen sekä kaduil-
la 3 400 jalankulkijan haastattelu. Haas-
tattelujen sekä jalankulkija- ja liikenne-
laskentojen avulla selvitettiin tavara- ja 
huoltoajojen järjestelyä kokeilun aikana, 
tutkittiin ajoneuvovirtoja kokeilun koh-
teeksi aiotuilla kaduilla ja niiden ympäris-
tössä sekä kaduille tai niiden ympäristöön 
tulevien ihmisten kulkutapaa. Kävelyka-
tukokeilu 70-raportissa on tutkimustulos-
ten lisäksi ehdotus kokeilun vaatimiksi toi-
menpiteiksi. 

Vuoden 1969 alusta voimaan tulleet 
muutokset liikennevaloja koskeviin sään-
nöksiin aiheuttivat tarkistuksia ja muutok-
sia liikennevalolaitteisiin ja -ohjelmiin. Ny-
kyiset merkityt ja merkitsemättömät suo-
jatiet inventoitiin vuoden lopussa 1. 7. 
1971 voimaan tulevan suojatien määritel-
män muutoksen johdosta. 

Laajakantoisimmista liikennejärjestely-
suunnitelmista olivat kertomusvuonna esil-
lä mm. Hakaniemen ja idän suunnan lii-
kenteen järjestely, jolloin päätettiin jatko-
suunnittelun perusteista, sekä Paciuksen-
kadun jatkeen järjestelyt, joista ei tehty 
päätöstä. Mannerheimintien eteläpään lii-
kenteen järjestely käsiteltiin kertomusvuo-
tena ja suunnitelman toteuttaminen voitiin 
panna alulle. Aikaisemman osaston käsi-
teltävänä useaan otteeseen olleen Töölön 

suunnan liikenteen järjestelyn yleissuunta-
viivat vahvistettiin kaupunginhallituksessa 
ja niiden pohjalta ryhdyttiin osastolla laa-
timaan Mannerheimintien yleissuunnitel-
maa. 

Rautatientorilla ja sen ympäristössä 
suoritettiin kesällä laajoja liikennejärjes-
telyjen muutostöitä, jotka vaativat mm, 
monia väliaikaisratkaisuja alueella. Myös-
kin rautateiden sähköistystyöt pääradal-
la ovat aiheuttaneet liikennejärjestelyjen 
muutoksia ja tilapäisjärjestelyjä, koska 
tasoylikäytäviä on jouduttu poistamaan 
ja siltoja sekä alikulkutunneleita muutta-
maan tai uusimaan. 

Liikennevaloilla varustettujen risteysten 
määrä on kasvanut samalla, kun vanhim-
pia liikennevalolaitteita on jouduttu uusi-
maan. Myös liikennevalojen keskusvalvo-
moon on hankittu uusia laitteita liikenne-
valojen lisääntyessä. Kertomusvuoden ai-
kana asennettiin uusia liikennevaloja mm. 
reitille Annankatu, Simonkatu ja Kaivo-
katu, Huopalahdentielle, Mallaskadun tun-
nelin valmistuttua kahteen risteykseen Hie-
talahdenkadulla, Pohjoisen Rautatiekadun 
ja Mannerheimintien risteykseen sekä Stu-
renkadun ja Porvoonkadun risteykseen. 
Keskusohjatun liikennevalojärjestelmän 
piiriin kuuluviin risteyksiin on asennettu 
uusia ajoneuvoilmaisimia tarkoituksenmu-
kaisimpien liikennevalo-ohjelmien löytämi-
seksi. Liikennevalojen huolto on takuu-
huoltoja lukuun ottamatta siirtynyt lii-
kennesuunnitteluosaston suoritettavaksi. 

Pysäköintimittareita oli käytössä vuo-
den 1969 lopussa yhteensä 1729, joista 4 
tunnin mittareita oli 222, 2 tunnin 984, 1 
tunnin 398 ja puolen tunnin 125. Edelli-
sestä vuodesta mittarien määrä kasvoi 285 
kappaleella. 
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6 . M e t r ö t o i m i s t o 

Yleistä. Metrotoimikunta keskittyi v:n 
v. 1968 aloitet-

Esitys 
yksityiskohtaiset tek-

selvitykset kuin oli Kehittelyssä, Käytettiin 

Metron rakentamispäätöksen johdosta toi-
tehtävät lisääntyivät 

ja 
hankinnat olivat 1 

ja kehittää 
pitkälle, että tilojen 
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6. Metrotoimisto 

Metrotoimikunta suoritti kertomusvuoden 
aikana tutustumis- ja opintomatkoja Englan-
tiin, Neuvostoliittoon, Länsi-Saksaan ja 
Ruotsiin tutustuen näiden maiden metron 
toteuttamisorganisaatioon ja liikkuvaan ka-
lustoon sekä sen automatiikkaan liittyviin 
tehtäviin Leningradissa, Hampurissa, Miinc-
henissä ja Frankfurt am Mainissa. Lisäksi 
toimikunnan edustaja osallistui Lontoossa 
pidettyyn International Union of Public 
Transporfin 38. kongressiin. 

Tutkimusmatkoilla olivat mukana metro-
toimikunnan varapuheenjohtaja Poukka, toi-
mikunnan jäsenet Mehto ja Melin sekä metro-
toimiston johtaja Valtanen. Lisäksi oli Neu-
vostoliittoon, Länsi-Saksaan ja Ruotsiin 
suuntautuneella matkalla mukana metro-
toimistosta rakentamisosaston päällikkö Ran-
tanen. 

Työjaosto. Metrotoimikunnan alaisen työ-
jaoston kokoonpano oli kertomusvuonna 
muuten sama kuin edellisenäkin vuonna, 
paitsi että virastopäällikkö Ervin erottua 
määrättiin hänen tilalleen yleiskaavapääl-
likkö Jaakko Kaikkonen ja liikennesuunnit-
telupäällikkö Väinö Suonio. Jaosto kokoon-
tui vuoden aikana viisi kertaa ja keskittyi 
kokouksissaan valmistelemaan lähinnä met-
rotoimikunnan Hakaniemen -Puotinharjun 
metron ulottamista keskustaan koskevaa 
esitystä. Kaupunginhallitus lakkautti työ-
jaoston 6.10. päättäen samalla, että metro-
toimikuntaa avustaviksi asiantuntijaelimiksi 
asetetaan työvaliokuntia, joiden kokoonpa-
nosta kaupunginhallitus päättää myöhem-
min erikseen metrotoimikunnan esityksestä. 

Asiantuntijaelimet. Metrotoimikunnan apu-
na toimi kertomusvuoden aikana edelleen 
neljä toimikunnan asettamaa asiantuntija-
jaostoa, joiden puheenjohtajat ja esittelijät 
olivat metrotoimistosta. 

Yleisten asiain jaosto käsitteli mm. seu-
raavia asioita: metroa ja ulkomaisten kau-
punkien metrolaitoksia esittelevän näytte-
lyn järjestämistä ja metroa koskevan tiedo-

tustoiminnan järjestämistä kevätkaudella, 
tariffijärjestelmiä metron kannalta katsoen 
sekä metron yhtenäistä design-linjaa ja 
metron suunnitteluun liittyviä menettely-
tapoja. Jaosto kokoontui kaikkiaan 10 kertaa 
ja käsitteli yht. 48 asiaa. 

Liikenneasiainjaosto käsitteli mm.: Hel-
singin kaupungin raideliikenteen perusverk-
koa sekä Kamppi - Puotinharju -metrolinjan 
alustavaa käyttösuunnitelmaa ja liikenteen 
ennustettua kehitystä. Jaosto käsitteli yht. 
43 asiaa neljässä eri kokouksessa. 

Rakennusasiainjaosto käsitteli mm. seuraa-
via asioita: metroratojen päällysrakenne-
tyyppien valintaa avoradalla, tunnelissa, 
silloilla, varikolla ja vaihteissa; ehdotusta 
LVI-ohjeita varten tarvittavia selvitys- ja 
suunnittelutehtäviä suorittavan insinööri-
toimiston valinnasta sekä metrotunneleiden 
ilmanvaihtokuilujen luonnospiirustusten kä-
sittelyä. Jaosto kokoontui kaikkiaan kolme 
kertaa ja käsitteli yht. 10 asiaa. 

Kone- ja sähköasiain jaosto käsitteli mm. 
ehdotusta syöttöasemien hankintaohjelman 
teknilliseksi erittelyksi. Jaosto käsitteli yht. 
viisi asiaa viidessä eri kokouksessaan. 

Asiantuntij aj aostoissa kuultiin asiantunti-
joina ulkopuolisia henkilöitä, joita vuoden 
aikana oli kokouksissa läsnä kaikkiaan 36 
eri henkilöä. 

Toimisto. Metrotoimiston henkilökunta oli 
kertomusvuoden alussa 59 henkeä ja sen 
päättyessä 60 henkeä. 

Toimiston johtajana toimi dipl.ins. Unto 
Valtanen. Rakennusosaston osastopäällikkö-
nä oli dipl.ins. B. V. Huhtinen, koneosaston 
päällikkönä tekn.tri Eino Ilmonen, liikenne-
osaston päällikkönä valt.maist. Harri Liljen-
dahl ja hallinto-osaston osastopäällikkönä 
varatuom. Antti Kuto. Toimikunnan pää-
tettyä, että toimiston uutta organisaatiota 
ryhdytään käytännössä noudattamaan 13.11. 
lukien, hoiti mainitusta päivästä alkaen ylei-
sen osaston päällikön tehtäviä varatuom. 
Antti Kuto, suunnitteluosaston päällikön 
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6. Metrotoimisto 

tehtäviä diplins. Olli Laine ja rakentamis-
osaston päällikön tehtäviä diplins, Jouko 
Rantanen, 

Toimiston johtaja sekä hallinto-osaston 
päällikkö olivat tp. virkasuhteessa ja toimis-
ton muu henkilökunta työsuhteessa. 

Toimisto työskenteli Museokatu 8:ssa si-
jaitsevassa vuokrahuoneistossa 3.10. saakka 
ja muutti sen jälkeen kaupungin omistaman 
kiinteistön Toinen linja 7 tiloihin. 

Toimiston diaariin merkittiin vuoden ai-
kana 1 065 asiaa, joista saapuneita kirjeitä 
oli 670 sekä lähetettyjä 395. 

Henkilökunnan jakautuminen osastoittain 
31.12.1969: 

M N YM. 

Toimiston j ohtaj a ........ 1 _ 1 
Johtaj an sihteeri ........... ....... — 1 1 
Tiedotussihteeri ........... ....... — 1 1 
Erikoistehtävissä ........ 2 _ 2 
Järj estely toimisto ........ 3 _ 3 
Yleinen osasto .............. 5 14 19 
Suunnitteluosasto ........ 20 5 25 
Rakentamisosasto ........ 8 — _ 8 

Koko henkilökunta 39 21 60 

Toiminta. Metrotoimikunnan alaisen 
metrotoimiston työ käsitti myös kertomus-
vuoden aikana pääasiassa yleissuunnitelmien 
tarkistusta, yksityiskohtaista suunnittelua 
ja hankintojen valmistelua. 

Vuoden alkupuolella toimisto keskittyi 
metroesityksen valmisteluun. Tämän työn 
puitteissa mm. tarkistettiin linjaus-, asema-
sekä Intyntälukennesuunmtelmia 'ja laadit-
tiin esitykseen tarvittava kone- ja sähkötek-
nillinen suunnitelma sekä tarkistettiin kustan-
nustekijöitä. Lisäksi tutkittiin yhteistoimin-
nassa valtionrautateiden kanssa Hertto-
niemen teollisuusradan käyttömahdollisuuk-
sia eri vaihtoehtoineen itäisten esikaupunki-
alueiden' julkisen liikenteen hoitamiseksi. 

Kun metron rakentamispäätös 7.5. oli teh-
ty, toimistossa ryhdyttiin tarkistamaan met-

roin jausta ja tutkimaan eri linjausvaihtoeh-
toja sekä ulkoalue- että keskustaryhmien 
työnä. Yksityiskohtaisen suunnittelun koh-
teena olivat erityisesti Hiihtäjäntien, Piio-
tinharjun ja Kaivokadun metroasemat» 

Päätös metron rakentamisesta edellytti 
paitsi toimikunnan myös toimiston tehtä-
vien uudelleenmäärittelyä. Tämän johdosta 
toimikunta päätti (8.10. 244 §) vahvistaa 
metrotoimiston tehtäväksi metrotoimikunnan 
valvonnan alaisena taloudellisesti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti toimien huolehtia metron 
suunnittelusta ja rakentamisesta huomioon-
ottaen samalla kokonaisliikennesuunnittelun 
joukkokuljetusliikenteen kehittämiselle ase-
tettavat vaatimukset Helsingin seudulla ja 
sen edellyttämän yhteistyön muiden lii-
kenteen suunnittelusta huolehtivien elinten 
kanssa, 

Toimikunnan ja toimiston tehtävien näin 
laajentuessa käsittämään yleissuunnittelun 
lisäksi myös yksityiskohtaisen suunnittelun, 
rakentamisen ja hankinnat, katsottiin tar-
koituksenmukaiseksi muuttaa toimiston or-
ganisaatiota. Niinpä toimikunta päätti (8. 
10. 244 §) hyväksyä ohjeellisesti noudatetta-
vaksi »Metron suunnittelua ja rakentamista 
koskevan organisaatiokäsikirj an», 

Organisaatiokäsikirjan mukaan uudet toi-
mialat ja tehtävät huomioonottava hallinto-
organisaation muutos perustui edelleen toi-
miston jakamiseen osastoihin ja toimistoi-
hin sekä lisäksi jaostoihin. Osastojen luku-
määrä supistui neljästä kolmeen ja toimisto-
jen lukumäärä · muuttui yhdeksäksi. 

Uuden organisaation pääjako on seuraava: 
yleinen osasto, johon kuuluvat henkilö-, 
laskenta- ja hallintotoimisto; suunnitteluosas-
to, johon kuuluvat verkko-, kone- ja sähkö™ 
sekä ratatoiniisto; rakentamisosasto, johon 
kuuluvat rakennuttaja-, valvonta- ja asen-
nustoimisto. Esikuntaelimiä ovat järjestely-
toimisto ja hankintatoimisto. 

Toimistossa jatkettiin verkkosuunnittelua 
sekä yleissuunnittelua metroradan jatkami-
sesta Puotinharjusta Vesalaan sekä rengas-
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6. 

Käyttölaitteet, en jousitus-
, mootto-

iin saatolaitteet ]a 
ja ilmanvaihtolaitteet. Lisäksi 

ja 

jalla oli metrotoimiston johtajalla mm. 
oikeus päättää niistä työtilauksista ja lian-

joiden arvo ei yhttänyt 20 000 mk 
ja purkaa työsopimuk-
loppupalkka oli enin-

tään 31. pl:n loppupalkka, 
metrotoimiston johtajan 

päätökset koskivat mm.: 
ja niiden pe-

sesta, työn ja materiaalin tilaamista pysy-

telyhuoneistoksi kunnostettaviin Toinen hn-
ja 7:ssä sijaitseviin tiloihin, tarvittavan ark-
kitehtityön tilaamista pysyvän metronäyt-

nmiseita toimistolta orientoivien ponja- ja 

ritettavaksi 
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ja korjaustyöstä 

Osloon 17.—20.3. tu-
ja käyt-

töön liittyviin kysymyksiin; toimiston joh-

Tampereelle 9.—10.4. neuvottelemaan teh-

tyä, joista keväällä V; 
detty metronäyttely kesti vii 
kävijöitä oli kaikkiaan 2 140. 
Toinen linja 7:ssä avattu pysyvä 



6. Metrotoimisto 

miston myös kaupunkisuunnitteluviraston 
sekä v:n 1970 talousarviota esittävää aineis-
toa. Kävijöitä oli 9.10. ja 31.12. välisenä 
aikana yht. 7 884 henkilöä. 

Metronsuunnitteluun käytetyt varat vuosina 
1956—1969 

Vuosi mk 

1956 . 95 618 
1957 , 277 427 
1958 319 612 
1959 , 310 582 
1960 303 704 
1961 . . . 287 630 
1962 266 164 

Vuosi mk 

196 3 229 311 
196 4 253 155 
1965 454 895 
196 6 1878 079 
196 7 1 937 381 
196 8 2 148 535 
196 9 3 593197 

Yhteensä 12 355 290 
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7. Koulutustoimikunta 

Yleisiä. V. 1969 koulutustoimikunnan va-
kiintuneet toimintamuodot (kunnallishallin-
nollinen, johtamistaidollinen, toimistotek-
nilHnen, laskentatehtäviin liittyvä koulutus 
ja johdon valmennus sekä toimistokoulu) 
lisääntyivät edelleen sekä koulutustilaisuuk-
sien että -muotojen samoin kuin osanottaja-
ryhmien ja tuntimäärien osalta. Toimisto-
päällikköseminaarit sekä kokous- ja neuvot-
telutekniikan kurssit tulivat ohjelmaan uusi-
na ja nopeasti vakiintuneina koulutusmuo-
toina. Erilaisia koulutustilaisuuksia joudut-
tiin toimeenpanemaan vuoden aikana enem-
män kuin toimintasuunnitelma edellytti, ja 
keskimääräiset kustannukset alenivat kou-
lutustuntia kohti n. 40 %. 

Toimistopäällikkötasoisen henkilöstön kou-
lutuksen päästyä käyntiin kaupungin oma 
koulutustoiminta kattoi koko organisaatio-
portaikon varsinaista työntekijätasoa lu-
kuun ottamatta. Myös koulutuksen jatkuvuu-
den suhteen edettiin. Tutkimustoimintaa 
jatkettiin edellytysten mukaan, joskin tähän 
oli käytettävissä entistä vähemmän aikaa 
lisääntyneen opetustoiminnan ohessa. So~ 
veltuvuustutkimustehtävät lisääntyivät kas-
vaneen tarpeen vuoksi. Lainakirjasto laa-
jentui ja sen käyttö vakiintui. Opetusmate-
riaalia valmisteltiin edelleen hyvin runsaasti 
ja sitä systematisoitiin, mikä aiheutti sen, 
että tähän toimintaan täytyi kiinnittää en-
tistä enemmän työtunteja ja varoja. 

Koulutustoimikunta ja koulutustoimikunnan 
toimisto. Kaupunginhallituksen koulutustoi-

mikunnan kokoonpanossa tapahtui kerto-
musvuonna seuraavat muutokset: jäseninä 
valtuutettujen Börje Mattsonin ja Jussi 
Saukkosen tilalla olivat päätoimittaja Yrjö 
Larmola ja asiamies Thomas Rehula. Muut 
jäsenet olivat samat kuin edellisenä vuonna. 
Koulutustoimikunnan sihteerinä toimi edel-
leen koul.pääll. Urpo Ryönänkoski. Toimi-
kunnalla oli kaksi kokousta. 

Kaupunginkanslian alaisen koulutustoi-
mikunnan toimistossa oli henkilökuntaa seu-
raavasti: koulutuspäällikkö, apulaiskoulutus-
päällikkö, 3 kouluttajaa, koulutussuunnitte-
lija, 2 psykologian harjoittelijaa, kanslisti, 
2 toimistoapulaista sekä 10 harjoittelijaa. 
Koulutustoimikunnan vahtimestarin tehtä-
viä hoiti ruotsinkielisen työväenopiston vah-
timestari. 

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

Johdon koulutus. Virastopäälliköiden kaksi-
päiväiset neuvottelupäivät järjestettiin syys-
kuussa Aulangolla» Osanottajina oh kaupun-
ginjohtajan ja useiden apulaiskaupungin-
johtajien ohella 68 virasto- ja osastopäällik-
köä. 

Kunnallisopistossa Tuusulassa järjestettiin 
1. ja 2. toimistopäällikkösemmaari. Seminaa-
rit käsittivät kolme viikon mittaista jaksoa. 
Tässä internaattimuotoisessa koulutuksessa 
oli osanottajina yht. 57 toimistopäällikköä 
tai heihin verrattavaa. 
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Kurssimuotoinen koulutus. Toimintavuon-
na järjestettiin kuusi kunnallishallinnon kurs-
sia. Näille osallistui yht. 199 henkilöä ja kurs-
sien yhteinen tuntimäärä oh 270. Kurssien 
loppukuulusteluissa vähintään tyydyttävästi 
suoriutuneet saivat todistuksen. Kaikki 195 
kokeeseen osallistunutta kurssilaista hyväk-
syttiin. 

Tulokaskursseja järjestettiin kolme. Tämä 
kurssi oh tarkoitettu vasta kaupungin pal-
velukseen tulleille viranhaltijoille ja työsopi-
mussuhteisille henkilöille. Kurssin pituus oli 
12 t ja osanottajia oh yht. 181. 

Johtamistaidon kurssin I jaksoja toimeen-
pantiin kahdeksan, joista yksi oh HKL:n 
tarkastaj akurssiin liittyvä johtamistaidon 
kurssi ja yksi kurssi toimeenpantiin Terva-
lammen työlaitoksen henkilökunnalle. Kurs-
seille osallistui yht. 158 esimiesasemassa ole-
vaa viranhaltijaa ja työntekijää. Ne käsittivät 
65 t, paitsi Tervalammen johtamistaidon 
kurssi, jonka pituus oh 32 t. Kurssien lopussa 
oh kirjallinen koe, johon osallistuneet 154 
kurssilaista kaikki tulivat hyväksytyiksi. 

Johtamistaidon kurssin II jaksoja jär-
jestettiin kolme. Yksi jaksoista oli tarkoitet-
tu uikotyönjohtajille, yksi huolto- ja hoito-
henkilökunnalle ja yksi toimistohenkilökun-
nalle. Kunkin kurssin pituus oli 65 t. Osan-
ottajia kursseilla oli yht. 47. Kokeeseen osal-
listuneista 46 kurssilaisesta hyväksyttiin 45. 
Hylkäämisprosentti oh 2.1. 

Tuotantotekniikan kursseja oli viisi. Tuo-
tantotekniikan kurssi oli tarkoitettu kaikkien 
virastojen ja laitosten tuotantoteknisiin teh-
täviin osallistuville työnjohtajille. Kaupun-
ginhallituksen v. 1966 tekemän päätöksen 
mukaan virastojen ja laitosten oh huolehdit-
tava siitä, että kaikki esimiesasemassa olevat 
henkilöt, jotka joutuivat huolehtimaan tuo-
tanto- ja palkkausteknisistä asioista, osallis-
tuivat koulutustoimikunnan j ärj estämille tuo-
tantoteknisille kursseille. Niiden pituus oli 
801. Toimintavuonna toimeenpannuille kurs-
seille osallistui yht. 95 henkeä. Kokeeseen 

osallistuneista 94 kurssilaisesta hyväksyttiin 
kaikki. 

Työnopetuskursseja, jotka käsittivät 44 
tuntia kukin, järjestettiin kolme. Nämä kurs-
sit oli tarkoitettu niille henkilöille, jotka oman 
työnsä ohella toimivat myös työnopettajina 
ja tulokkaitten vastaanottajina virastoissa 
ja laitoksissa. Opetus sisälsi teorian lisäksi 
runsaasti käytännön harjoituksia. Osanotta-
jia oli yht. 44. 

Toimistotekniikan kurssej a j ärj estettiin 
neljä. Kurssit oh tarkoitettu toimistonhoita-
jille ja toimistoapulaisille. Ne käsittivät 50 
t, ja osanottajia oli yht. 98. Toimistotekninen 
kurssi oli kaupunginhallituksen vahvistamien 
toimistoapulaisten ohjeluonteisten pätevyys-
vaatimusten osa. Kokeeseen osallistuneista 
97 kurssilaisesta hyväksyttiin 96, joten hyl-
käämisprosentti oh 1.1. 

Kustannuslaskennan kurssille, joka oli 
tarkoitettu kustannuslaskentatehtävissä toi-
mivalle henkilökunnalle, osallistui 19 hen-
kilöä. Kurssin pituus oli 24 t. Kaikki kokee-
seen osallistuneet 18 henkilöä hyväksyttiin. 

Kokous- ja neuvottelutaidon kursseja jär-
jestettiin neljä, joista yksi oli tarkoitettu 
rakennusviraston henkilökunnalle. Kokous-
ja neuvottelutaidon kurssi oli tarkoitettu lä-
hinnä j ohtamistehtävissä oleville henkilöille 
sekä niille, joiden työtehtäviin liittyy neu-
votteluja sekä asiakaskontaktien hoitamista. 
Kurssin pituus oli 21 t. Kursseille osallistui 
97 henkilöä. 

Insinöörien tuotantotekniikan kurssille 
osallistui 28 henkilöä. Kurssi oli tarkoitettu 
ensi sijassa niille esimiehille, joiden alaiset 
olivat osallistuneet tähän mennessä järjes-
tetyille tuotantotekniikan kursseille. Kurssin 
pituus oh 30 tuntia. 

Muu kurssi- ja informaatioluonteinen kou-
lutus. Tammikuussa järjestettiin kaupungin-
valtuuston uusille valtuutetuille ja heidän 
varamiehilleen neljä kaksi luentoa käsittävää 
informaatiotilaisuutta. 

Pääasiallisesti konekirj oitustehtävissä toi-
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miville viranhaltijoille ja toimihenkilöille 
järjestettiin konekirjoitusta koskeva jatko-
koulutusluonteinen informaatiotilaisuus kak-
si kertaa. Kummankin tilaisuuden pituus oli 
6 t ja osanottajia oli 26. 

HKL:n toimistotyön peruskurssiin liit-
tyvä konekirjoituksenopetus alkoi marras-
kuussa. Opetukseen osallistui 15 liikenne-
laitoksen uudelleen sijoitettavaa henkilöä. 

Koulutustoimisto ja hoitolaitosten suun-
nittelutoimikunnan tieto j enkäsittelyryhmä 
järjestivät 17.3. ja 28.4. välisenä aikana 10 
samansisältöistä ATK-informaatiotilaisuutta 
sairaaloiden henkilökunnalle. Tilaisuudet pi-
dettiin tietojenkäsittelykeskuksen luentosa-
lissa. Osallistujia oli yht. 380. Käytännön 
järjestelyistä huolehti koulutustoimikunnan 
toimisto, joka myös huolehti informaatioti-
laisuudessa pidettyjen esitelmälyhennelmien 
monistamisen ja lähettämisen osallistujille. 

Helsingin kaupungin toimistokoulun toi-
mintaa on selostettu Opetuslaitokset-nimi-
sessä julkaisussa. 

T u t k i m u s t o i m i n t a 

Psykologinen valintakoetoiminta. Kertomus-
vuonna suoritettiin psykologisia soveltuvuus-
kokeita 77 uimaopettajalle ja rantavahdille, 
161 toimistokoululaiselle, 18 satamalaitoksen 
varastomiehelle, 10 satamalaitoksen apul. 
isännöitsijälle, yhdelle vesilaitoksen toimisto-
apulaiselle sekä 256:lle kaasulaitoksen, lii-
kennelaitoksen ja elintarvikekeskuksen uudel-
leensijoit ett availe eli kaikkiaan 523 henki-
lölle. 

Kirjallisia lausuntoja annettiin tutkituista 
100 ja suullisia 30. Vuoden aikana laadittiin 
ja koeajettiin kolme uutta testiä. Kaasulai-
toksen, liikennelaitoksen ja elintarvikekes-
kuksen uudelleensij oitettavien tutkimus aloi-
tettiin koulutustoimikunnan toimiston voi-
min, mutta myöhemmässä vaiheessa kau-
punginhallituksen j är j est elytoimisto palk-

kasi tähän tarkoitukseen koulutustoimiston 
kaksi psykologian harjoittelijaa. Tutkittujen 
lausunnot on kuitenkin kokonaisuudessaan 
tarkistettu koulutustoimiston voimin, koska 
järjestelytoimistolla ei ole tähän pätevöity-
nyttä henkilökuntaa. Myös testit, huoneisto-
tilat sekä tietokoneajojen kulut ovat olleet 
koulutustoimikunnan toimiston osuutena pro-
jektin läpiviennissä. 

Muu tutkimustoiminta. Toimintavuoden 
aikana tehdyistä tutkimuksista valmistui 
keväällä M. Telaman ja P. Tarvaisen ensim-
mäisen toimistopääffikkösemmaarin yhtey-
dessä suoritettu tutkimus »Sosiaaliset taus-
tatiedot, johtamismenettelyt ja työssä viih-
tyminen toimistopäällikköryhmän koulutus-
asenteiden selittäjänä». Tutkimuksen avulla 
pyrittiin selvittämään, millä tavoin eräät 
sosiologiset taustamuuttujat (ikä, koulutus 
jne.), johtamismenettelyt, työssä viihtymi-
nen ja koulutusasenteet ovat kausaalisessa 
riippuvuussuhteessa keskenään. Erityisesti 
koulutusasenteita pyrittiin selittämään mui-
den tekijöiden funktiona. 

Tulokset osoittivat, että toimistopäällik-
köseminaarin osanottajat olivat keskimäärin 
koulutustoimiston kurssilaisia myönteisem-
piä koulutusasenteiltaan. 

Syksyllä valmistui Sini Ahmavaaran toi-
mistokoulua koskeva tutkimus »Toimisto-
apulaisten koulu- ja työmenestvksen ennus-
taminen». Sen tarkoituksena oli selvittää 
toimistokoulun oppilaiden valinta-, koulu- ja 
työmenestvksen välisiä yhteyksiä. Koehen-
kilöjoukon muodosti 68 kolmena eri vuonna 
valmistunutta oppilasta, jotka tutkimushet-
kellä olivat toimineet Helsingin kaupungin 
toimistoviroissa ja -toimissa vähintään puoli 
vuotta. 

Vuoden vaihtuessa oli tekeillä kolme tut-
kimusta: Pietarisen »Kunnallishallinnon tie-
totestin kehittäminen», Gebhardtin »URT-
aine toimistokoulun valintakokeen menetel-
mänä» sekä Miettisen »Koulutusasenteet ja 
koulutustulokset». 
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7. Koulutustoimikunta 

M u u t o i m i n t a 

Kielikurssitoiminta. Koulutustoimikunnan 
yhteistoiminnassa suomenkielisen työväen-
opiston kanssa järjestämät kielikurssit alkoi-
vat tammikuun lopulla. Tarkoituksena oli 
kaupungin keskushallinnossa palvelevien vi-
ranhaltijoiden kielitaidon kohentaminen — 
monissa työtehtävissä on toisen kotimaisen 
tai vieraiden kielten taitaminen välttämä-
töntä tai ainakin hyödyksi. 

Kustannuksista huolehtivat kurssilaiset 
itse: ilmoittautumismaksu oh 3 mk ja tämän 
lisäksi suorittivat kurssilaiset 3 mk jokaisesta 
kurssista, jolle osallistuivat. Myös oppikir-
jat kustansivat kurssilaiset itse. Viikottainen 
opiskeluaika oh yksi kaksoistunti välittö-
mästi virka-ajan päätyttyä Kaihon virasto-
talossa. Alkuilmoittautumisia tuli 200, mutta 
varsinaisesti kurssille ilmoittautuneiden luku-
määrä jäi paljon pienemmäksi. 

Eri kursseilla oli keväällä ja syksyllä 1969 
osanottajia seuraavasti: 

ct> < 

Englannin kielen jatkokurssi I ... 14 
» » jatkokurssi II ... 17 
» » kesk.ryhmä ... 13 

Ranskan kielen alkeiskurssi 17 
» » jatkokurssi — 

Ruotsin kielen kesk. ryhmä I 10 
» » » II 12 

Venäjän kielen alkeiskurssi 24 
» » jatkokurssi — 

Yhteensä 107 

p: 

32 
16 
17 
18 

13 
20 

125 

Säännöllisiä kävijöitä oh n. 2/3 koko mää-
rästä, mikä ylittää työväenopistojen tavan-
omaisen kurssi-innostuksen. 

Kielikurssitoimintaa jatkettiin syksyllä ke-
vätkauden ohjelman ja suoritetun tieduste-
lun pohjalta. Mukaan tuli myös eräitä Kallion 

virastotalon ulkopuolella palvelevia viran-
haltijoita ja toimihenkilöitä. 

Kurssilaisten mielipiteiden kartoittamisen 
perusteella (mikä tapahtui nimettömän ky-
selylomakkeen avulla) voitiin todeta kieli-
kurssitoimintaa pidetyn tarpeellisena ja hyö-
dyllisenä ja että se koettiin yleisesti posi-
tiivisena koulutusmuotona. 

Konekirjoituskokeet. Vuoden aikana jär-
jestetyissä konekirj oituskokeissa mainitut 
lyöntinopeudet ylittäneiden määrä oli seu-
raava: 

alle 
7 000 lyöntiä % tunnissa 12 
7 000 —»— 2 
7 750 —»— 1 
8 500 —»— 8 
9 250 —f— 12 

10 000 —»— 10 
10 750 —»— 3 
11 500 —»— 1 

hylättyjä 35 

Yhteensä 84 

Harjoittelupaikkojen tarkastus. Toiminta-
vuoden aikana käytiin tutustumassa 19 har-
joittelupaikkaan. Näissä haastateltiin opetta-
jia ja samalla tarkastettiin, että oppilaille 
oh järjestetty kunnolliset työskentelyvälineet 
ja tilat. 

Yhteenveto. Kertomusvuonna järjestettiin 
yht. 48 (ed.v. 47) kurssia ja seminaaria. 
Opetuspäiviä kertyi 463 (380). Osanottajia 
oli kaikkiaan 1 661 (1 346) ja kurssipäiviä 
yht. 48 782 (27 650). 

Kurssipäivän kustannukset kertomus-
vuonna olivat 9,15 mk. Kurssipäivän kus-
tannuksien laskemisessa lähdettiin koulu-
tustoiminnan bruttomenoista (kustannuk-
siin sisältyivät siten henkilöstön palkat ja 
sosiaalikustannukset, opetuspalkkiot, vuok-
rat, siivous, painatus ja monistus, seminaa-
rien täysihoitomaksut, kuljetukset sekä eri-
laisen opetusmateriaalin ja -välineistön han-
kinnat ja valmistus). 
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8, Järjestelytoimisto 

Yleiskatsaus. Kaupungin rationalisoimis-
toiminnan keskuselimenä toimi kaupungin-
hallituksen järjestelytoimisto, joka hallinnol-
lisesti kuuluu kaupunginsihteerin alaisuu-
teen. Periaatteellista laatua olevien kysymys-
ten. käsittelyä varten kaupunginhallitus aset-
taa vuosittain työtehoneuvottelukunnan, jon-
ka asiat valmistelee ja sihteerinä toimii jär-
j estelytoimiston päällikkö. 

Järjestelytoimiston palvelutoimintaan si-
sältyi tutkimus- ja suunnittelutoiminta, tie-
dotus- ja valmennustoimintaan osallistumi-
nen, lausuntoasiat, työturvallisuus» ja aloite-
toiminta sekä entisestään lisääntynyt viras-
toista ja laitoksista vapautuvan työvoiman 
mudelleensij oitust ominta. 

Tutkimusten toimeksiantajina olivat kau-
punginhallitus sekä useat komiteat, toimi-
kunnat ja vastaavat sekä lisäksi monet viras-
tot ja laitokset. Tutkimustulokset ilmenevät 
pääasiassa toimiston tutkimusselostuksista, 
mutta komiteoille ja vastaaville suoritetun 
tutkimuspalvelun tulokset sisältyvät lähinnä 
vain niiden mietintöihin, joista toimiston 
osuus ei yleensä ole ulkopuolisten luettavissa. 
Virastoille ja laitoksille suoritettu neuvonta-
palvelu ei tule kirjallisesti näkyviin. Kaupun-
gin muihin järjestelyelimiin pidettiin jatku-
vasti yhteyttä neuvottelujen avulla toimin-
nan koordinoimiseksi. 

Järjestelytoimiston päätehtävän, tutki-
mus- ja suunnittelutoiminnan lähtökohtana 
oli kertomusvuotta varten laadittu toiminta-
suunnitelma. 

Keskushallinnon organisaatiossa ja siten 
myös kaupungin rationalisoimistoimmnassa 
suunnitteilla olleet muutokset aiheuttivat 
sen, että toimintaa suunnattiin järjestelmälli-
sesti henkilöstöasioihin. Vastaavasti joudut-
tiin osittain luopumaan eräistä toimintasuun-
nitelmaan sisältyneistä tehtävistä tai kes-
keyttämään niiden suorittaminen. Näin oli 
meneteltävä myös siksi, että muutoksia val-
mistelevat toimenpiteet sekä syntynyt epä-
tietoisuus ja epävarmuus panivat alulle ra-
tionahsoimistutkimuksiin käytettävissä ole-
van henkilökunnan jatkuvan vähenemisen 
huolimatta siitä, että henkilökunnan koko-
naisvahvuus vastasi edellisen vuoden mää-
rää. 

Rationalisointihenkilökuntaa siirtyi huo-
mattavasti mm. ulkopuolisten palvelukseen. 
'Eri syistä palveluksesta eronneiden tilalle ei 
palkattu enää varsinaista rationalisointihen-
kilökuntaa. Kun otetaan huomioon palveluk-
sesta eronneet, muualle kaupungin hallintoon 
siirtyneet ja siirretyt sekä puhtaasti henki-
löstöasioihin keskitetyt henkilöt, oli alkuvuo-
den 16:sta tutkimushenkilökuntaan kuulu-
neesta vuoden päätyttyä rationalisoimistut-
kimuksiin käytettävissä enää seitsemän hen-
kilöä. Heidän lisäkseen oli vain sosiaalihallin-
non tutkimuksia varten palkattu kaksi uutta 
henkilöä. 

Järjestelytoimiston tutkimustoiminta koh-
distui kertomusvuonnakin pääosiltaan toi-
mintasuunnitelman edellyttämiin tutkimus-
ja suunnittelutehtäviin. Yksitjdskohtia kos-
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kevia tutkimuksia lukuun ottamatta on mai-
nittava 32 tutkimusta tai tutkimusryh-
mää. 

Työtehoneuvottelukunnan kokoonpano, ko-
koukset ym. Neuvottelukunnan kokoonpano 
oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että uutena jäsenenä oli dipl.ins. Aarne 
Helle. 

Neuvottelukunta piti kertomusvuonna 
kaksi kokousta, joissa käsiteltiin mm. hallin-
non kehittämisohjelmaa koskevan esityksen 
tekemistä taloussuunnittelutoimikunnalle. 
Neuvottelukunta päätti esittää, että pitkän 
tähtäyksen taloussuunnitelmaan liitettäisiin 
myös hallinnon kehittämisohjelma ja lähetti 
sitä varten tiedoksi j ärj estelytoimiston laati-
man asiaa koskevan muistion taloussuunnit-
telutoimikunnalle. Järjestelytoimiston laati-
ma yhteenveto virastojen ja laitosten vas-
tauksista työajan hyväksikäytön tehosta-
mista koskevaan kaupunginhallituksen keho-
tukseen oh myös käsiteltävänä. Tiedotusleh-
den toimitusneuvostoon valittiin vt Onni Tur-
tiainen, dipl.ins. Aarne Helle ja järjestelytoi-
miston päällikkö Alpo Salo. Lisäksi neuvot-
telukunta käsitteli järjestelytoimiston vuosi-
kertomuksen ja toimintasuunnitelman. 

Järjestelytoimiston henkilökunta ym. Toi-
miston henkilökunta käsitti kertomusvuoden 
päättyessä 22 henkilöä, joista vakinaisia vi-
ranhaltijoita 5 ja tilapäisiä 4 sekä työsopi-
mussuhteeseen palkattuja 13. Lisäksi toimis-
ton palvelukseen oli palkattu virastoista ja 
laitoksista vapautuvien henkilöiden soveltu-
vuustutkimuksia varten kaksi henkilöä 2 kk:n 
ajaksi. Työhönsijoitustoimintaa hoitamaan 
siirrettiin järjestelytoimistoon kaasulaitok-
selta 1.9. metsänhoitaja Urho Inha. Toimis-
ton palveluksesta erosivat merkon. Irene 
Pehkonen 15.1. lukien, ins. Risto Saarinen 
1.2. lukien, valt.kand. Otso Liski 1.4. lukien, 
tekn. Risto Hovi 1.7. lukien, ekon. Heikki 
Simola 1.12. lukien sekä toim.pääll. Alpo Salo 
ja tutkimusins. Bertha Hanni 31.12. lu-
kien. 

8. J är j estely to imisto 

Tutkimustoimi nt a 

Tutkimustehtävät suoritettiin yhteistoi-
minnassa kyseisten hallintoelinten kanssa. 

Koko hallintoa koskeneet tutkimustehtävät. 
Järjestelytoimiston laatimassa pitkän täh-
täyksen kehittämisohjelmaa ja sen tarvetta 
koskevassa muistiossa esitettiin kaupungin 
toiminnan ja talouden PTS-suunnitelmaan 
liitettäväksi myös organisaatiota, suunnitte-
lu- ja informaatiojärjestelmiä, henkilöstöä 
jne. koskevat vastaavat suunnitelmat. Vuo-
sien 1970-1979 taloussuunnitelman luku 
»Hallinnon ja suunnittelun kehittäminen» 
sisälsi sittemmin muistiossa esitetyt asiat. 

Kaupungin henkilöstöasioiden hoidon orga-
nisaatiosta laadittiin kaupunginjohtajan toi-
meksiannosta keskushallinnon henkilöstö-
asiain elimen perustamista koskeva suunni-
telma, joka perustui pääosiltaan edellisenä 
vuonna valmistuneeseen toimiston laatimaan 
suunnitelmaan. 

Toimiston laatimat talorakennushankkeen 
toiminnallista ennakkosuunnittelua koskevat 
toimintaohjeet tarkistettiin yhdessä yleisten 
töiden lautakunnan organisaatiojaoston kans-
sa. Jaosto sekä lautakunta hyväksyivät oh-
jeet. Ohjeet lähetettiin lausuntoa varten eri 
virastoihin ym. 

Kaupungin henkilörekisterin uudistamista 
koskevaa tutkimusta jatkettiin yhteistoimin-
nassa palkkalautakunnan toimiston ja eräi-
den hallintokuntien edustajien muodostamas-
sa työryhmässä. TKK sai valmiiksi rekiste-
röitävien tietojen koodituksen sekä alustavat 
lomakemalht. 

Yhteistoiminnassa Kaupunkiliiton kanssa 
suunniteltiin hallinnon rationalisointia käsit-
televä kurssi, jonka toimeenpano kuitenkin 
muiden tehtävien takia lykkääntyi. 

Kuljetuskomitean toimeksiannosta suori-
tettiin useita kuljetusten järjestelyjä ja kus-
tannuksia koskevia tutkimuksia ja selvityk-
siä. 

Kaupungin virastojen ja laitosten ulko-

4 — Hels. kaup. virastot ja laitokset 1969 40 



ja huollon järjes-
selvitettiin eri vaihto-

käsittely siirtyi 

tutkimus osoitti 
teettia voitavan kohottaa lähes kolminkertai-

Ehdotusten toteuttaminen aloitettiin 

Tutki-
pyrittiin selvittämään, miten 

. ja heidän sairaus- ja terveysasiakirjo-
sulku. Tuloksia käytetään hyväksi mai-

nittelua suoritettiin 
liuoltoviraston suunnitteluelimen työhön, 
Myllypuron sairaskodin ja Kontulan vanhain-

husten asuintalojen suunnitteluun samoin 
kuin työaikakomitean alajaokseen ja van-
hainko tikomitean työhön. 

ja enaotettun nnta 

Lasten päivähoidon tarvetta 
päivä-

1970 
Lasten päivähoitoko-

Lastentarhojen ja -seimie 
aukiolotarpeesta suoritettii 
tatteluin sekä tarhojen ja 

Huoltolaitosten 
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8. Järjestelytoimisto 

kehittämistä sekä työvoiman lisäämistä kas-
vaneen tehtävämäärän hoitamista varten. 

Kansakoulujen tarkastaj aneuvostoa avus-
tettiin suunnitelman laatimisessa kansakou-
luhallinnon väliaikaiseksi uudelleenjärjeste-
lyksi ennen siirtymistä peruskouluj ärjestel-
mään. 

Kansakouluj en uuden elintarvikehuolto-
järjestelmän ylläpitämisessä ja edelleen kehit-
tämisessä avustettiin kansakouluja. Työ suori-
tettiin soveltuvin osin ryhmätyönä kouluyli-
lääkärin, Helsingin Yliopiston elintarvikealan 
sekä elintarvikekeskuksen ja kansakoulujen 
edustajien kanssa. Uudistuksella pyrittiin ja 
päästiin ruokavalion parantamiseen ja toi-
saalta ruokamäärärahoj en säästöihin. 

Suomenkielisten kansakoulujen luokkien ja 
oppilasmäärien suunnittelun kehittämistä 
koskevassa tutkimuksessa esitettiin koulun 
johtajien aktivoimista suunnittelutyöhön se-
kä kansakoulujen kanslian toimenpiteitä 
suunnitteluperusteiden hankkimiseksi ja en-
nakkoarvioinnin parantamiseksi. 

Kansakoulujen alemman henkilökunnan 
tarvetta ja työnjakoa koskevia selvitys- ja 
neuvontatehtäviä suoritettiin 47 eri kohtees-
sa. 

Kotitalouslautakunnan Karhulinnan ope-
tus- ja perhepesulan kannattavuustutkimus 
osoitti pesulan toiminnan tappiolliseksi sekä 
sen, ettei se vastannut alkuperäistä tarkoi-
tustansa. 

Konsertti- ja kongressitalon hallinnon ja 
huollon järjestämiseksi laadittiin suunnitelma 
organisaatioehdotuksineen. 

Kaupungin kiinteistörekisterin perustamis-
ta varten asetettua kiinteistörekisterikomi-
teaa avustettiin osallistumalla jatkuvasti sen 
suunnittelutyöhön ja suorittamalla tarvitta-
via tutkimus- ja selvitystehtäviä. 

Kaupungin kiinteistöluettelon kehittämis-
mahdollisuuksia tutkittiin edelleen em. kiin-
teistörekisterin perustamisen yhteydessä. 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa suoritet-
tiin mm. viraston toimintaa ja organisaa-
tiota koskevia tutkimuksia. 

Rakennusviraston organisaation uudista-
mista koskevassa muistiossa kiinnitettiin lä-
hinnä huomio talorakennusosastoon erityi-
sesti rakennukseen tulevan toimintayksikön 
toiminnan järjestelmällisen ennakkosuunnit-
telun sekä rakennuttaj atoiminnan kannalta 
ja ns. yleisen osaston toimialaan viraston joh-
don ja päätoimintaosastojen tehokkaan pal-
velun kannalta. Asian käsittely siirtyi seuraa-
valle vuodelle. 

Elintarvikekeskuksen toiminnan rationali-
soimista ja kannattavuuden parantamista 
koskeva tutkimus saatettiin lähes loppuun 
ja saatiin valmiiksi laitoksen organisaation ja 
laskentatoimen uudelleen järjestämistä kos-
keneet osatutkimukset. Laitoksen ruokateh-
taan ja ruokaloiden toiminnan uudistamista 
jatkettiin aikaisemmin hyväksyttyjen suun-
taviivojen mukaisesti. Ruokatehtaan kehittä-
mistyössä käynnistettiin mm. tuotesuunnit-
telu- ja tuotannonsuunnittelutoiminta, ruo-
kaloissa keskityttiin lähinnä itsepalveluperi-
aatteen soveltamiseen. Kuljetusten tehosta-
mistutkimuksen ehdotusten toteuttaminen 
aloitettiin. 

Kaupungin elintarvikehuollon kehittämis-
tä myös siltä osin, joka ei kuulunut elintar-
vikekeskuksen tutkimukseen, ryhdyttiin kar-
toittamaan yhteistyössä Helsingin Yliopiston 
elintarvikekemian- ja -teknologian laitoksen 
kanssa. 

Satamalaitoksen taloutta koskevassa tut-
kimuksessa valmistui kaksi tutkimusselos-
tusta. Niissä käsiteltiin lähinnä satamalai-
toksen yksikkötavaraliikennettä, sen kehit-
tymistä, laituripaikkatarvetta ja merkitystä 
investointeihin ja käyttötalouteen. Käytän-
nöllisenä seurauksena tutkimuksista oh mm. 
satamalaitoksen pitkän tähtäyksen talous-
suunnitelman tarkistaminen sekä investoin-
tien että käyttötalouden osalta vähemmän 
riskialttiiseen suuntaan. 

Tiedotus- ja koulutustoiminta. Rationali-
sointialan tiedotus- ja koulutustoimintaa jat-
kettiin tavoitteena saada hallinto itse aktii-
visesti rationalisoimaan ja käyttämään hy-
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8. Järjestelytoimisto 

Toimiston 
haltijat toimivat avustajina ja luennoitsijoina 
kaupunginhallituksen koulutustoimikunnan 
järjestämillä neuvottelupäivillä ja 
sekä avustivat koulutuspäällikköä 

summa 430 (580), eikä 
tapaturma johtanut kuolemaan (4). Virasto-

Hallinnon johto- ja esimiestehtävissä toi-
miville henkilöille jaettava tiedotuslehti »Joh-
don TV» ilmestyi neljänä numerona painos-

3 000 kpl. 
Toimisto antoi kertomus-

vuonna 94 (ed. v. 97) lausuntoa, minkä lisäksi 
apulaistoimistopäällikkö ja virastotutkijat 
antoivat suoraan talousarviopäälliköile lau-
sunnot 49 (50) virastoon tai laitokseen esite-
tyistä yhteensä 895 (735) uudesta tp. virasta 
tai työsuhteisesta toimesta. Lausunnoista oli 
36 (56) % virkojen ja toimien tarpeellisuutta 
koskevia, 27 (34) % työnluokitusta ym. palk-
kauksen perustana olevia tietoja koskevia, 
15 (5) % vapautuvan työvoiman sijoittamista 
koskevia sekä 22 (19) % organisaatiota ja työ-

l i i m i n t a . 
)ät. T y ö t u r v a 1-

, ja laitok-S t 0 1 3 

sissa toimi edelleenkin 63 työturvallisuuselin-
tä. Työturvallisuutta käsitteleviä luentoja, 

2 000 henkilölle. Alan aikakauslehtiä jaettiin 
ja työpaikoille toimitettiin työturvallisuus-
aiheisia julisteita, varotustauluja, opaskirja-
sia, lentolehtisiä sekä otteita työturvallisuus-
lainsäädännöstä. Työturvallisuustarkastuksia 
sekä niihin liittyvää neuvontaa suoritettiin 
työpaikoilla ja koulujen oppilastyöpajoissa. 
Työturvallisuutta edistäviä uusia laitteita ja 
menetelmiä kokeiltiin. Liikennelaitoksella 
järjestettiin kuudennen kerran ja vesilaitok-
sella kolmannen kerran työturvallisuuskil-
pailut erinomaisin tuloksin. 

Työtapaturmien lukumäärä ja työtapatur-
matiheys olivat kertomusvuonna ennätyksel-
lisen alhaiset. Virastoissa ja laitoksissa sattui 
3 000 (3 025) lain mukaan korvattua työtapa-

Näistä aiheutuneid 
)li 51 174 (59<3J6), 

jenja laitosten yhteinen työtapaturmatiheys-
prosentti oli 10.3 (10. g) ja työtapaturmakor-
vausten loppusumma 1.8 (1.8) mmk. 

Työturvallisuuden tehostamiseksi suoritet-
tiin tutkimus, joka osoitti mm. toiminnan ta-

kannattavuuden. 
A l o i t e t o i m i n t a . Kertomusvuonna 

tehtiin 47 (55) aloitetta. Palkittuja aloitteita 
oli 17 (23) eli n. 36 (45) % käsiteltyjen aloit-
teiden määrästä. Palkkioiden yhteismäärä oli 
5 430 (3 015) mk keskimääräisen palkkion 
suuruuden ollessa 314 (131) mk ja suurimman 
3 400 (1 000) mk. 

Aloitetoimintaa varten laadittiin yhteis-
työssä eri virastojen ja laitosten edustajien 
kanssa uudet toimintaohjeet, jotka kaupun-
ginhallitus hyväksyi 15.12. 

L o m a k e r a t i o n a l i s o i n t i a jat-
Kettnn virastoissa ja laitoicsissa Kertomus-
vuonna täydennetyn lomakeyhdysmiesver-
koston avulla. Toimivia loinakevhdysmiehiä 

yhteensä 38. Kertomusvuoden lopulla aloitet-
tiin lomakeyhdysmiesten avulla kaikkia hai-
lintokuntia koskeva lomakerationalisointi-
toiminta, jolloin kokeilumielessä otettiin en-
sin tutkittaviksi kaikki kaupungin kuitti-
lomakkeet. Eri lomakesarjojen ja jäljennös-
menetelmien edullisuuden vertailututkimus 
aloitettiin järjestelytoimistossa. Kertomus-
vuoden kuluessa suunniteltiin 60 erillistä lo-
maketta ja lomakesarjaa sekä tarkistettiin 
säännöllisesti lomakkeita valvontajärjestel-

Muu 
llaitoksesta vapautuvan henkilökunnan 

sij oittammen kaupungin muihin virastoihin 
ja laitoksiin jatkui. Kaupunginhallituksen 
päätöksillä sijoitustoiminnan piiriä laajen-
nettiin ottamalla sijoitettaviksi myös liiken-
nelaitoksen linjapalvelusta terveydellisistä 
syistä poistettua henkilökuntaa samoin kuin 
vakinaisten 

ja: 
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8. Järjestelytoimisto 

lasta sekä kiinteistöviraston talo-osastosta 
vapautuvaa henkilökuntaa. Kertomusvuoden 
aikana sijoitettiin uudelleen 31 henkilöä. Var-
sinaista uudelleenkoulutusta järjestettiin hei-
näkuussa, jolloin pidettiin lämmittäjäkurssit 
seitsemälle uudelleensijoitettavalle. Näistä 
viisi sijoitettiin kertomusvuonna. 

Toimiston edustajat osallistuivat Poh-
joismaiden suurten kaupunkien rationali-
soimiskonferenssiin Tukholmassa. Tutkimus-
tehtävissä ja työturvallisuusasioissa suori-
tettiin virkamatkoja Skandinavian sekä 
Keski- ja Länsi-Euroopan maihin. Pohjois-
maiden suurten kaupunkien rationalisoin-
tielimiin pidettiin jatkuvaa yhteyttä. 

Tutkimushenkilökunnan tiedon tason ko-
hottamiseksi järjestettiin jatkuvaa sisäistä 
koulutustoimintaa ja henkilöstöä osallistui 
eräille rationalisointialan kursseille, seminaa-
reihin sekä opinto- ja neuvottelupäiville. Li-
säksi osallistuttiin mm. kaupunkirakentami-
sen kustannuksia käsittelevään kurssiin sekä 

lasten päivähoitolaitosten suunnittelu- ja 
rakennuskysymyksiä käsittelevään seminaa-
riin. 

Järj estelytoimiston menot olivat yhteensä 
806 757 mk. 

Kaupungin muut rationali-
s o imi s elimet 

Kertomusvuonna oh sairaalavirastolla, ra-
kennusvirastolla, sähkölaitoksella, liikenne-
laitoksella ja vesilaitoksella omat jo pitem-
män aikaa toimineet järjestelytoimistonsa. 
Näistä liikennelaitoksen järjestelytoimisto oli 
voimakkaiden muutosten alaisena laitoksen 
rationalisoimistoiminnan uudelleenjärjeste-
lyn yhteydessä. Kertomusvuonna perustet-
tiin myös metrotoimistoon järjestelytoimisto, 
jonka tehtävänä on toisaalta hoitaa metro- ja 
sen osaprojektien ohjelmointia ja toisaalta 
metrotoimiston rationalisointia. 
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9* Matkailutoimisto 

Matkailuneuvottelukun nan kokoon panossa 
tapahtui v. 1969 seuraavat muutokset: jäsen-
ten fil.maist. Valter Lähdeojan, siht. Voitto 
Järvenkylän sekä Suomen Matkailuliiton ni-
meämän edustajan fil.maist. Eero Koroman 
tilalle tulivat tied.pääll. Bengt Broms, val-
tuutettu Salme Katajavuori, ylietsivä Jaakko 
Linna, toimujoht. Pentti Sulonen sekä Suo-
men Matkailuliiton nimeämä edustaja toim. 
joht. Heikki Mäki. Muut jäsenet olivat edel-
leen samat kuin v. 1968. 

Neuvottelukunta piti vuoden aikana viisi 
kokousta, joissa käsiteltiin 38 asiaa. 

Matkailuneuvottelukunnan käsittelemät 
asiat koskivat mm. seuraavia asioita: Hel-
sinki- kuvateoksen sijoittamista Helsinki-
New York -lentolinjan reittikoneisiin (19.2. 
5 |); matkailutoimiston osuuden suoritta-
mista ulkomailla yhteistyössä Suomen Mat-
kailuliiton kanssa suoritettavista ilmoitus-
kampanjoista (19.2. 6 §); muovisten esite-
koteloiden hankkimista matkailutoimiston 
käyttöön (19.2. 8 §); ravintoloiden useampi-
kielisten hinnastojen esillä pitämistä (19.2. 
9 §); Helsingin eräiden yleisökäymälöiden 
sijaintia selvittävien karttojen hankkimista 
matkailutoimistolle (25.3. 13 §); lisäpainok-
sen ottamista Helsinki — Itämeren tytär 
-esitteestä, Helsingin värikuvallisesta seinä-
julisteesta ja kaupunkiesitesarjan Helsinki-
esitteestä (25.3. 14, 20 §, 16.10. 30 §); Helsin-
gin kaupungin, valtion, seurakuntien ja yksi-
tyisen tahon hallinnassa olevien rakennusten, 
yleisöpalvelulaitosten sekä historiallisten ym. 

kohteiden yhtenäistä merkitsemistä (25.3. 
16 §); yhteisen opasmerkin aikaansaamista 
kaikille Helsinki -oppaille'(16.10. 31 §) sekä 
Helsingin leirintäalueita (20.11. 36 §). Lau-
sunnot koskivat seuraavia asioita: erityisen 
liikennelaitoksen matkalipun käyttöönotta-
mista huomattavien urheilukisojen, kongres-
sien ja kokousten osanottajia varten (25.3. 
11 §); Helsingin Matkailuyhdistyksen ja Hel-
singin Opaskerhojen Yhdistyksen avustus-
anomuksia (25.3. 18, 19 §) sekä Suomen etelä-
rannikkoa käsittelevän matkailuesitteen pai-
nattamista (20.11. 35 §). 

Matkailutoimiston henkilökunta oh kerto-
musvuoden aikana muuten sama kuin edelli-
senä vuonna, paitsi että matkailuneuvoj a 
Ritva Luoma oh palveluksessa 31.10. saakka 
ja matkailuneuvoj a Katri Rautiainen 1.11. 
alkaen. Matkailuneuvoj a Feodoroffin äitiys-
loman ja matkailuneuvoja Ketosen palkatto-
man-virkavapauden ajaksi palkattiin sijaiset. 
Kesäkuukausien aikana matkailutoimiston 
palveluksessa oli yhteensä yhdeksän matkai-
luneuvojaa, joista kaksi toimi matkustaja-
satamissa ja seitsemän matkailutoimistossa 
ja lentotoimistossa. 

Matkailutoimisto osallistui omalla näyt-
telyosastollaan neljään näyttelyyn ja mes-
suihin. 

Toimistossa palveltiin kertomusvuoden ai-
kana lukuisampia matkailij oita kuin edellis-
vuonna eli yht. 17 764 henkilöä, joista koti-
maisia oli 6 905 ja ulkomaalaisia 10 859. 
Tästä puuttuvat kesäkuukausien aikana sa-
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9* Matkailutoimisto 

tamaemäntien vastaanottamat vieraat ja 
lentotoimistossa suoritettu neuvontapalvelu, 
joka toistaiseksi lopetettiin 31.10., sekä var-
sin monipuolinen puhelinpalvelu. Myöskään 
messuilla ja erilaisten näyttelyiden yhteydes-
sä palveltujen henkilöiden määristä ei ole 
yksityiskohtaisia lukuja. Mainittakoon kui-
tenkin, että messuilla leimattiin yht. 24 171 
valtionrautateiden ja Finnairin messualen-
nuslippua. Erilaisia toimeksiantoja oli 403. 
Toimiston järjestämiin tilauskiertoajeluihin 
osallistui yht. 15 508 henkilöä, joista koti-
maisia oh 3 061 ja ulkomaalaisia 12 447. Mat-
kailutoimiston välityksellä tilattiin 259 linja-
autoa ja 434 opasta. Helsinki tänään -puhe-
linohjelmaa kuunneltiin yht. 38 654 kertaa 
eli keskimäärin 105.9 kertaa päivässä. Edellä 
mainituista toimeksiannoista kertyi mat-
kailutoimistolle tuloja 1 993 mk. Matkailu-
toimistossa tapahtuneesta karttojen ym. 
painotuotteiden myynnistä kertyi tuloja 
664 mk. 

Kertomusvuoden aikana matkailutoimisto 
painatti seuraavat esittelylehtiset: Ulko-
maille suuntautuva yhteisesite, ruotsin-, 
englannin-, saksan- ja ranskankielisinä, yht. 
299 490 kpl; Helsinki - Itämeren tytär, lisä-
painoksia ruotsin-, englannin-, saksan-, ve-
näjän- ja vironkielisinä, yht. 60 000 kpl; 
Helsinki-Turku-Tampere -autoesite, suo-
men-, ruotsin-, englannin- ja saksankielisinä, 
yht. 50 000 kpl (kokonaispainos 150 000 kpl); 
Tapahtumaiuettelo, suomen-, ruotsin- ja 
englaiminkielisinä, yht. 11 000 kpl; Helsingin 
museoita ja näyttelyitä (aukioloaikaluettelo), 
erikseen kesäkuukausiksi ja muuksi ajaksi, 
yht. 22 500 kpl ja Tietoja matkailijoille, yht. 
12 000 kpl, molemmat suomen-, ruotsin-, 
englannin-, saksan-, ranskan- ja venäjänkie-
lisinä; Helsingin veistoksia ja muistomerk-
kejä, suomen- ja ruotsinkielisenä, yht. 
1 500 kpl sekä värikuvallinen seinä juliste 
englanninkielisenä, yht. 1 800 kpl. 

Erilaisia monisteita ja muita luetteloita 
julkaisi matkailutoimisto seuraavasti: Luet-
telo lomaristeilijöistä, suomen- ja ruotsinkie-

lisenä sekä Kulttuuriluettelo (viikoittain) 
suomen- ja englanninkielisenä. 

Näiden lisäksi toimitettiin erilaista tiedo-
tusaineistoa Helsingin matkailupalvelusta ja 
muista matkailumme yksityiskohdista leh-
distölle, radiolle ja televisiolle kuukausit-
tain. 

Helsingissä pidettyjen SALT-keskustelujen 
johdosta matkailutoimisto neuvotteli tilai-
suuden järjestäjien kanssa Helsinkiä koske-
vien tietojen välittämisestä vieraille ja toi-
mitti painattamaansa materiaalia kaupungin-
kanslian kautta lähinnä lehtimies vieraiden 
käyttöön. Hotelli Marskissa sijainnut leh-
distökeskus sai myös viikoittain aineistoa 
suoraan matkailutoimistosta. Tästä aineistos-
ta on mainittava kaupungin nähtävyyksiä, 
teatteri-, näyttely- ym. ohjelmia selvitellyt 
englannin- ja suomenkielinen seloste. Ulko-
asiainministeriön sanomalehtiasiaintoimisto, 
suuret keskustassa sijaitsevat matkatoimis-
tot ja vieraiden kannalta tärkeät hotellit sai-
vat myös erikoiserät erikielistä, Helsinkiä 
käsittelevää esittelyaineistoa. 

Matkailutoimistosta lähetettiin vuoden ai-
kana yht. 5 232 erilaista postilähetystä vas-
tauksina sekä koti- että ulkomaisten matkai-
lualan toimistojen tiedusteluihin. Lisäksi 
matkailutoimisto toimitti erityislähetyksenä 
kaikille Helsingissä toimiville matkatoimis-
toille, liikenneyhtiöille ja hotelleille Helsinki 
-materiaalia useamman kerran vuoden aika-
na. 

Matkailupäällikkö ja -sihteeri tekivät vir-
kamatkan Saksan liittotasavaltaan 13. — 
23.1. välisenä aikana tutustuen Hampurin, 
Essenin, Kölnin, Münchenin, Mainzin ja 
Frankfurt am Mainin matkailupalvelutoimin-
taan. Matkan aikana oli mahdollisuus tavata 
henkilökohtaisesti po. matkailutoimistojen ja 
-yhdistysten johtajia samoin kuin nähdä, mi-
ten erilaiset matkailupalveluun ja kongressi-
toimintaan liittyvät järjestelyt oli kullakin 
paikkakunnalla ratkaistu. Yksinomaan kun-
nallisella pohjalla toimivista matkailutoimis-
toista oli Kölnin toimisto merkittävin ja mo-
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10« Hankintatoimisto 

Hankmtaneuvottelukunnan kokoonpano, ko-
koukset ym. Neuvottelukunnan puheenjohta-
jana v. 1969 oli apul.kaup.joht. Gunnar 
Smeds, varapuheenjohtajana tal.arviopääll. 
Erkki Linturi sekä muina jäseninä edelleen 
samat, paitsi että jäsenet Petäjä ja Ekberg 
jäivät pois ja uusiksi jäseniksi valittiin 
os.pääli Taito Yliaho ja toim.joht. Risto 
Hovi. 

Hankintaneuvottelukunta kokoontui viisi 
kertaa. 

Tärkeimmät neuvottelukunnan käsittele-
mät asiat olivat: kaupunginhallitukselle teh-
dyt esitykset, jotka koskivat yleisten hankin-
taohjeiden tarkistamista, mihin liittyivät 
kaupungin hankintaohjeiden salassapitoa ja 
esteellisyyttä koskevat kohdat; sekä kau-
pungin yhteishankintaelinten tehtäväjakoa 
kaksivuotiskaudeksi 1970—1971; 

lausunnot, jotka koskivat: huoltolautakun-
nan työtuville kuuluvan yhteishankintateh-
tävän mahdollista uudelleenjärjestämistä; 
yleisten hankintaohjeiden eräiden kohtien 
tarkistamista; elintarvikekeskuksen rationa-
lisointia koskevaa j ärj estely toimiston tutki-
musselostusta ja siihen liittyen elintarvike-
keskuksen yhteishankintoja; sekä valtuutet-
tujen Loikkasen ja Tarjanteen valtuusto-
aloitetta kaupungin hankintaohjeiden tarkis-
tamiseksi siten, että hankinnat olisi mahdol-
lista suorittaa nykyistä suuremmassa määrin 
kaupungissa toimivilta itsenäisiltä pienyrit-
täjiltä. Lisäksi käsiteltiin kysymystä siitä, 
missä määrin on otettu tai on syytä ottaa 

huomioon keskus- ja tukkuliikkeiden kanssa 
käytävän kaupan osalta se, että saman myy-
jän kanssa asioivat useat kaupungin yhteis-
hankintaelimet tai virastot ja laitokset. 
Ostot nousevat huomattavaan summaan. 
Päätettiin tutkia, voidaanko tällä perusteella 
vaatia lisäalennuksia. 

Hankintatoimisto. Yhteishankinnoista teh-
dyn päätöksen mukaan hankintatoimiston 
tehtävänä oli hoitaa seuraavat yhteishankin-
nat: talous- ja toimistopaperit, toimisto- ja 
koulutarvikkeet, toimisto- ja talouskoneet 
sekä niiden huolto, puhelinlaitteet, toimisto-
ja laitoskalusteet, soittimet, talous- ja astia-
tarvikkeet, puhdistus-, pesu- ja lattianhoito-
aineet ja -välineet, sanoma- ja aikakausleh-
det, painatus- ja kirjansidontatyöt sekä mo-
nistustyöt. 

Lisäksi toimiston tehtävänä oh eräiden lai-
tosten erikoishankintojen valmistelu ja omaa 
hankintaelintä omaamattomien laitosten 
avustaminen erikoishankinnoissa. 

Tärkeimmistä toimiston tekemistä esityk-
sistä ja antamista lausunnoista mainittakoon: 
Kaupunginhallitukselle tehtiin esitys han-
kintatoimiston työsuoritusten ja varastota-
varain hinnoittelusta sekä toimiston oikeutta-
misesta v:n 1970 aikana itsenäisesti suoritta-
maan kaluston kertahankintoja ja kunnossa-
pitokustannuksia sekä teleteknillisten lait-
teiden hankintoja tarkoitukseen käytettä-
viksi merkityiltä tileiltä. Muut esitykset kos-
kivat: toimiston laatimaa työsääntöehdotus-
ta työsuhteisille toimihenkilöille, konekorjaa-
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10. 

tonhankintamäärärahoiksi v. 1970. Niitä oli 

annettiin 142 (154) kirjallista lausuntoa, jotka 
koskivat kalusteita, koneita ja kojeita. Niistä 

hankintojen arvo oh 1.4 (1.117) mmk. 

(19)· 
haltijoita oli 3 (3). Ty 
työntekijöitä 47 (44). 

V irkavapau tt a 
. kaikkiaan 600 (758) työpäivää, 

Väinö Stenman siirtyi 
1.7. Hän oli 

sessa 38 vuotta, 
fakt. Lasse Koski. 

Helsinki-mitali 
Arvo , 

o ja kaluston hankinnat. Hankinta-
käytettävissä ol-

Ne käsittivät yhteensä 2 090 m2, joista toi-
oli 640 m2 ja varasto-, työ- ym. 

1 450 m2. Varasto- ja työtiloiksi pyrit-
ja 

« oh 11 068 (13 000) mk. 

artikkeleiden 
. jatkuvasti huomiota ja näitä koske-

kaytun paitsi 
myöskin 

luttajapiirien ja hankkijoitten kesken. Han-

at pyrittiin ; 
, Toinen pääpyrkimys oli ι 

siten tapahtuvak-
suorittaa käytän-

l 1 oniosaannon muu-
tos on tältä osin vahvistettu. Toimistoon pai-
kattiin elintarvikeostaj aksi merkon. Hannu 
Elovaara 8.12. lukien. 

Hankintatoimiston j akeluvaraston, kone-
ja painamon avulla" 

oh 89 (84) ryhmää, toimiston 
5 000 (5 600) kpl. Laskuja tarkastettiin ja 

34 000 (35 000) kpl. 

Toimistolla oli. 
taa. Käytettävissä oli 101 (100) konttori-, 

kertoja oh 386 (411). 

vat 
ja ne laitokset, jotka saa-

maksoivat 



10. Hankintatoimisto 

edelleen itse puhelinmaksunsa. 1.1.1969 alka-
en myös useimmat muutkin laitokset maksoi-
vat itse puhelinmaksunsa. 

Vuoden päättyessä oli kaupungilla 2 256 
(2 230) Helsingin Puhelinyhdistyksen osuus-
todistusta. Puhelinvaihteita oh 68 (59), joissa 
alapuhelimia n. 10 000, yksittäisliittymiä vi-
rastoissa ja laitoksissa 1 262 (1 334) sekä vi-
ran- tai toimenhaltij öiden asuntopuhelimina 
122 (133). Välitettyjen puhelintyötilausten 
lukumäärä oh 695 (523) kpl ja toimiston mak-
samien puhelinmeno j en kokonaismäärä 
614 000 (1187 000) mk. 

Puhelimista aiheutuneita kustannuksia oli 
seuraavasti: 

mk 

Puhelumaksut 969 900 
Perusmaksut 465 400 
Vaihdevuokrat 251 832 
Puhelinluetteloteksti luettelossa 

HEL I 142 400 
Hätäpuhelinj ärj estelmän käyttö-

kustannukset 132 100 
Vaihteiden asennukset, puhelimien 

siirrot ym 10 000 

Yhteensä 1 971 632 

Kaupungin sisäisessä puhelinluettelossa oli 
255 sivua. Vuoden aikana uusittiin 356 sivua. 
Luettelon kustannukset olivat 13 188 mk. 
Niitä jaettiin 4 000 kpl. 

Painatusasiat ym. 
V. 1968 V. 1969 
(tuhatta) (tuhatta) 

mk mk 
Ulkopuolisten kirj apai-

nojen ja sitomojen 
työt, nettolaskutus ... 3 418 2 650 

Offsetlaskutus 548 569 
Toimiston välittämät vi-

ranhaku- ym. ilmoi-
tukset 735 791 

Sanoma- ja aikakausleh-
tien tilausmaksut 237 191 

Valokopiotyöt, nettolas-
kutus — 512 

Toimiston suorittamia offsettöitä oli kaik-
kiaan 3 034 (2 377) kpl. Edellisen vuoden 
offsetlaskutukseen sisältyivät myös monistus-
työt. 

Jakeluvarastotoiminta välitti kaupungin lai-
toksille pääasiassa toimistotarvikkeita, toi-
misto» ja talouspapereita sekä lomakkeita ja 
kaupungin julkaisuja. Varastonimikkeitä oli 
800. Pyrkimyksenä oh ohjata mahdollisim-
man edullisesti artikkeleita suorina toimituk-
sina eri laitoksille, mutta tätä välivarastoin-
tia jouduttiin silti käyttämään. Varasto-
ostot olivat 984 000 (911 000) mk, laskutus 
1 025 000 (985 000) mk ja lähetysten määrä 
10 000 (11 000) kpl. 

Jakeluvaraston kiertoluku oli 6.2 (6.7) ja 
kiertonopeus 58 (54) päivää. 

Konekorjaamon huoltokortistossa oli 9 000 
(8 500) konttori- ja talouskonetta. Ulkopuo-
listen korjaamoiden kanssa tehtyjen huolto-
sopimusten piiriin kuului 1 700 (1 531) ko-
netta ja oma korjaamo huolsi ja tarkkaili 
7 300 (6 969) konetta, näistä huollettiin ja 
korjattiin 4 000 (3 100) konetta. Koneet huol-
lettiin edelleenkin todellisen huollontarpeen 
perusteella. Mekaanikkojen koulutukseen 
käytettiin n. 150 tuntia. Markkinoilla olleet 
pienoistietokoneet, elintarvikeautomaatit, 
mikroaaltouunit ja elektrostaattiset kopio-
koneet tutkittiin ostotoimintaa silmällä-
pitäen. 

Menot ja tulot. Hankintatoimiston kerto-
musvuoden menot olivat 1 284 086 mk ja 
tuloja oli 532 485 mk. 
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11. Kaupunginarkisto 

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

Vuonna 1939 annetun arkistokin 

myös kaikissa valtion ja kuntien 
ja laitoksissa olevat asiakirjat, 
punki on omalta osaltaan täyttänyt: 
tetut vaatimukset ja velvoitteet ] 

järjestämiensä arkistojen kuntoa. Kun varoja 
heidän palkkaamiseensa ei ole ollut saata-
vissa, turvauduttiin kertomusvuoden aikana 
tarpeellisen kokemuksen saamiseksi tilapäis-
järjestelyihin. Kaupunginarkistossa tapahtu-
neen virastopäällikön vaihdoksen yhteydessä 

luvalla yksi 

».«A ii X J.1 'II* * Kysymystä tutkittiin 
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11. Kaupunginarkisto 

vaa informaatiota hankittiin edelleen Ruot-
sista ja mikrofilmaukseen erikoistunut kau-
punginarkiston virkailija suoritti virkamat-
kan Frankfurt am Mainiin osallistuakseen 
IMC:n kansainvälisille mikrofilmipäiville, jos-
sa oh tilaisuus tutustua alan viime saavutuk-
siin. Lopullisen lausunnon laatiminen siirtyi 
kuitenkin kuluvan vuoden puolelle. 

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 

Lausuntoja annettiin asianomaisten pyyn-
nöstä mm. kaupunginhallitukselle 8.12. salai-
siksi julistettujen asiakirjain käytöstä sekä 
rakennustarkastusvirastolle 7.8. sen laati-
masta mikrof ilmausohj elmasta. Aloitteista 
mainittakoon sairaanhoitolaitosten ja eräiden 
huoltolaitosten arkistoihin kuuluvien asia-
kirjain hävittämistä koskevan, sosiaaliminis-
teriön 19.9.1968 antaman päätöksen saatta-
minen kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi 
20.1., ehdotus eräistä virkajärj estelyistä kau-
punginarkistossa 4.6. sekä muistio ylipormes-
tarille kaupunginarkiston lähitavoitteista 5.9. 

Virastojen ja laitosten arkistonhoitoon koh-
distuva valvonta. Asiakirjojen säilytysaikoja 
koskevien neuvottelujen yhteydessä tarkas-
tettiin seuraavien virastojen ja laitosten ar-
kistot: revisiovirasto, rahatoimisto, tilasto-
toimisto, hankintatoimisto, keskuspesula, tie-
to j enkäsittelykeskus, suomen- ja ruotsinkie-
listen kansakoulujen kansliat, lastentarhain 
toimisto, nuorisotoimisto, huoltovirasto, las-
tensuojeluvirasto, kiinteistövirasto, raken-
nusvirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, sai-
raalavirasto, terveydenhoitovirasto, puuta-
vara- ja polttoainetoimisto, elintarvikekes-
kus, teurastamolaitos, liikennelaitos, sähkö-
laitos, kaasulaitos, vesilaitos, satamalaitos, 
rakennustarkastusvirasto, ulosottovirasto ja 
palolaitos. 

Arkistojen yleiskaavat vahvistettiin nuo-
risotoimistolle sekä sähkölaitoksen laborato-
riotoimistolle ja suojelutoimistolle. Ennen 

viimeksimainittujen vahvistamista ark.hoit. 
Pyykkö teki virkamatkan Ruotsiin yhdessä 
sähkölaitoksen edustajien kanssa tutustuak-
seen sikäläisiin vastaaviin arkistoihin. Raken-
nustarkastusviraston asiakirjain käyttöfil-
mauksen suunnitteluun kaupunginarkisto 
osallistui neuvotellen ja antaen kirjallisen 
lausunnon. 

Tarkastus- ja ohjaustoimintaan liittyi lä-
heisesti se opastus, jota kaupunginarkistossa 
annettiin sekä teoreettisen arkistotiedon että 
käytännöllisen arkistöharj oittelun muodossa 
virastojen ja laitosten asiakirjoista huolehti-
ville henkilöille samoin kuin kaupunginarkis-
tossa harjoitelleille toimistokoulun oppilaille. 
Vuoden kuluessa kaikkiaan kuusi henkilöä 
suoritti ns. pitemmän ja yksi lyhemmän ar-
kistokurssin. 

Henkilökunta. Kertomusvuoden kuluessa 
kaupunginarkiston henkilökunnassa tapahtui 
useita muutoksia. Kaupunginarkistonhoitaj a 
fil.maist. Veikko Mattila, joka v:sta 1961 läh-
tien oli hoitanut ko. virkaa, erosi 30.4. vai-
kean sairauden takia. Hänen seuraajakseen 
virassa nimitettiin arkistonhoitaja f il. tri 
Sylvi Möller. Avoimeksi jätetystä arkiston-
hoitajan virasta säästyneillä varoilla palkat-
tiin kokeilumielessä kaksi työsuhteista kier-
tävää arkisto j ärj estäj ää, valtiot .maisterit Si-
mo Kalke ja Pauli Niskanen. Vapautuneeseen 
alemman pl:n ts. arkisto j ärj estä j än toimeen 
määrättiin Juhani Keto ja tp. apulaisvahti-
mestariksi Heikki Lumme. 

Osallistuminen kokouksiin, virkamatkoihin ja 
kursseihin. Kaup.ark.hoit. Sylvi Möller osal-
listui Aulangolla syyskuussa virastopäälliköi-
den neuvottelupäiviin sekä toimi luennoitsi-
jana valtionarkiston järjestämillä arkiston-
hoitokursseilla. Ark.hoit. Sirkka Impola toimi 
edelleenkin luennoitsijana kaupungin toimis-
tokoulussa ja koulutustoimikunnan järjestä-
millä kursseilla. Ark.hoit. Orvo Pyykkö oi-
keutettiin tekemään yhdessä sähkölaitoksen 
edustajain kanssa virkamatka Ruotsiin. Sa-
moin teki ark.aman. Teemu Aalto virkamat-
kan Frankfurt am Mainiin osallistuen IMC 
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III:n kansainvälisille mikrofilmipäiville. Li-
säksi kolme vm. virkailijaa osallistuivat Ar-
kistoyhdistyksen järjestämään Tukholman 
matkaan, jonka tutustumiskohteena oli Ruot-
sin valtionarkiston vastavalmistunut uudis-
rakennus. Koulutustoimikunnan järjestä-

Mikko Mäkikärki ja Aili Taskula sekä apul 
vahtim. Heikki Lumme. 

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. Seuraa-
vat virastot ja laitokset siirsivät asiakirjo-

rasto, Kiinteistöviraston 
osasto, Kotikallion 
arkisto, 

ginarkistoon vastaanotettiin asiakirjoja kaik-
kiaan 331 hyllymetriä; niistä oli sairaala-

ja sairaalain asiakirjoja 237 hylly-
Lisäksi vastaanotettiin 22 rullaa 

mikrofilmejä, komiteain ja toimikuntien asia-

37 numeroa, piirustuksia ja karttakopioita 
yhteensä 88 kpl. Oston kautta saatu arkkit. 

von Bonsdorffilta Töölön sotilassairaalaa ja 

seita uusintapainokset Helsinkiä ympäristöi-
neen 1640-luvulla ja v. 1855 esittävistä kar-
toista. Fortuna Oy lahjoitti tilikirjoja 1900-

historiallinen osasto venäläisen insinöörikun-
nan piiras tnskokoelma a ja ns. Äkerfeitin ko-
koelmaa koskevat luettelot. 

Sisäiseen toimintaan kuuluvat asiat. Viras-
tojen ja laitosten luovuttamat asiakirjat ver-
rattiin läheteluetteloihin, merkittiin kartun-
takirjaan ja sijoitettiin paikoilleen. Seuraa-
vien virastojen ja laitosten asiakirjat järjes-
tettiin ja luetteloitiin: Kotikallion ja Vana-
mon lastentarhat, Malmin jatkokoulu, Mal-
min pohjoinen kansakoulu ja Malmin suoma-

kansakoulu, 
Pa-

arkistoon siirretty osa. Lisäksi järjestettiin ja 
luetteloitiin .Annalan tilan, Asunto-osake-
yhtiö Aeoluksen, Porvoonlinnan ja Penger-
katu 32:n, AB. Gräsviksgatan 5:n ja . 
fors Fastighets AB:n asiakirjat. T\ 

kirjat! 
jestelv- ja luettelointityö; 
jatkettiin: 
sa olevien asiakirjain osalta. Sairaaloiden po-

ja 

Tutkijain työn 
Tuula Saksa aloitti C. L. 
C. 

kirjeiden 
ja ark.järj. Aili Ta 

kortistoa 

ja toim.joht. Per-Erik 



11. Kaupunginarkisto 

774 (ed. v. 531) nidosta. Osa niistä ostettiin, 
osa saatiin lahjoituksina ja osa kaksoiskap-
paleita vaihtamalla. Painotuotteiden lahjoit-
tajia oli yhteensä 47 (39) henkilöä, seuraa, 
virastoa tai laitosta. 

Kirjeenvaihto sekä arkiston ja kirjaston 
käyttö. Saapuneita kirjeitä merkittiin diaariin 
251 (285) ja lähetettyjä 195 (191). Jäljennök-
siä, todistuksia ja kirjallisia selvityksiä an-
nettiin 76 (87). Asiakaskäyntejä, asiakkaista 
ulkomaalaisia 3 (5), merkittiin 574 (671) ja 
tiedustelukäyntej ä sekä puhelimitse annettu-
ja selvityksiä 250 (207). Tutkijoiden käyttä-
mien asiakirjain lukumäärä oli 876 (1 947). 
Virastoille ja laitoksille lainattiin yhteensä 
295 (350) asiakirjaa. Lisäksi annettiin sairaa-
loille yhteensä 3 387 (2 748) asiakirjalainaa 
ja 863 (502) tiedonantoa. Käsikirjastosta lai-

nattiin tutkijoiden käytettäviksi 660 (651) 
nidettä ja tiedustelujen johdosta annettiin 37 
(31) selvitystä. 

Tulot ja menot. Kaupunginarkistolla oli 
kertomusvuonna tuloja kaikkiaan 1 100 (59) 
mk, mistä määrästä 1 095 (42) mk oli sairaus-
vakuutustoimistolta saatuja päiväraha- ja 
sosiaalimaksukorvauksia, sekä 5 (17) mk an-
netuista todistuksista perittyjä lunastus-
maksuja. Kaupunginarkiston menot kaik-
kiaan, tilityserät ja B. Aminoffin kokoelman 
lunastamiseen myönnetyt 6 000 mk mukaan 
luettuina, olivat 557 983 (516 802) mk. Kau-
punginhallitus myönsi lisäksi vuoden kuluessa 
eri tarkoituksiin varatuista käyttövaroistaan 
kaupunginarkistolle kaluston hankintaan 
3 245 (4 789) mk. 
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12. Tilastotoimisto 

Vuonna 1969 esitti tilastoneuvottelukunta 
kaupunginhallitukselle ehdotuksen tilastotoi-
miston (tilastokeskuksen) uudeh 
nöksi. Ehdotuksessa edellytettiin 
jakamista kolmeen osastoon, jonka lisäksi 
suoraan viraston päällikön alaisena toimisi-
vat kanslia ja kirjasto. Kaksi osastoa jaet-
taisiin edelleen kolmeen jaokseen. 

Kertomusvuonna j atkettiin edellisenä 
aloitettuja pyrkimyksiä yhteistoimin-

alalla kaupungin, Espoon kauppalan ja Hel-
singin maalaiskunnan sekä Helsingin kaup-
pakamarin, seutukaavaliiton ja kaupungissa 
sij aitsevien tieteellisten tutkimuslaitosten 

Syksyllä 1968 asetetun työryhmän 
kaupunginhallitus valitsi tai. ar-

viopääll. Erkki Linturin, yleiskaavapääll. 
Jaakko Kaikkosen ja toim.päälL Karl-Erik 
Forsbergin edustajiksi jatkoneuvotteluihin. 
Syksyllä 1969 pidetyssä kokouksessa mai-
nittujen kuntien yni. edustajat asettivat työ-
jaoksen laatimaan yhteiselimelle organisaatio-
ja sääntöehdotuksen. 1.1.1970 alkaen pal-
kattiin valtiot.kand. Eino Hosia uuden yh-

Tilastotoimisto oli kauan suunnitellut tie-
tojen hankkimista kaupungin kansantulo-

nan myönnettyä tarkoitukseen varat ja Ti-
lastollisen päätoimisten suostuttua avusta-
maan työtä palkattiin 15.6.1969 alkaen teh-
tävään valtiot.kand. Pertti . 

; päätti 3.3. 

tamusmiehistä kokoonpannun komitean 
sen avuksi viranhaltijatyöryhmän mm. laa-
timaan luotettavan selvityksen lasien päi-
vähoidon nykyisestä tarpeesta, sen syistä ja 
tarpeen kehityssuunnasta. Tilastoneuvottelu-

ryhmään kuului tilastotoimiston edustajana 
toim.päälL Forsberg. Komitean sihteerin 
sairastuttua valittiin hänen sijaisekseen ja 
samalla kaupunginhallituksen järjestelytoi-
miston vs. tutkijaksi 1.12.1969 alkaen ak-
tuaari Iris Järvenpää, jolle myönnettiin vir-
kavapautta 

Otto Bruun kuoli 28.1.1969. Hän painoi lei-
sukupolven ajan 

työhön. Maist. Braun tuli 
·. 1911 juuri 

aloittaneen 
v. 1919 hänet nimitettiin virkaateke-

väksi ja V. 1921 vakinaiseksi johtajaksi, mitä 
virkaa hän hoiti aina vuoteen 1950 
Monikymmenvuotisen 

Braun teki lukuisia kaupungin hal-
lintoa hyödyttäviä aloitteita. 

Tilastoneuvottelukunta kokoontui v. 1969 
kaksi kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 15 
pykälää. Paitsi edellä mainituissa asioissa 
neuvottelukunta antoi lausuntonsa nuoriso-
komitean mietinnöstä ja nuorisotoimiston 
esityksestä nuorison ongelmia koskevan tut-
kimuksen suorittamisesta. Neuvottelukunta 
suhtautui myös 
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12. Tilastotoimisto 

men esitykseen yhteistyöstä helsinkiläisten 
viikonlopun viettoa koskevan tutkimuksen 
suorittamisessa. 

Henkilökunta. Virastaan erosi toim.apul. 
Lumia Wuorio 1.9. alkaen. Kahteen 7. pl:n 
toimistoapulaisen virkaan valittiin 16.1. al-
kaen toim.apulaiset Pirkko Kekkonen ja 
1.9. alkaen Helli Piippo. 

Suomen Kaupunkiliiton ansiomerkki 30 
v:n palveluksesta annettiin yliaktuaari Anna-
liisa Kytömaalle. 

Osallistuminen kokouksiin, kursseihin ym. 
Toim.pääll. Forsberg osallistui 3.—11.9. Kan-
sainvälisen tilastoinstituutin (ISI) sekä Kan-
sainvälisen väestötutkimuksen unionin 
(IUSSP) Lontoossa järjestämiin tilastopäi-
viin; aktuaari Elisabeth Elfvengren Saksan 
tilastoseuran 20.—24.10. Freiburgin Breis-
gaussa järjestämään tilaston viikkoon sekä 
toim.pääll. Forsberg, yliaktuaarit Sax&i ja 
Viitaila sekä aktuaarit Kivekäs ja Elfvengren 
Tampereen kaupungin järjestämiin kaupunki-
ja seutututkimuksen päiviin. Helsingissä jär-
jestettiin joulukuussa neuvottelu, mihin osal-
listuivat edustajat niistä kunnista, jotka oli-
vat kiinnostuneita yhteis tilauksen tekemi-
sestä v:n 1970 väestölaskennan taulukoista. 

Kaupunginhallituksen koulutustoimikun-
nan jäljestämän kurssin suoritti kahdeksan 
henkilöä. 

Toimintavuoden aikana valmistuivat seu-
raavat julkaisut: 

19. 2. Otantaväestölaskenta Helsingissä 
1965:5 (HKT VII) 

28. 3. Helsingin kaupungin tilastollinen 
vuosikirja 1968 

30. 5. Helsingin kaupungin kunnalliska-
lenteri 1969 

30. 5. Helsingfors stads kommunalkalen-
der 1969 

16. 6. Ulkomaan kauppa ja merenkulku 
1967 (HKT II—III) 

4. 7. Kertomus Helsingin kaupungin kun-
nallishallinnosta 1967 

15. 8. Helsingin kaupungin kunnallinen 
asetuskokoelma 1968 

10.10. Kommunal författningssamling för 
Helsingfors stad 1967 

30.10. Opetuslaitokset 1967 (KHT VI) 
25.11. Terveyden- ja sairaanhoito 1968 

(HKT 1:1) 
16.12. Helsingin kaupungin virastot ja 

laitokset 1967 

Julkaisua »Tilastollisia kuukausitietoja 
Helsingistä» ilmestyi 11 vihkoa, joista yksi 
kaksoisnumero. Yhteinen sivumäärä oli 514 
(ed.v. 538). Irtolehtimenetelmää noudattaen 
julkaistiin edelleen Helsingin kaupungin sää-
döskokoelma sekä Virastojen ja laitosten 
asiahakemisto. 

Tilastolliseen kuukausijulkaisuun sisältyi-
vät seuraavat tutkimusselostukset: 

Sisäiset muutot ja tulomuutot suuralueit-
tani 

Asunto-osakkeiden myynti 1966 
Vuokramenojen osuus tuloista ja vuokra-

menojen tulo jousto 
Itsemurhat Helsingissä 1956—1965 
Kuolleisuus ja elinaika 
Edelleen julkaistiin v:n 1965 otantaväestö-

laskennan tietojen perusteella seuraavat 
selvitykset: 

Ruokakuntien koostumus 
Ruokakuntien asumistiheys 
Alle kouluikäisten lasten päivähoito 
Väestö asuin- ja työpaikan mukaan 
Auton, kesäasunnon, television ja jääkaa-

pin yleisyys ruokakunnissa. 
Kertomusvuonna jatkuivat v:n 1970 väes-

tölaskennan valmistelut. Tilastolliselle pää-
toimistolle annettiin lausunto mm. lasken-
nan aluejakoon liittyvistä kysymyksistä. 
Koko maan käsittävän taulukko-ohjelman 
valmistuttua Tilastollisessa päätoimistossa 
laadittiin ehdotus Helsingin lisätaulukoiksi 
(ns. Helsingin paketti). 

Muut tutkimukset. Tilastoneuvottelukun-
nan päätöksen mukaisesti kerättiin tietoja 
kaupungin hallintoelinten teettämistä ja 
suunnittelemista tilastotutkimuksista. 

Kun Tilastollisessa päätoimistossa oli saatu 
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työtapaturmakyselyyn; 

nettiin tietoj a ruokatavarain 
jalap-

alueittain; lUudenniaan läänin taide-
tietoja taidepoliittisen kentän 

valtion teknilliselle tutki-
. hal-

tietoja avioliitoista kielirajan yli. 

yksi laskukone sekä toimistokalusteita, joista 
reikäkorttiyksikön uutta kalustoa oli 11 501 
mk:n arvosta. Uudisliankintojen yhteisarvo 
oli 12 603 mk. 

Kirjaston nidosten lukumäärä lisääntyi 
1 371 (ed.v. 1 134), johon ; 

ja, lahjaksi saatuja sek! 
tuja julkaisuja. Kirjastosta : 
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12. Ti 

olivat 7 163 (6 347) mk. 
vauksia kertyi 7 004 (5 808) mk. 

Määrärahoja oli 
oli 9 846 (8 764). 1 588 464 mk, siirto- ja 

myynnistä kaan lukien oli käytettävissä yht. 1 769 430 
mk; menot olivat 1 613 227 mk. 
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13« Kunnanasiamiehet 

oleva 
Liike jaostoissa tapahtuvaa ' 
kunixanasiamiehelle oli määrätty kaksi palk-

jotka olivat veroviraston viranhaltijoita. 
Lisäksi oli veroviraston viranhaltijoita ja 
myös muita lakimiehiä määrätty 

perintäasioissa palkkiovirkaisina 1 
miehinä ja kunnan 
Verolautakunnan eri jaostoihin 
henkilöt toimivat verotuslain 25 §:n 

tutkijalautakunnan vastaavissa jaostoissa. 
Kunnanasiamiehenä toimi v. 1969 edelleen 

varat. Antti Varhimo ja 
Bengt Melander. Palk-

ja kaupunginjohtajan käsiteltä-
ehdotuksen laati-

milloin 

, ei käytännöl-
lisesti katsoen lainkaan voinut hoitaa ko. teh-
tävää, vaan sanottujen vastineiden antami-
nen jäi melkein kokonaan liikejaoston kun-

huoleksi. Apu-
tehtäviin kuului lä-

hinnä valmistella kaupunginhallitukselle osoi-
tetut -
ja 
tolle. Lisäksi hän avusti päävirkaista 



13. Kunnanasiamiehet 

luvia veroasioita ja pitämällä tältä osin kau-
punginjohtajan päätösluetteloa. Apulaiskun-
nanasiamiehen tuli myös antaa kaupungin-
hallituksen puolesta lausuntoja verojäämien 
tileistä poistamista koskevissa asioissa. 

Veroviraston kirjaamon laatiman tilaston 
mukaan oli kertomusvuonna tapahtuneissa 
esittelyissä käsitelty, veronhuojennusta kos-
kevia asioita lukuun ottamatta, yhteensä 
6 537 (ed. v. 6 268) asiaa, joista lukuisampana 
ryhmänä mainittakoon lääninhallituksen pää-
tökset, 5 872 (5 612) kpl. Veronhuojennusta 
koskevia hakemuksia käsiteltiin kertomus-
vuonna kaupunginhallituksen yleisjaoston 
kokouksissa yhteensä 184 kpl. 

Palkkiovirkaisten kunnanasiamiesten ja 

heidän varamiestensä pääasiallisimpana teh-
tävänä oh laatia heidän toimialakseen mää-
rätyn veroviraston osaston osalta vastineet 
niihin valituksiin, jotka oh tehty verotuksista 
ja maksuunpanoista. Lisäksi heidän tuli sa-
moin kuin kunnanasiamiehenkin valvoa kau-
pungin, seurakunnan ja Kansaneläkelaitok-
sen oikeutta verotuksessa ja hakea muutosta 
verotukseen silloin, kun he katsovat sen tar-
peelliseksi. Kun valitukset saattoivat koskea 
samalla myös valtionverotusta ja ao. jaostos-
sa oli sekä valtion- että kunnanasiamiehenä 
tai heidän varamiehenään yleensä sama hen-
kilö, ei käytettävissä ole tilastoa niiden vas-
tineiden määrästä, jotka koskivat yksin-
omaan kunnallisverotusta. 
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14. Huoltokassa 

toi-

puolesta huoltokassan toimintaohjeessa lä-

talletuksia jäsenten tileille ja antaa jäsenille 
huoltokassan neuvottelukunnan myöntämiä 
lainoja asunnon hankkimista varten. 

kuului-

vat v. 1969 kaup.kamr. Raimo Kaarlehto, 
piirisiht. Aulis Leppänen, dipl.ins. Valmu 
Ranta, satamakamr. Paavo Jäntti ja mitta-
mies Erik Salmi sekä varamiehinä apul. 

Toivo Kivismäki ja pääluotta-
Erkki Westerlund. 

sassa 8 122 (ed. v. 8 154) jäsentä 
oh 0 . 4 % . 

V a r a t 

Ta 

1.1.li 
Lisäys v. 1969 

31.12.1969 31.12.1968 
mk mk mk ± % 

533 397 
745 697 1 279 094 533 397 +139 .8 

1.1.1969 
1969 

341 632 
3 498 134 341 632 — 1 .0 

Vähennys v. 1969 
851 696 
370 605 481 091 851 696 — 43.5 

2 098 319 + 21.5 

V e l a t 

Tilivelat 1.1.1969 .................................... 1 726 724 
Lisäys v. 1969 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 595 2 098 319 1 726 725 + 21.5 

2 098 319 1 726 725 + 21.5 
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14. Huoltokassa 

Tulostase 
31.12.1969 31.12.1968 0 / 

V ä h e n n y k s e t mk mk ± / o 

Käteisnostot 8 315 402 7 987 056 + 4.1 
Maksut kaupungin laitoksille 515 055 447 754 + 15. o 
Maksut pankkisiirron välityksellä 7 048 565 6 528 896 + 8.0 
Maksut postisiirron välityksellä . 2 051 386 1 960 583 + 4.6 
Jäseniltä perityt korot 78 445 89 549 — 12.4 
Jäseniltä perityt indeksiveloitukset 10 340 11 934 — 13.4 
Jäseniltä perityt perimispalkkiot — 8 — 
Jäsenten saatavasaldojen poistot 84 214 — 60.7 
Talletusten lisäys 745 697 64135 +1062.7 

Yhteensä 18 764 974 17 090129 + 9.8 

L i s ä y k s e t 

Panot jäsenten tileille 18 693 723 17 025 355 + 9.8 
Jäsenille hyvitetyt korot 70 775 61 253 + 15.5 
Jäsenten velkasaldojen poistot 476 3 521 — 86.5 
Talletusten vähennys — — — 

Yhteensä 18 764 974 17 090129 + 9.8 

V. 1969 myönnettiin asunnonhankkimislainoja 13 (ed. v. 15) kpl. 

Jäsenet käyttivät tilejään seuraaviin tarkoituksiin: 
1969 1968 1 o/ 
kpl kpl ± /o 

Tililtä nostot 27 560 26 521 + 3.9 
30 079 28 406 + 5.9 
19 860 18 237 + 8.9 
11 272 11 932 — 5.5 

Sähkö- ja polttoainelaskut 12111 11219 + 8.0 
10 749 9 904 + 8.5 
7196 6 761 + 6.4 
6 472 6 232 + 3.9 
3 519 3 548 — 0.8 
2 430 2 111 + 15.1 
4 306 3 809 + 13.0 

Koulumaksut 2120 1 859 + 14.0 
1026 812 + 26.4 

836 1 025 — 18.4 
Liikennelaitoksen vuosikortit 99 168 — 41.1 

141 120 + 17.5 
Puhelinosuustodistukset 91 84 + 8.3 

5 274 7 663 — 31.2 

Yhteensä 145 141 140 411 + 3.4 
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15. Leski- Ja orpoeläkekassa 

84, joista 20 

Yrjö 
Kaupunki suoritti edelleen kassan myön-

tämien peruseläkkeiden saajille lisäeläkkeitä 
samojen perusteiden mukaan kuin kaupungin 
ylimääräisten eläkkeiden nauttijoille. 

Kaupunginvaltuusto päätti 15.1. korottaa 
peruseläkkeisiin maksettavat 
4 % 

ja sääntöjen muutosten jäi-
olivat 

ja 
korotuksineen ; 

vuoden lopussa 
oli 3 029. 

mk/kk 

I ..... 5 20 — . 

II ..... 4 20 _ _ 
III 3 18 _ .—. 

IV .... 4 32 _ _ 
V .... 4 40 — — 

5ä 20 130 — » _ 

Yht. 

20 
20 
18 
32 
40 

Eläkettä nauttivia 
aikana 17. Lasten eläkkeitä päättyi; 
9. 

Vuoden : 
den määrä kuukautta kohden j akaantui seu-
raavasti: 

Eläke- Eläke -i F orvct'o Eläke Yht. 
luokka jLesiQa mk/kk ] Lapsia mk/kk mk 

I . 136 544 7 13 557 
II . 98 490 17 29 519 

III . 65 390 1 2 392 
IV ..... . 78 624 10 30 654 
V ..... . 51 510 5 21 531 

ä 428 2 558 40 95 2 653 

tulot olivat 186 828 mk ja 
79 581 mk, joten tilivuoden ylijäämä oli 
107 247 mk. 
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16· Rakennustarkastusvirasto 

Yleistä. Rakennustarkastusviraston toi-
minta oli pääasiallisesti keskittynyt raken-
nuslain alaisen rakentamisen valvonnan suo-
rittamiseen kaupungin alueella. 

Myönnettyihin rakennuslupiin kuulunei-
den rakennusten tilavuuden yhteismäärä 
pysyi v. 1969 suunnilleen samana kuin edel-
lisvuonna. Kertomusvuonna myönnettyjen 
rakennuslupien sisältämien rakennusten tila-
vuus oli n. 2 367 000 m8 sen oltua edellisenä 
vuonna n. 2 356 000 m8. Valmistuneiden ra-
kennusten yhteistilavuus oh n. 19 % suu-
rempi kuin edellisenä vuonna eli n. 2 429 000 
m3 sen oltua edellisenä vuonna n. 2 036 000 
m8. 

Myönnettyjen rakennuslupien mukaisten 
rakennusten tilavuus kaupunginosittain tar-
kasteltaessa oh suurin Mellunkylässä vasta-
ten n. 407 000 m8. Toisella sijalla oh Vartio-
kylä, n. 165 000 m8 ja kolmannella sijalla 
Konala, n. 147 000 m8. Asuntojen yhteis-
pinta-alan mukaan eniten lupia myönnettiin 
Mellunkylään, n. 87 500 m2 eli 37 %. Toisella 
sijalla oh Laajasalo, n. 12 900 m2 ja kolman-
nella sijalla Vuosaari, n. 10 500 m2. Koko 
kaupungin alueella rakennuslupia myönnet-
tiin kertomusvuonna yhteensä n. 235 000 
asuntonehömetriä varten. Myönnettyihin ra-
kennuslupiin sisältyi 3 519 asuinhuoneistoa, 
joissa oli 11 746, keskimäärin 3.3, huonetta. 
Lupiin sisältyneiden muiden kuin asuinhuo-
neistojen pinta-ala oli n. 387 000 m2. 

Asuinrakennuksia valmistui eniten Mellun-
kylässä, n. 168 000 m8. Toisella sijalla oh 

Laajasalo, n. 115 000 m8 ja kolmannella si-
jalla Lauttasaari, n. 83 200 m8. Koko kau-
pungin alueella asuinrakennuksia valmistui 
kaikkiaan 279, yhteistilavuudeltaan n. 
904 000 m3. Asuntoja valmistui kertomus-
vuonna kaikkiaan 3 021 ja niissä oh huoneita 
9 657. Huoneita oli huoneistossa keskimäärin 
3.2. Vastaava luku oli edellisenä vuonna 3.3. 
Kun valmistuneita asuntoja edellisenä vuon-
na oh 3 759, voidaan todeta, että valmistu-
neiden asuntojen yhteismäärä vähentyi n. 
20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valmis-
tuneitten muiden kuin asuinhuoneistoj en 
yhteispinta-ala oh kertomusvuonna n. 
397 000 m2 ja yhteinen tilavuus n. 1 525 000 
m8. Kun näitä rakennuksia valmistui edelli-
senä vuonna 913 000 m8, voidaan todeta, 
että rakennusten yhteistilavuus kasvoi 67 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. 

Maistraatin myöntämien rakennuslupien 
määrä pysyi suunnilleen samana edelliseen 
vuoteen verrattuna. Rakennuslupia myön-
nettiin kertomusvuonna 616 vastaavan luvun 
oltua edellisenä vuonna 623. Maistraatin 
myöntämien rakennusmuutosta koskevien 
lupien määrä lisääntyi n. 5 % edelliseen vuo-
teen verrattuna. Kertomusvuonna myönnet-
tiin muutoslupia 1 249 (ed. v. 1 185). Raken-
nustarkastajan myöntämien lupien määrä 
kasvoi n. 60 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Näitä lupia myönnettiin kertomusvuonna 
611 (382). Maistraatin myöntämien raken-
nuslupien ja muutoslupien sekä rakennustar-
kastajan lupien yhteismäärässä, 2 476 (2190) 
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675 ja 
730. Haettujen 
n. 2 %. Niitä oli v. 1968 1 351 ja 

v. 1968 oli 9 785 ja v. 1969 10 969, 
todeta n. 12 %:n lisäys. 

Rakennustoiminta työvaiheittain. 31.12.1969 

31.12.1969 oli aloittamatta kaikkiaan 1 107 

sisältyi 1 169 
joiden pinta-ala oli n. 

76 700 m2. Runkotyövaiheessa oleviin raken-

toa yhteispinta-alaltaan n. 50 900 m2 ja sisä-
l1 240 e 

: n. 89 000 j 

11, johon ; 
78 000 m3, ja 

Oy 
Ulappasaarentie 3:ssa, jossa oli kaksi raken-

41 800 m3. 

102 
oh n. 589 000 i 
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16. Rakennus tarkastusvirasto 

tiin 18 tällaisen kiinteistön rakentaminen. 
Näiden kiinteistöjen yhteinen tilavuus oli n. 
472 000 m8, ja ne sisälsivät 1 909 asuntoa, 
joiden yhteispinta-ala oli n. 114 000 m2. 
Kertomusvuonna valmistui 12 kiinteistöä, 
joiden edustamien rakennusten yhteistila-
vuus oli n. 437 000 m8. Valmistuneissa raken-
nuksissa oh kaikkiaan 1 805 huoneistoa, yh-
teispinta-alaltaan n. 95 200 m2. Valmistunei-
den asuntotuotantolain alaisten kiinteistöjen 
yhteistilavuus oli n. 18 % kaikkien kertomus-
vuonna valmistuneiden rakennusten tilavuu-
desta eli prosentuaalisesti yhtä paljon kuin 
edellisenäkin vuonna. 

Kaupungin harjoittama rakennustoiminta. 
Kaupungille myönnettiin kertomusvuonna 41 
rakennuslupaa uudis- ja lisärakennuksia var-
ten. Näiden lupien sisältämien rakennusten 
tilavuus oh yhteensä n. 762 000 m8. Tämä on 
32 (ed. v. 33) % kaikista kertomusvuonna 
myönnetyistä rakennusluvista. Suuruudel-
taan toisella sijalla yhteistilavuuden perus-
teella olivat talletusvaraston jälkeen kiin-
teistöviraston asuntotuotantotoimiston ra-
kennuttamat 19 rakennusta Mellunkylässä 
Tuukkalantie 5:ssä, joista 16 oh asuinraken-
nuksia, yhteiseltä tilavuudeltaan n. 133 000 
m8. Seuraavina suuruusj ärjestyksessä olivat 
kaksi sähkölaitoksen rakennuttamaa poltto-
öljyn syvävarastoa, jotka molemmat sijaitse-
vat Länsisatamassa Lauttasaarenkatu ll:ssä. 
Tilavuudeltaan syvävarastot olivat 77 900 
m8 ja 75 000 m8. Kiinteistöviraston asunto-
tuotantotoimiston rakennuttamille asuinra-
kennuksille sekä niihin liittyville muille ra-
kennuksille ja tiloille myönnettiin kertomus-
vuonna lupia kaikkiaan n. 230 000 rakennus-
kuutiometriä varten. 

Rakennusvalvontatoimintaan vaikuttaneet 
säännöksd. Vaikeudet, jotka rakennusval-
vonnassa johtuivat rakentamista koskevien 
säännösten moninaisuudesta ja säännöksissä 
havaittavista ristiriitaisuuksista ja puutteel-
lisuuksista, olivat myös kertomusvuonna ole-
massa. Säännösten ja ohjeiden muutosten 
jatkuvalla seuraamisella sekä viraston to-

teuttamaa säännöskansioj ärj est elmää hy-
väksi käyttäen tilanne voitiin kuitenkin hal-
lita. 

Sisäasiainministeriön taholta annettiin ker-
tomusvuoden aikana eräitä paloluokitustie-
dotuksia, mutta monien tarvittavien tiedo-
tusten puuttuminen vaikeutti jatkuvasti ra-
kennusvalvonnan suorittamista sekä lupa-
menettelyssä että kenttävalvoimassa. Tar-
peellista joustavuutta pyrittiin aikaansaa-
maan delegoimalla maistraatille näissä asiois-
sa säännösten mukaan kuuluva harkintavalta 
mahdollisimman pitkälle rakennustarkasta-
jalle. 

Kaupunginhallitus päätti 19.5. jakaa asun-
totuotantolain edellyttämän valvonnan ra-
kennustarkastus viraston ja kiinteistöviraston 
kesken siten, että kiinteistöviraston toimesta 
hoidetaan omakotitalojen valvonta ja raken-
nustarkastusviraston toimesta kerrostalojen 
valvonta. 

Asemakaavoituksen puuttuessa tai raken-
nuskielloista johtuen jouduttiin rakentamista 
kertomusvuonnakin huomattavassa määrin 
suorittamaan sisäasiainministeriön tai eräissä 
tapauksissa maistraatin myöntämien poik-
keuslupien turvin. Poikkeuslupien hakemi-
sessa pyrittiin rakentajia auttamaan siten, 
että rakennustarkastus virasto huolehti poik-
keuslupa-anomusten valmistelusta. Kerto-
musvuoden lopulla laadittu selvitys asema-
kaavatilanteesta ja rakennuskielloista osoitti, 
että Kaivopuisto, Pakila ja Tammisalo olivat 
ainoat kaupunginosat, jotka olivat ilman 
minkäänlaista rakennuskieltoa. Kaikki muut 
kaupunginosat olivat joko kokonaan tai osit-
tain kiellossa. Kertomusvuonna lainvoiman 
saaneista asemakaavoista merkittävin oli 
Pukinmäen asemakaava, joka ei kuitenkaan 
koskenut koko Pukinmäkeä. 

Rakennustarkastusvirastossa valmisteltiin 
kertomusvuoden aikana sisäasiainministeriön 
poikkeuslupia 204. Näiden poikkeuslupien 
perusteella myönnettiin rakennuslupia kaik-
kiaan 128. Myönnetyistä rakennusluvista oli 
uudis- ja lisärakennuksille myönnettyjä lupia 
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18. 

111. 

lupia 1. Uudis- ja 
tyistä 111 luvasta koski 

oli omakotitaloja 

Uusi aluejako, 

iäisyyttä ja sitä, ettäP 

i olisivat samansuui oli ollut käy-
. kaksi vuotta. Koko Is nki oli 1 

jaettu 
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16. Rakennus tarkastusvirasto 

Lupahakemukset esiteltiin tarvittaessa jul-
kisivu- tai tarkastustoimikunnalle tai molem-
mille. Lupahakemuksista hankittiin myös 
muita kuin julkisivu- ja tarkastustoimikun-
nan lausuntoja. Kaupunkisuunnitteluviras-
ton asemakaavaosastolta hankittiin 346 lau-
suntoa, terveydenhoitolautakunnalta 88 lau-
suntoa, palolautakunnalta 17 lausuntoa ja 
väestönsuojelulautakunnalta 25 lausuntoa. 

Kertomusvuoden aikana haettiin 2 717 
lupaa. Ennen luvan myöntämistä tarpeellisia 
paikallakäyntejä suoritettiin 360 ja alustavia 
katselmuksia pidettiin 9. Lupiin liittyviä työ-
piirustuksia tarkastettiin 1 984 ja ilman-
vaihtopiirustuksia 1 982. 

T a r k a s t u s o s a s t o huolehti raken-
nustyön valvonnasta tonteilla ja rakennus-
paikoilla. Lisäksi osasto suoritti katumaan 
aitaamislupien tarkastamisen. Osaston suo-
rittama työ keskittyi erityisesti osaston teh-
täväksi annettujen katselmusten pitämiseen. 
Lisäksi yli-insinööri osallistui kokoushuone-
ym. niihin verrattaviin katselmuksiin. Osas-
ton toimesta laadittiin myös erilaisia lausun-
toja ja suoritettiin muita valvontatoimen-
piteitä. 

Osaston toimesta suoritetuista 10 073 kat-
selmuksesta oh pohj akatselmuksia 1 241, 
rakennekatselmuksia 2 988, hormikatsel-
muksia 1 180, loppukatselmuksia 2 294 ja 
rakennustöiden aloittamisen toteamisia yms. 
2 370. Lupiin liittyviä rakennepiirustuksia 
tarkastettiin 15 892. Katumaan aitaamis-
lupia myönnettiin kertomusvuonna 164 ja 
niitä valvottiin 145. Todetuista puutteista 
ja epäkohdista annettiin loppukatselmuksen 
yhteydessä 759 määräystä. Lisäksi annettiin 
vastaavia määräyksiä muussa yhteydessä. 

Tarkastusosaston suorittamista muista 
valvontatoimenpiteistä mainittakoon, että 
rauenneita ja vanhentuneita lupia selvitet-
tiin 48 ja valvottiin muita kuin loppukatsel-
muksissa annettuja määräyksiä 71 sekä ra-
kennusten virheellisiä sijoittamisia 31 eli 
suoritettiin yhteensä 150 selvitys- ja valvon-

tatoimenpidettä. Lisäksi valvottiin loppu-
katselmuksissa annettuja määräyksiä. 

V a l v o n t a o s a s t o huolehti valmii-
siin rakennuksiin ja niiden ympäristöön sekä 
käyttöön kohdistuneesta jatkuvasta valvon-
nasta. Lisäksi osasto huolehti asuntotuotan-
tolain rakennustarkastus virastolle määrää-
mistä tehtävistä ja suoritti tutkimusluontoi-
sia selvityksiä. Rakennusjärjestyksen 80 §:n 
tarkoittamia katselmuksia pidettiin kerto-
musvuonna 1 022. Näiden katselmusten joh-
dosta annettiin 268 määräystä havaituista 
puutteista tai epäkohdista. 

Rauenneita ja vanhentuneita lupia selvi-
tettiin kertomusvuonna 751. Lisäksi valvot-
tiin lääninhallituksen ja korkeimman hal-
linto-oikeuden rakennusasioissa tekemiä pää-
töksiä 5, maistraatin rakennusasioissa teke-
miä muita kuin lupapäätöksiä 66, lupapää-
töksissä asetettuja määräaikaisehtoja 34, 
loppukatselmuksissa annettuj a määräyksiä 
88, rakennusj ärj estyksen 80 §:n mukaisissa 
katselmuksissa annettuja määräyksiä 49 ja 
muita rakennustarkastusviraston antamia 
määräyksiä 328 eli suoritettiin yhteensä 
1 321 selvitys- ja valvontatoimenpidettä. 

Eri henkilöiden, yhteisöjen ja viranomais-
ten pyynnöstä valmisteltiin osastolla 63 lau-
suntoa asuinrakennusten veronhuoj ennusta 
koskevissa asioissa. Osastolla laadittiin lisäksi 
maistraatille 113 lausuntoa muissa kuin lupa-
hakemusta koskevissa asioissa ja 6 lausuntoa 
muille virastoille, viranomaisille ja yksityi-
sille sekä tehtiin 52 aloitetta valvonnan yh-
teydessä todettujen virheiden johdosta sekä 
yksi aloite muille virastoille ja viranomaisille. 
Muita kuin verohuoj ennuslausuntoj a valmis-
teltiin ja aloitteita tehtiin yhteensä 172. 

Asuntotuotantolain mukaisia tarkastuksia 
pidettiin kertomusvuonna 527, joista loppu-
tarkastuksia oli 25. Tarkastusten nojalla an-
nettiin rakennustyötä koskevia todistuksia 
asuntohallitukselle 36 ja rahalaitoksille 31 eli 
yhteensä 67. Erilaisia huomautuksia annet-
tiin tarkastusten yhteydessä 34. 
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Valvontaosastolla tehtiin 
selvityk-

. käyttötavan 
Kantakaupungin eteläi-

tutkimus rapattujen julki-
sivujen vaurioista; asbestisementtilevyistä 
tehtyjen julkisivujen kunnon tarkastus; sel-

työvirheistä ja 
liittyvistä poikkeuk-

sista; maatilatalouden rakennuskantaa kos-
keva selvitys; Eiran ja Tc 
tarkastukset ja saaristo- ja 

selvityksiä, 
kuten selvitys ' 
siirtolan alueella ja 
Kivinokan ulkoilualueen osalta. 

Julkisuudessa esitettyjen toistuvien väit-
teiden johdosta, että erityisesti Kantakau-

tapahtuu runsaassa mitassa asuin-
ja asuinhuoneistojen luvatonta 

hun käyttöön, maistraatti 
. 30.5.1969 : 

koski 26 korttelia 4., 5., 7., 13. ja 14. 
alueilla. Tonttien 

. oli 224. Tarkasti 
ja siinä tehtyjen 
hyväksyttyihin 

Lähes kaikissa 1 
. oli todettavissa luvattomia käyt-

tötarkoituksen muutoksia tai muutoksia, 

ollut mahdollista varmistaa. Muutoksia to-
dettiin sekä maanpäällisissä kerroksissa että 
kellarikerroksissa. Tulosten lopullinen yh-
teenveto siirtyi! 

van tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 
mainittuja vaurioita ja niiden syitä. Tutki-

1965 ja 

oh suoritettu 
julkisi-

erilaisten korjaustoi-
Tämän selvityksen 

tuloksia saatettiin jo eräin osin käyttää hy-
väksi syksyllä 1969 annetuissa julkisivujen 

jen kunnon tarkastuksessa oli jatkuvasti jou-
duttu toteamaan, että varsinkin ko. levyjen 
käytön alkuajoilta peräisin olevien rakennus-
ten julkisivuissa oli erilaisia kaupunkikuvaa 
rumentavia rappeutumisvikoja. Valvonta-
osaston piiri valvojat keräsivät kukin alueel-

julki-
. hyvin säily astä että i 

Näin saatiin tied 133 kohteesta, joi-
den julkisivujen 

pohjalta tultaisiin v. 1970 

oli kuusi eri puolilla kaupunkia sijaitsevaa 
asuntolainoitettua kiinteistöä. Tarkoituksena 
oli selvittää, missä määrin poiketaan ; 

räyksistä ja ohjeista. Selvityksessä 
seikkoja, joihin 

joudutaan puuttu-
maan, vaikka ne muuten jäävät rakennus-
lainsäädännön edellyttämän rakennusvalvon-
nan ulkopuolelle. 

Asutushallitus lähetti kertomusvuoden syk-
syllä kuntien 
kiertokirjeen, jossa pyydettiin tietoja 
rättyjen 
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16. Rakennus tarkastusvirasto 

mällä suoritettava koko valtakuntaa kos-
keva tutkimus. Kaupungin osalta annettiin 
11 maatilataloutta koskeva selvitys. Kysely-
lomake oli varsin laaja ja siinä haluttiin pe-
rusteellisia tietoja mm. kotieläinten luku-
määrästä, perheen koostumuksesta, tulevai-
suuden suunnitelmista sekä halukkuudesta 
lomavieraiden majoittamiseen. 

Julkisivu- ja tarkastustoimikunnat antoivat 
viraston sisäisinä asiantuntij aeliminä lausun-
toja lupahakemuksista sekä rakentamiseen 
liittyvistä ja vaikuttavista periaatteellisista 
kysymyksistä. Julkisivutoimikunta kokoon-
tui kertomusvuoden aikana 57 kertaa ja tar-
kastustoimikunta 52 kertaa. Erillisiä tarkas-
tuskäsittelyjä oh julkisivutoimikunnan ko-
kouksissa yhteensä 652 ja tarkastustoimi-
kunnan kokouksissa 761· Tarkastuskohteina 
olivat varsinaisten lupahakemusten lisäksi 
myös ns. alustavat hakemukset, joita oli 
kaikkiaan 125. 

Julkisivutoimikunnassa käsiteltiin yhteen-
sä 445 hakemusta ja lisäksi erilaatuisia lau-
suntoasioita 10. Käsittelykertoj a oh 652, 
toistuvuuskerroin 1.46. 

Suunnittelij atilasto toimikunnan käsittele-
missä hakemusasioissa osoittaa, että arkki-
tehtien osuus uudisrakennusten suunnitte-
lussa on n. 80 % ja rakennusmuutoksissa n. 
65 % ja insinöörien ja rakennusmestarien 
osuus yhteensä vastaavasti n. 10 % ja n. 
15 %. Alustavassa tarkastuksessa olleiden 
asioiden suunnittelijajakautuma on ollut: 
arkkitehdit 92 %, insinöörit sekä rakennus-
mestarit 3 %. 

Rakennettujen kalliosuojien suhteen esiin-
tyi vaikeuksia etenkin sisäänkäyntij ärj este-
lyjen sopeuttamisessa tyydyttävällä tavalla 
rakennuspaikkaan ja kaupunkikuvaan. Kau-
pungin väestönsuojelutoimiston suunnittele-
mien kalliosuojien rakentamisessa toimikunta 
esitti yleisenä huomiona, että milloin kallio-
suojat sijoittuvat puistoalueille, olisi raken-
nusluvan yhteydessä myös puistoalueesta 
tie-, istutus-, rakennelma- yms. järjestelyi-
neen esitettävä kokonaissuunnitelma. 

Kaupungin sisääntuloväylien valaistusta 
käsiteltiin toimikunnassa varsinaisen talon-
rakentamisen ulkopuolella olevaan ja ylei-
sesti kaupunkikuvaan vaikuttavaan laitteis-
toon kuuluvana. TVH:n ja sähkölaitoksen 
kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena 
päädyttiin kokeilemaan nykyisestä poikkea-
van tyyppistä, lyhyempivartista valaisin-
pylvästä Tuusulantien liittymissä. Kaupun-
gin sähkölaitoksen toimesta valaistussuunni-
telma kalusteineen esitettiin toimikunnalle 
lausunnon saamista varten ja sittemmin sen 
mukaisesti toteutettiin. 

Julkisivutoimikunnan tehtävien uudelleen-
arvioimiseen ja toimikuntatyöskentelyn ke-
hittämiseen tähtäävää tutkimustyötä jatket-
tiin virastossa edelleen käytettävissä olevin 
keinoin. Valvontaosaston suorittamaa raken-
nusten kunnon valvontaa laajennettiin ko-
keiluluontoisesti käsittämään kaupunginosa-
kokonaisuuksia. Tarkastus suoritettiin yh-
teistoiminnassa valvontaosaston ja julkisivu-
jen tarkastajan valvonnassa. Tutkimuskoh-
teena olivat kuluneen vuoden aikana Eiran 
ja Torkkelinmäen kaupunginosat. 

Yksityiskohtaisista kaupunkikuvakysy-
myksistä toimikunta käsitteli joitakin arvo-
rakennusten värityskysymyksiä, kuten esim. 
värityksen kokonaissuunnitelmaa Pohjoisen 
Esplanadikadun itäpään ja siihen liittyvien 
poikkikatujen rakennusten osalta. Valtaosa 
värin- ja pintakäsittelyn määräyksistä tehtiin 
sen lisäksi julkisivujen tarkastajan toimesta 
yhteistoiminnassa valvontaosaston ja mui-
naistieteellisen toimikunnan rakennushisto-
riallisen toimiston kanssa. 

Toimikunnan kannalta huomattavimmat 
rakennushankkeet olivat hotellisuunnitel-
mat ns. puhtaanapitolaitoksen tontilla Man-
nerheimintien varrella. Suunnitelmia käsi-
teltiin yhteensä kahdeksassa kokouksessa 
asemakaavan laatimisesta lopullisiin raken-
nuslupapiirustuksiin saakka. 

Muu viraston toiminta. Sen lisäksi, mitä 
edellä osastokohtaisesta todettiin, mainitta-
koon vielä, että tarkastusosasto ja valvonta-
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16. 

antoivat yhteensä loppuKatselmuK-
80 §:n mukai-

määräysten 
lisäksi 268 määräystä rakentamisessa ja ra-

L havaituista puutteista ja epäkoh-

kuin lupahakemusta koske-
1 241 lausuntoa vastaavista 

työnjohtajista, 18 lausuntoa vaikeiden raken-
nustöiden johtajista, 67 lausuntoa asunto-
hallitukselle ja rahalaitoksille, 37 lausuntoa 
muille virastoille, viranomaisille ja yksityi-
sille ja 63 veronhuojennuslausuntoa eli yh-
teensä 1 637 lausuntoa. Virasto teki maistraa-
tille 67 aloite-esitystä valvonnan yhteydessä 
todettujen virheiden johdosta ja 17 hallin-
nollista esitystä, kaupunginhallitukselle 9 
sekä muille virastoille tai viranomaisille 34 
esitystä eli yhteensä 127 aloite-esitystä. 
Kirjeitä on virastolle saapunut kertomus-
vuonna 209 ja virastosta lähtenyt 1 548. 

Koulutustoiminta ja neuvontatyö. Viraston 
harjoittama koulutustoiminta oli 
henkilökunnan kouluttamista että ulospäin 
suuntautuvaa neuvontatyötä. 

Virastossa pidettiin 25 osastopäälliköiden 
pyrittiin selvit-

asioita että 
toiminnan Kenittamiseen liittyviä JcysymyK-
siä. Hen 
kaikilla osastoilla siten, että 
pitivät omalla osastollaan henkilökunnan 

ylläpitämiseksi ja täy-
dentämiseksi viraston henkilöki 

i ja neuvottelupäiville. 
Viraston toimistohenkilökunta osallistui ker-
tomusvuoden aikana kaupunginhallituksen 

pyrittiin myös siten, että henkilö-
koskevia oh-

jeita. Maistraatti vahvisti 30.5. 
käyttötavan 

tettuja ohjeita 
57. Ohjeiden 

oli 71, joista 47 va-
8 tilapäistä ja 14 

johdosta 
Kertomusvuoden ai-

rkkit. Seppo Kontiola 
15.7. 

mikrokuvausta varten 
jälkipuoliskolla ku-

t u l o j a 754 278 
151 818 mk, 

oh muita tuloja 
mk, joten tuloja oli yhteensä 913 555 

Tuloja kertyi suunnilleen yhtä paljon 

tulot j akautuivat siten, että 
kertyi n. 82.6 %, 

n. 16.6% ja 
n. 0.8 %. Viraston m e n o t ohvat: 
vuonna yhteensä 2 234 675 mk, mikä oli 

20 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
kasvu johtui palkkojen korotuk-

j a henkilökunnan kasvusta. Kertomus-
vuonna aloitetun mikro f ilmauksen osuus me-
nojen kasvusta oli n. 25 %. Tuloja kertyi 
kertomusvuonna vain n. 55 % suunnitellusta 
tavoitteesta. Voimassa oleva v. 1966 vahvis-
tettu rakennusvalvontataksa jäi jo vahvista-
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16. Rakennus tarkastusvirasto 

misajankohtana jälkeen yleisestä hintatasos-
ta. Kun rakennusvalvontamaksut eivät olleet 
hintasäännöstelyn piiriin kuuluvia, virastossa 
tehtiin korotusesitys, joka erillisenä esityk-
senä laajennettiin koskemaan myös katu-
maan aitaamisesta perittäviä maksuja. Kau-
punginhallitus päätti 27.10.1969 korottaa 
katumaan aitaamisesta rakennustyötä var-

ten perittäviä maksuja. Tätä päätöstä sovel-
lettiin välittömästi. Varsinaisen rakennus-
valvontataksan kaupunginvaltuusto hyväk-
syi 17.9. ja lääninhallitus vahvisti 9.12.1969. 
Kun tätä taksaa ruvettiin soveltamaan vasta 
v:n 1970 alusta, eivät näiden maksujen koro-
tukset vielä ehtineet vaikuttaa kertomus-
vuoden tuloihin. 

6 - Bels. Kaup. virastot la laitokset 1969 81 



17. Ulosottovirasto 

10. pl:n ulosotto-
. hoiti opisk. Kari Björklund 

Häärättiin hoitamaan vir-
1.1.-31.12.1970. Osaston 

Hugo Lindfors siirtyi 
1.9. 

10. pl:n 
Björklund 1.9. lukien ja 
virkaan saman osaston 10. pkn tp. ulosotto-
apul. Pertti Saarelainen 
14. pl:n ulosottoapul. Åke Nyström 
6.11. 10. pl:n ulosottoapul. Erkki Pääkkö 

1.7. Täten 

kaan valittiin ts. toimistoapul. Aila 
nen 1.1.1970 lukien ja 

Martti Mutanen 1.3. 

31.121969 
Yh-

— ........ 2 — — 2 
I osasto 10 1 2 13 
II > ...... 35 4 4 43 
III » 15 2 1 18 
IV » ...... 38 16 6 60 

asto.. i)41 5 21 67 

Yht. 141 28 34 203 

käyttöön : 
745 mk." 

ym. johtu-
59 703 mk, joten käytet-

3 759 448 mk. Tästä 
3 718 059 mk ja käyttä-
41 389 mk. 

Lytössä ol-
pinta-ala oli 2 675.78 



17. Ulosottovirasto 

(ed. v. 2 692.7 8) m2. Huoneistosta Kontulassa 
Kontulankuja 1-3, 54 m2, jouduttiin luopu-
maan ja lisäyksenä huonetiloihin tuli Kontu-
lassa Sakara, 237 m2. 

Viraston toiminta. K e s k u s o s a s t o l l e 
saapui postitse tai jätettiin viraston toimis-
toon yhteensä 21 178 (ed. v. 20 517) asiaa, 
jossa pyydettiin velkatuomion, päätöksen, 
maksamismääräyksen, aviopuolisolle tai lap-
selle suoritettavaa elatusapua koskevan sopi-
muksen täytäntöönpanoa taikka osamaksu-
kaupasta annetun tai muun lain nojalla yksi-
tyisoikeudellisessa asiassa virka-apua. Nämä 
täytäntöönpano- ja virka-apuasiat jaettiin 
yksityisoikeudellisten saatavaan osastolle sekä 
esikaupunki- ja palkanulosmittausosastolle 
siten, että ensiksi mainitun osalle tuli 13 138 
eli 62.0 % koko määrästä ja viimeksimaini-
tun osaston osalle 8 040 eli 38.0 %. Edellä 
mainituissa asioissa tilittivät sanotut osastot 
keskusosastolle 42 820 (51 257) erässä yh-
teensä 8 066 787 (8 089 520) mk. Keskus-
osasto tilitti kertomusvuonna yksityisoikeu-
dellisissa asioissa hakijoille yhteensä 
8 267 021 (7 850 475) mk. 

Veroja, maksuja ja muita julkisoikeudelli-
sia saamisia, joiden ulosmittaus tapahtui 
ilman tuomiota tai päätöstä, saapui kerto-
musvuonna keskusosastolle seuraavasti: 

Helsingin verovirastolta: kP1 

Veroja ja niiden ennakkoja 36 735 
Eri toimeksiantajilta: 

Helsingissä maksuunpantuj a eri-
laisia muita veroja ja maksuja 65 827 

Muilta paikkakunnilta: 
Julkisoikeudellisia saamisia, sak-

koja ja muita korvauksia lu-
kuun ottamatta 31 419 

Yhteensä 133 981 

Viraston perittäväksi jätettyjen julkis-
oikeudellisten saamisten yhteismäärä, sak-
koja ja valtiolle tuomittuja korvauksia lu-
kuun ottamatta, oh kertomusvuonna 
77 957 234 (74 263 574) mk. 

Verosaatavain osaston sekä esikaupunki-
ja palkanulosmittausosaston toimesta perit-
tiin ja tilitettiin keskusosastolle, minkä lisäksi 
maksuvelvolliset maksoivat viraston kassaan 
tai lähettivät postisiirron välityksellä julkis-
oikeudellisten saamisten suorituksia seuraa-
vasti: 

Kaupungille kunnallis-
veroja 

Valtiolle varsinaisia ve-
roja 

Helsingissä maksuun-
pantuja erilaisia mui-
ta julkisoikeudellisia 
saamisia 

Muiden paikkakuntien 
toimeksiantajille .... 

Maksueriä mk 

3 438 263 845 

44 426 22 598 152 

25 447 3 620 042 

16 389 2 740 589 

Yhteensä 89 700 29 222 628 

Näistä 89 700 erästä ulosottoapulaiset pe-
rivät suoraan maksuvelvollisilta 28 015 erää 
sekä ulosmittasivat palkasta tai eläkkeestä 
18 776 erää ja Uudenmaan lääninkonttorin 
suorittamista valtionverojen palautuksista 
6 232 erää. Viraston toimistoon maksettiin 
5 712 erää ja postin välityksellä saapui 30 965 
erää. Kaikista maksuista oli kokonaissuori-
tuksia 61 534 ja osasuorituksia 28 166. 

Helsingin kaupungissa maksuunpantuja 
veroja ja maksuja perittiin kertomusvuonna 
yhteensä 73 311 (69 946) erässä veronlisäyk-
sineen 26 486 040 (25 602 492) mk eli 3 365 
(8 871) erää ja rahassa 879 548 (3 446 916) mk 
enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Ulosottovirastoon saapuneiden, muita jul-
kisoikeudellisia saamisia kuin sakkoja ja val-
tiolle tuomittuja korvauksia käsittävien toi-
meksiantojen lukumäärä laski kertomusvuon-
na 1 065 kpl:lla ja markkamäärä nousi 
3 693 661 mk:lla. 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen 
tai muiden syiden vuoksi palautettiin keskus-
osastolle perimiskortteja seuraavasti: 
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25 990 23 859 225 

1 557 113 733 

20 274 4 701 315 

10 412 4 563 791 

8 230 4 883 775 

66 463 38 122 019 

ja 
89 700 erässä 29 222 628 mk « 
tai siirrettiin muualla perittäviksi 66 463 
erässä 38 122 019 mk eli 
156 163 erässä 67 344 647 

26.9 o/o, 
17.3% ja siirretty 
12.4%. 

Sakko- ja 

keskusosastolle 28 281, joista 18 510 toimitet-

. 9 771 esikaupunki- ja pal-
sakkoja ja kor-

610 198 mk 
ja viimeksi mainittu osasto 6660 erässä 
434 714 mk, joten sakkoja ja korvauksia ker-

^ 1 044 912 mk. 

ta 954 toimitettiin edelle« 
täytäntöönpano-osastolle 
punki-ja; 

1 621, jois-
rikostuomioiden 

667 esikau-

Y k s i t y i s o i k e u d e l l i s t e n 
t a v a i n o s a s t o , 
to sai täytäntöön pantavaksi 
13 138 asiaa, mikä oli 62 % 

s a a-
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17. Ulosottovirasto 

Kaupungin kunnallis-
veroja 

Valtion varsinaisia ve-
roja 

Helsingissä maksuun-
pantuja sekalaisia ve-
roja ja maksuja 

Muilta paikkakunnilta 
tulleita tehtäviä 

Yhteensä 54 991 20 545 856 

R i k o s t u o m i o i d e n t ä y t ä n t ö ö n -
p a n o - o s a s t o l l e saapui kertomusvuon-
na uusia sakkoja ja valtion korvausasioita 
seuraavasti: Uudenmaan lääninhallitukselta 
14 490 ja muilta lääninhallituksilta 4 020, yh-
teensä 18 510. 

Sakkoja ja korvauksia perittiin: 

Eriä mk 

Uudenmaan lääninhalli-
tukselta saapuneita ... 8 237 509 313 

Muilta lääninhallituksilta 
saapuneita 1 925 100 885 

Yhteensä 10162 610198 

Näihin lukuihin sisältyi myös osamaksuja 
sekä etukäteen suoritettuja ja Poliisisano-
mien kuulutusten perusteella perittyjä sak-
koja ja korvauksia. 

Vankiloihin täytäntöön pantaviksi lähe-
tettiin 2 085 sakkoluettelonotetta. 19 tuo-
mittua passitettiin vankilaan sakkojaan so-
vittamaan. 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen 
tai muiden syiden perusteella palautettiin 
kertomusvuonna sakkoluettelonotteita Uu-
denmaan lääninhallitukselle 7 163 ja muille 
lääninhallituksille 1 359, yhteensä 8 522. 

Rangaistusluettelonotteita saapui osastolle 
954 ja tuomittuja saatettiin vapausrangais-
tustaan kärsimään 484. Lääninhallituksille 
palautettiin tuntemattoman osoitteen tai 

muiden syiden perusteella 461 asiaa ja täy-
täntöön panematta jäi vuoden päättyessä 
133 asiaa. 

E s i k a u p u n k i - j a p a l k a n u l o s -
m i t t a u s o s a s t o l l e saapui yksityis-
oikeudellisia toimeksiantoja kaikkiaan 8 040, 
mikä oh 38 % virastoon saapuneista ko. toi-
meksiannoista. Huutokauppoja pidettiin ker-
tomusvuonna osaston toimesta 44 ja häätöjä 
toimitettiin 324. 

Veroja ja muita julkisoikeudellisia saamisia 
perittiin seuraavasti: 

Kaupungin kunnallisve-
roja 

Valtion kantamia varsi-
naisia veroja 

Helsingin kaupungissa 
maksuunpantuj a eri-
laisia veroja ja mak-
suja 

Muilta paikkakunnilta 
tulleista tehtävistä ... 

Yhteensä 34 709 8 676 772 

Lisäksi osastossa hoidettiin verojen ja mak-
sujen ulosmittausta palkasta ja eläkkeestä 
myös verosaatavain osaston osalta, milloin 
täyttä suoritusta ei saatu yhdestä palkka- tai 
eläke-erästä. Palkanulosmittausryhmä peri 
veroja ja maksuja kaikkiaan 18 776 erässä. 

Osasto sai uusia sakko- ja korvausasioita 
Uudenmaan lääninhallitukselta 8 569 ja 
muilta lääninhallituksilta 1 202, yhteensä 
9 771. 

Sakkoja ja korvauksia perittiin: Uuden-
maan lääninhallitukselta saapuneita 5 680 
erässä 378 606 mk ja muilta lääninhallituk-
silta 980 erässä 56 109 mk, yhteensä 6 660 
erässä 434 715 mk. 

Näihin lukuihin sisältyi myös osamaksuja 
sekä etukäteen suoritettuja ja Poliisisano-
mien kuulutusten nojalla perittyjä sakkoja 
ja korvauksia. 

Maksu- . ... mk eriä 

1 700 133 259 

27 516 15 757 325 

14 619 2 567 309 

11 156 2 087 963 

Maksu- , ... mk eria 

1 738 130 586 

16 910 6 840 826 

10 828 1 052 734 

5 233 652 626 
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, täytäntöön 461, palautet-
. tai muiden syi-

199 ja täytäntöön 
7. Toimitettavia 

9 733 ja 
3 224. 

5 646 751 (5 662 664) 
osasto 20 545 856 

(21 327 649) mk, rikostuomioiden täytän-
610'875 (1 022 931) mk sekä 

745 345 

to ja kuitattiin 948 kpl, 
309 838 mk, eli yhteensä 5 687 kpl, 
tään 1 055 183 mk. 

ja 
luvut: 

ro viraston toimeksiantoj a kuitattiin 2 376 
kpl, yhteismäärältään 364 694 mk ja 
paikkakunnilta tulleita 450 kpl, 
rältään 43 436 mk eli yhteensä 2 826 kpl, 
määrältään 408 130 mk. 

kokonaistulos oli siis 
8 513 toimeksiantoa, mää-

rältään 1 463 312 mk. Näitä lukuja ei ole 
otettu huomioon edellä olevissa tilastotie-
doissa, koska varat eivät 
kirjanpidon : 
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18. Palolaitos 

Yleiskatsaus. Palolaitoksen normaalissa 
työssä, tulipalojen sammutuksessa, avunanto-
ja pelastustyössä sekä sairaankulj etustoimin-
nassa ei v. 1969 tapahtunut edelliseen vuo-
teen verrattuna muuta muutosta kuin ehkä 
uusien teknillisten välineiden aiheuttamaa 
kehitystä ja parannusta sammutustyössä. 
Palotarkastus ja ennakkoehkäisevä palontor-
junta suoritettiin entiseen tapaan. 

Tulipalojen lukumäärässä tapahtui kerto-
musvuonna huomattavaa nousua johtuen 
osittain kuumasta ja kuivasta kesästä, jolloin 
pieniä ruohikkopaloja syttyy helposti ja, 
osittain pyromaanin aiheuttamista noin 36 
hälytyksestä ja palosta. Varsinaisia suurpalo-
ja ei kertomusvuonna ollut. 

Avunanto- ja pelastustyö lisääntyi kerto-
musvuonna hieman nousten 490 (ed.v. 449) 
kertaan. 

Sairaankuljetuksessa tapahtui edelleen las-
kua edelliseen vuoteen verraten, v. 1968 oh 
14 411 ja v. 1969 13 837 kuljetusta. Kuljetus-
matkojen yhteinen pituus oh 199 141 km eli 
14.39 km kuljetusta kohti. Sairaankuljetus-
autoja oli palolaitoksella yhteensä 12, joista 
tapaturmakuljetuksissa oli päivittäin neljä 
sijoitettuina pääpaloasemalle, Kallion ja 
Haagan paloasemille sekä Herttoniemen var-
tioasemalle kesästä 1968 lähtien. Potilas-
kuljetus suoritettiin Kallion paloasemalta 
käsin. 

Ehkäisevän palosuojelun alaan kuuluvien 
lakimääräisten palotarkastusten johdosta an-

nettiin 3 177 korjausmääräystä. Tämän li-
säksi suoritettiin 2 352 pyydettyä tarkastusta 
sekä annettiin palonehkäisyä koskevia neu-
voja ja ohjeita. 

Kertomusvuonna hankittiin palolaitokselle 
kaksi paloautoa, joista toinen oh varsinainen 
paloauto ja toinen ns. vesisuojeluauto. öljy-
vahinkojen torjuntaan lisättiin öljynesto-
puomia 300 m. 

Pääpaloaseman ja Kaihon paloaseman hä-
lytyskeskuksien teknisiin laitteisiin lisättiin 
magnetofoni äänen taltiointia varten ja nyt 
kaikki saapuvat hälytykset taltioidaan nau-
halle tarkistusta varten. 

Kiinteistökortiston tekoa jatkettiin edel-
leen ja saadaan se mahdollisesti valmiiksi 
v. 1970. 

Nuohouspiirien lukumäärä väheni edel-
leen yhdellä. Syynä nuohouspiirien jatkuvaan 
vähenemiseen on kaukolämmityksen laajene-
minen, joka vähentää nuohoustyötä, toisena 
syynä on sähkön, ns. yösähkön, käytön jat-
kuva laajentuminen ja lisääntyminen lämmi-
tyksessä. 

Vapaaehtoisten palokuntien lukumäärä py-
syi samana, mutta on todettava, että pitkät 
viikonloput varsinkin kesäaikana vaikeutta-
vat vapaaehtoisten palokuntien käyttöä. 

Kertomusvuoden varsinaiset menot olivat 
yhteensä 9 119 025 mk, mikä on n. 0.86 % 
kaupungin varsinaisista vuosimenoista. 

Henkilökunnan harrastustoiminta jatkui 
edelleen vilkkaana. 
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Kosti 

Apulaispalopäällikön viransijaisuutta hoiti 
vuoden alusta 30.9. saakka palomest. Erkki 
Saksa ja palotarkastajan virkaa koko toi-
mintavuoden apul.palotarkast. Gösta Willing. 

joh-
hoiti ruisk t. Erkki Thurman palo-

15.11. saakka ja hänet nimi-
16.11. 

hoiti koko 
palokers. Leo Mäkinen ja 

1.1.1970; 

palo-
Armas Winqvist, palokersantit Börje 

Nurmi, Kaarlo Pohjanmäki ja Nils Rehn, 
palokorpraalit Nils Karell, Arthur Lindqvist, 
Toivo Niemi, Einar Salin, Viljo 

Osastoittain jakautui 

. talouspäällikkö Juhani: 
Seppo Rehmonen. 

Talouspäällikön virkaan palolautakunt a 
nimitti 1.10. alkaen ekon. Olli Alhon ja palo-
mestarin virkaan 1.1.1970 alkaen palokers. 
Pekka Ennevaaran. 

Palokersantin virkaan palolautakunta ni-
mitti palokorpraalit Pekka Lähdemäen, Eino 
Merran ja Jouko Järvisen. 

Palokorpraalin virkaan palopäällikkö ni-
mitti 9 palomiestä, palomiehen virkaan 16 
tp. palomiestä ja tp. palomiehen virkaan 12 

, oli 340 (ed.v. 340), josta • 
joita oli 308 miestä ja 6 naista sekä työsopi-
mussuhteessa olevia 21 miestä ja 5 naista. 
Viranhaltijoiden miesten lukuun sisältyy 

työkyvyt-
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18. Palolaitos 

Terveydentila. Kertomusvuoden aikana sat-
tui sammutushenkilökunnan keskuudessa 
sammutustyössä 11 tapaturmaa ja harjoituk-
sissa tai työpalveluksessa 39 tapaturmaa. 
Niiden aiheuttamat työpäivämenetykset oli-
vat 337 päivää ja niistä suoritettiin korvauk-
sia 9 653 mk. Talousosaston henkilökunnan 
keskuudessa sattui 1 tapaturma, josta aiheu-
tui 30 työpäivän menetys ja suoritettiin kor-
vausta 533 mk. Teknillisen osaston henkilö-
kunnan keskuudessa sattui 3 tapaturmaa, 
joista aiheutui 15 työpäivän menetys ja 
joista suoritettiin korvauksia 500 mk. 

Sairauden tai tapaturman perusteella 
myönnettiin viranhaltijoille ja vuosilomasi-
jaisille sairauslomaa 248 kertaa; sairauspäiviä 
oli yhteensä 2 286. Työsopimussuhteessa 
olevien vastaavat luvut olivat 22 ja 248. 

Henkilökunnan eri ryhmien sairauspäivien 
keskimääräinen luku sairaustapausta ja hen-
kilöä kohti oli seuraava: 

Henkilökuntaryhmä Sairastu- S a i r a u s p ä i -
neiden v i e n k e s k i m. 
henki- l u k u v u o d e s s a 
lö?.dei1 Sairaus- Henkilöä 
m a a r a tapausta kohti 

kohti 

Viranhaltijat 
Päällystö 2 8.9 3.7 
Alipäällystö 10 7.0 2.0 
Miehistö 149 9.1 8.1 
Talous- ja huolto-

henkilökunta 8 13.7 8.2 
Työsopimussuhteessa 

olevat 12 11.3 10.3 

Koulutus. Sammutushenkilökuntaa koulu-
tettiin jatkuvasti eri palopiireissä piirien 
päälliköiden kuukausittain laatimien koulu-
tusohjelmien mukaan. Tämän lisäksi järjes-
tettiin palolaitoksen toimesta palotarkastus-
mieskurssi, jonka suoritti 27 miestä. Ensi-

apukurssi I:n suoritti 70 miestä. HV:nja 
HRV:n konemieskurssin suoritti 4 miestä. 

Valtion palokoulun alipäällystöluokan suo-
rittivat palokorpraalit Keijo Jaarni ja Pentti 
Simpanen. Saman koulun järjestämän pelas-
tustyön johtajan peruskurssin suorittivat pa-
lomest. Alfred Nordström ja palokers. Birger 
Söderlund sekä sammutustyönjohtajien sä-
teilysuoj auskurssin paloins. Ake Grönmark, 
palomestarit Armas Winqvist ja Paavo 
Rissanen. 

Paloins. Äke Grönmark suoritti kaupungin-
hallituksen koulutustoimikunnan järjestä-
män 3-viikkoisen toimistopäällikköseminaa-
rin. Koulutustoimikunnan järjestämän johta-
mistaidollisen kurssin I jakson suoritti 2 
miestä ja saman kurssin II jakson 5 mies-
tä. 

Väestönsuojelutoimiston järjestämän väes-
tönsuojelujoukkojen perustamisen johtaja-
kurssin suoritti 7 miestä. Väestönsuoj eluj ouk-
kojen komppanianpäälliköiden ja joukkueen-
johtajien peruskurssin suoritti 3 miestä, I 
jatkokurssin 9 miestä ja II jatkokurssin 4 
miestä. 

Kiinteistöt ja kalusto. K i i n t e i s t ö t . 
Palolaitoksessa ei kertomusvuonna suori-
tettu varsinaisia rakennustöitä. Kaikissa 
rakennuksissa tehtiin kuitenkin erilaisia vuo-
sikorjauksia. 

K a l u s t o . Vuoden aikana palolaitok-
selle hankittiin yksi Fargo D 500 -merkkinen 
paloauto, yksi Ford Transit 1250 -merkkinen 
erikoispaloauto, yksi Ford 17 M -merkkinen 
henkilöauto sekä yksi Mercedes-Benz -merk-
kinen sairaankulj etusauto. Aj oneuvokaluston 
lisäksi hankittiin sekalaista palo- ja raivaus-
kalustoa sekä 10 kpl tulensuo j apukuj a. 
Autoradiopuhelimien määrä lisääntyi vii-
dellä. 

Palolaitoksen moottoriajoneuvojen ja -ruis-
kujen lukumäärä ja jakaantuminen eri palo-
ja palovartioasemille vuoden lopussa selviää 
seuraavalla sivulla olevasta taulukosta: 
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18. Palolaitos 

Vesisuojeluauto. - Vattenskyddsbii. - Waterprotection car. 
2) Nostolava-auto. - Hydraulisk lyftflakbil — Truck with hydraulic platform. 

Palolaitoksella oli siis 28 varsinaista sam-
mutusautoa, joista 19:ssa oli pumppu. Näistä 
11 autossa oli korkeapainepumppu. Pumpulla 
varastetuista autoista oli yhdessä 3 500, 
kuudessa 2 800, yhdessä 2 500 ja yhdessä 
1 000 l/min -tehoinen pumppu sekä seitse-
mässä yhdistetyt 1 500 l/min (8 ilmakehän) 
matalapaine ja 250 l/min (46 ik) korkeapaine-
pumppu sekä kolmessa vastaavasti 2 500 
l/min 8 ik:n paineella ja 300 1/min 60 ik:n 
paineella ja yhdessä 2 800 l/min 8 ik:n pai-
neella ja 300 l/min 50 ik:n paineella. Maini-
tuissa autoissa oli lisäksi vaahtosammutus-
laitteet, joiden teho kahdessatoista autossa 
oh 1 000 l/min, yhdessä 1 500 l/min, kol-

messa 2 000 l/min, yhdessä 4 000 l/min, yh-
dessä 800 l/min ja yhdessä 48 000 l/min. 

Moottoriruiskuista oli kaasuturbiinipump-
pu teholtaan 2 200 l/min, viisitoista ruiskua 
teholtaan 2 000, kaksi 1 500, neljä 1 400, kol-
me 1 000, kuusikymmentäkolme 800, kaksi 
600, neljä 500 ja kuusi 230 l/min. 

Ruisku veneen HRV:n pumppujen teho 
oli yhteensä 8 000 l/min. Veneessä oli lisäksi 
korkeapainepumppu ja vaahtosammutus-
laitteet. Hyökkäysveneessä oli yksi kannet-
tava moottoriruisku teholtaan 2 000 l/min 
sekä yksi pienoisruisku teholtaan 230 l/min. 

Palolaitoksen kaikkien pumppujen yhtei-
nen teho oh 157 730 l/min. 
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18. Palolaitos 

Uutta kumitettua paloletkua hankittiin 
vuoden aikana yhteensä 1 560 m. Käyttökel-
votonta letkua poistettiin 2 185 m. Letku-
varasto oli vuoden lopussa yhteensä 88 074 
m paloletkua, josta 50 480 m 3":n liittimillä 
varustettua pääjohtoa. Korkeapaineletkuj a 
oh palolaitoksella yhteensä 1 460 m. 

P a l o p o s t i t j a v e d e n o t t o p a i -
k a t . Kertomusvuoden aikana valmistui 
168 uutta vesijohdon palopostia, joten niiden 
lukumäärä vuoden lopussa oli 5 809. Esikau-
punkialueilla oli useita palokaivoja ja »al-
taita. 

P a l o i l m o i t u s l a i t t e e t j a v i e s -
t i v ä l i n e e t . Yksityisten automaattisia 
palohälytys- ja sprinklerlaitteita kytkettiin 
palolaitoksen vastaanottokeskuksiin vuoden 
aikana 56 ja vuoden lopussa oli niitä kytketty 
pääpaloaseman keskukseen 117, Kallion pa-
loaseman keskukseen 224 ja Haagan paloase-
man keskukseen 82. 

Puhelinyhdistyksen hätäpuhelinkeskuk-
seen, josta pääpaloasemalle ja Kaihon palo-
asemalle oh suorat johdot, oli kytketty 715 
hätäpuhelinta. Lisäksi voitiin hätäpuhelin-
keskus hälyttää jokaisesta puhelimesta nume-
rolla 000. Palolaitoksen hälytyskeskuksen 
hälytysnumero 005 oli yhdistetty Puhelin-
yhdistyksen keskukseen viidellä johdolla. 
Hälytystä varten oh palo- ja palovartioase-
mat sekä poliisilaitos yhdistetty toisiinsa 
suoralla puhelinjohdolla. Kallion paloasemal-
la sijaitsevan sairaankuljetuskeskuksen häly-
tysnumero oli 0066. 

Pääpaloaseman hälytyskeskukseen han-
kittiin magnetofonij ärj estelmä paloilmoituk-
sien taltioimista varten ja Kaihon paloaseman 
hälytyskeskukseen samoin sairaankulj etus-
ilmoituksien ja radiopuhelinliikenteen taltioi-
mista varten. 

Radiopuhelinliikennettä varten oli pää-
paloaseman hälytyskeskuksessa sammutus-
toiminnan ja Kallion paloasemalla sairaan-
kul j etustoiminnan radiokeskus, joiden vas-
taanottimet oh sijoitettu Ilmalan Vesitorniin 
ja lähettimet pääpaloasemalle ja Kaihon palo-

asemalle. Kuudessa päivystysautossa, 19 
paloautossa ja 12 ambulanssiautossa sekä 
yhdessä erikoisautossa ja ruiskuveneissä oh 
radiopuhelin. 

Sammutusavunanto- ja sairaankuljetus-
toiminta. S a m m u t u s t o i m i n t a . Pa-
lolaitos hälytettiin kertomusvuonna eri syis-
tä kaikkiaan 1 969 kertaa. Hälytysten syyt 
ja määrä olivat seuraavat: 

Luku-
Hälytysten syyt määrä 

Tulipalo 1049 
Nokipalo 20 
Savu tai kaasu 58 
Erehdys 76 

Automaattisten hälytyslaitteiden vas-
taanottokeskukseen tulleet vikahä-
lytykset: 

vika hälytyslaitteissa 53 
linjaviasta aiheutunut 20 
vahingon aiheuttama 101 

Ilkivalta 83 
Happikoj eavustus 14 
Sammakkomiesavustus 77 
Muut avustukset 418 

Yhteensä 1 969 

Tulipalosta johtuneet hälytykset suori-
tettiin 572 tapauksessa puhelimitse ja 410 
tapauksessa Puhelinyhdistyksen hätäkeskuk-
sen kautta joko hätäpuhelimesta tai muista 
puhelimista numerolla 000. Tulipalohälytys 
suoritettiin automaattisella hälytyslaitteella 
38 tapauksessa ja suullisesti 29 kertaa. 

T u l i p a l o t . Kertomusvuonna sattu-
neesta 1 049 tulipalosta oli pieniä eli sellaisia, 
jotka sammutettiin sankoruiskulla, muilla 
käsisammuttimilla tai paloauton säiliösuih-
kulla kaikkiaan 830 eli 79.12 %, keskikokoi-
sia tulipaloja 32 eli 3.05 %. Suuria tulipaloja 
ei kertomusvuonna ollut. Palonalku ja, jotka 
oli sammutettu ennen palokunnan paikalle 
tuloa, oli 187 eli 17.83 %. Tulipalot jakaan-
tuivat eri kuukausille seuraavasti: 
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S a i r a a n k u l j e t u s t o imi n ta . Sai-
raankulj etusautoj a hälytettiin kertomusvuo-
den aikana 15 709 kertaa. Sairaankuljetuksia 

13 837 kertaa ja tapauksia, jolloin 
ei tarvinnutkaan viedä tai potilas 

oli jo viety muiden toimesta, oli 1 872. 
: eri 

Kuukausi kulje-

... 1 273 Heinäkuu . .. 1 171 
... 1 040 Elokuu .... .. 1 144 
... 1047 Syyskuu . .. 1 248 
... 1 027 Lokakuu . .. 1 197 
... 1 045 Marraskuu .. 1 214 
... 1 060 joulukuu . .. 1 371 

ä 13 837 

165 614 000 mk ja ' 
424 059 000 mk eli yhteensä 589 673 000 : 

joka oli 0.4 % 
(Luvut ovat v:lta 

v. 11 
1967 ovat 

1959 ... 0.7 1962 ... 0 .4 1965 ... 0.5 
1960 ... 0 .6 1963 ... 0 .6 1966 ... 0.5 
1961 ... 0.6 1964 ... l.o 1967 ... 0 . 4 

ja 37 osittain. 

P ai o n ehkäisy toiminta 
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Palotarkastukset ja valistustoiminta. Yleinen 
palotarkastus asuinrakennuksissa suoritet-
tiin II, VIII, IX ja XIII nuohouspiirien 
alueilla 7.1.—30.5. sekä muuhun kuin asu-
miseen tarkoitetuissa rakennuksissa 22.9.— 
4.12. välisenä aikana koko kaupungin alueel-
la. Kaupungin ulkopuolella sijaitsevissa eri-
laisissa kaupungin laitoksissa suoritettiin tar-
kastuksia. Tarkastuksissa todettujen puut-
teellisuuksien johdosta annettiin 3 177 kor-
jausmääräystä. Jälkitarkastuksia suoritet-
tiin kunkin alueen yleisen tarkastuksen jäl-
keen. Tämän lisäksi suoritettiin 2 352 pyydet-
tyä tarkastusta sekä annettiin palonehkäisyä 
koskevia neuvoja ja ohjeita. 

Kertomusvuoden aikana jatkettiin palon-
ehkäisyosastossa kiinteistökortiston tekoa. 
Kortistosta ilmenee kiinteistönomistaja, osoi-
te, rakennusaine, kerrosluku, rakennuksen 
käyttötapa, vaaralliset palokohteet kuten 
palavan nesteen varastot, niissä olevat sam-
mutuslaitteet, henkilöturvallisuuden kannal-
ta tärkeät kohteet ym. 

Palopäällystö ja -alipäällystö piti vuoden 
aikana sairaaloissa ja teollisuus- ym. laitok-
sissa sekä opintopäivillä, kursseilla ja Valtion 
palokoulussa oppitunteja ja valistustilaisuuk-
sia palo- ja henkilöturvallisuudesta sekä li-
säksi paloturvallisuutta koskevia luentoja 
erilaisilla väestönsuoj ehikursseilla. 

Nuohous 

Palolautakunta yhdisti kertomusvuotena 
nuohouspiirejä kahteen otteeseen: 1.1.1969, 
jolloin nuohouspiirejä oli 12 ja 1.7., jolloin 
nuohoojamestari Jouko Halmeen siirryttyä 
eläkkeelle nuohouspiirien lukumäärä oli 11. 

Palolautakunta vahvisti kokouksessaan 
10.6. nuohouspiirijaon ja -numeroinnin I— 
XI:ksi. 

Pnrinuohoojien lisäksi piireissä oh yhteensä 
12 etumiestä, 41 nuohoojaa ja kaksi oppi-
lasta. 

Yleinen nuohous suoritettiin jokaisessa 

18. Palolaitos 

piirissä 6 kertaa ja erikoiskohteiden nuohous 
palo järjestyksen mukaisesti. 

Piirinuohoojat osallistuivat nuohouspii-
reissään yleiseen palotarkastukseen, johon 
kului yhteensä 340 tarkastuspäivää eli kes-
kim. 31 päivää piiriä kohti. Lisäksi suoritti-
vat piirinuohoojat 3 261 muuta tarkastusta 
sekä kukin vuorollaan nokipalopäivystystä. 

Kertomusvuonna sattui 20 nokipaloa. Vii-
meisenä kymmenvuotiskautena niiden luku-
määrä on ollut seuraava: 

1960 40 
1961 26 
1962 22 
1963 36 
1964 27 

1965 31 
1966 29 
1967 19 
1968 14 
1969 20 

Eräitä huomattavampia 
tulipaloja 

Asuinrakennuspälo Oulunkylässä. 13.6. klo 
2.15 hälytettiin palokunta Siltavoudintie 3 
Oulunkylään. Palokunnan saavuttua paikal-
le paloi roskalaatikko ja ulkorakennuksen 
päätyseinä. Palo sammutettiin nopeasti ja 
palokunnan ollessa lopettamaisillaan sammu-
tustyötään kuului rautatien toiselta puolen 
avunhuutoja ja huomattiin valtavien savu-
pilvien nousevan eräästä rakennuksesta tai-
vaalle. Palokunta lähti välittömästi paikalle 
jättäen selvitetyn kaluston ensimmäiselle 
palopaikalle. Saavuttaessa toiselle palopai-
kalle Larin Kyöstintielle maassa makasi ta-
juttomana nainen jalka ja käsivarsi murtu-
neina. Nainen oli hypännyt kolmannen ker-
roksen ikkunasta tulta pakoon. Ylhäällä 
kolmannen kerroksen kohdalla riippui mies 
ollen putoamaisillaan liekkien tunkeutuessa 
valtoimenaan ikkunasta ulos. Nopea veto-
tikkaiden selvitys pelasti miehen, joskin hän 
sai palovammoja käsiinsä ja kasvoihin. 
Muista huoneista ihmiset pelastautuivat ja 
pelastettiin ikkunan kautta. Kaikkiaan louk-
kaantui tulipalossa 6 henkilöä. 
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18. Palolaitos 

Liite Tulipalojen syttymispalkat ja -syyt v. 1969 Platser och orsaker 

Syttymispaikka 
Brandplats 

Location ol fires 

Syttymissyy Brandorsak Causes of fires 

• lå 

i 
M 
fiSl 
i l ! 
-S'S 
ii m S rt'S & 

M £ •̂ i o 

b& I 
Is öf 
III 

§ 1 

* ! 

I I I 

Asuinhuone - Bostadsrum - Living accom-
modation  

Asuinrakennus - Bostadshus - Residential 
building .. . . . . . . . . . 

Auto ym. moottoriajoneuvo - Bil e.a. mo-
torfordon - Car or other motor vehicle ... 

Autotalli - Garage - Garage  
Eteinen - Tambur - Hall  
Halkopino - Vedtrave - Wood pile  
Hiilivarasto - Kollager - Coal yard  
Hissi + moottori - Hiss - Lift or its engine 
Hotelli, sairaala ym. yleinen huoneisto -

Hotell, sjukhus mm. allmän lokal - Ho-
tel, hospital etc. public premises  

Kaatopaikka - Avstj älpningsplats - Dump 
Katto - Tak - Roof  
Kellari - Källare - Basement  
Keittiö, keittokomero - Kök, kokvrå 

Kitchen, kitchenette  
Laiva, moottorivene - Fartyg, motorbåt -

Ship, motorboat  
Lautatarha - Brädgård - Lumber yard ... 
Liikehuone - Affärs ru m - Business premises 
Metsä - Skog - Woods  
Muuntaj a - Transformator - Transformer 
Neon valomainos - Neonlj usreklam - Neon 

lights  
Nurmikko, maasto - Gräsmatta, mark-

brand - Lawn, terrain  
Pannuhuone - Pannrum - Boiler room ... 
Parakki - Barack - Barracks  
Pesutupa - Tvättstuga - Laundry room 
Raitiovaunu - Spårvagn - Tram  
Rakennustyömaa - Byggnadsarbete - Con-

struction site ... — — 
Rautatievaunu - Järnvägsvagn - Railway 

carriage or waggon ...... —. . . . . . . . . . . . . . . 
Roskakuiiu - Förvaringsrum för sopor 

Garbage chute  
Roskalaatikko - Soplår - Dust bin  
Sauna - Bastu - Sauna bath  
Sähköpylväs - El stolpe - Pylon  
Tehdaslaitos - Fabrik - Factory  
Tvöhuone - Arbetsrum - Workshop  
Ullakko - Vind - Attic  
Vaja tai ulkorakennus - Skjul eller uthus-

byggnad - Outbuilding  
Varasto - Lager - Store  
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Tulitikkujen huolimaton käsittely 
Vårdslös hantering av tändstickor 

Careless handling of matches 
Tupakointi 

Rökning 
Smoking 

Putkijohtojen sulattaminen 
Smältande av rörledningar 

Smeltning of pipeline 
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Räjähdys 
Explosion 
Explosion 
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Itsesytytys 

Självantändning 
Spontaneous combustion 

to ^ to <1 
Hitsaus 

Svetsning 
Welding 
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Tehdastoiminnasta aiheutunut kipi-
nä tai kaasunmuodostus yms. 

Vid fabrikationen uppkommen 
gnista eller gasbildning mm. 

A spark from machinery or gas due 
to a manufacturing process 

I i I I I I I I I I I I I I 
Koneenosien liikakuumeneminen 

överhettade maskindelar 
Parts of engines overheated 
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Rautatie-, moottoriajoneuvo- ja 
höyrylaivaliikenne 

Trafik 
Traffic 
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Lasten aiheuttamat 
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Caused by children 
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Tuho- ja murhapoltto 

Pyroman- och mordbränder 
Arson 
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Juopuneen tai mielisairaan 
aiheuttama 

Av alkoholpåverkade eller sinnes-
sjuka förorsakade bränder 

Caused by a drunken or insane 
person  
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Muu syy 

Annan orsak 
Other reason 
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Unknown or undetermined 
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18. 

tultua loppuun suorite-
tuksi sammutettiin 3-kerroksinen puutalo 

tiin kahta 3":n suihkua sekä 10 kpl 2":n 

Varasto, jonka suuruus oli 
paloi käyttökelvottomaksi. Va 

että 
käyntiaika o i n. 49 
käytettiin n. 3 300 n 

L pikkupoikien 
tulipalon syt-

T ai o us ja yleinen hallinto 

ei enää korvannut palolai-

pois syttyivät 
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Varsinaisista sairaankuljetuksista tuloja 
kertyi 339 981 mk, luontoisetukorvauksista 
37 474 mk, vuokrista 77 220 mk ja kaluston 
lainauksista ja avunantotöistä 137 448 mk. 

Rahastot. Helsingin kaupungin palokunnan 
rahaston menot olivat kertomusvuonna 
13 726 mk. Tuloja kertyi sairaankuljetus-
maksuista 37 530 mk ja korkotuloja oli 
6 900 mk eli tuloja yhteensä 44 430 mk. 
Käyttövaroista siirrettiin 60 % pääomaan 
eli 22 345 mk, jolloin se vuoden lopussa 
nousi 94 842 mkraan. Käyttämättömiä 
varoja (säästö v:lle 1970) oli vuoden lopussa 
14 897 mk. 

Gösta Waseniuksen rahaston pääoma oli 
vuoden alussa 10 734 mk ja käyttövaroja 
1 010 mk. Korkotuloja kertyi vuoden aikana 

1 090 mk ja Ranskan suurlähettiläs lahjoitti 
100 mk eli tuloja oli yhteensä 1190 mk. Pää-
oma kasvoi 98 mk:n suuruisen indeksihyvi-
tyksen johdosta 10 832 mkraan. Käyttöva-
roja siirrettiin pääomaan runsaat 45 % eli 
I 001 mk, jolloin se nousi vuoden lopussa 
II 833 mkraan ja vrlle 1970 jäi käyttövaroja 
1 200 mk. 

Vuoden aikana ei rahastosta myönnetty 
yhtään apurahaa. 

Vakuutusyhtiöiden palolaitoksen 100-vuo-
tispäivänä tekemästä 10 000 mkrn suurui-
sesta lahjoituksesta perustetusta stipendira-
hastosta oh vuoden alussa jäljellä 9 542 mk. 
Rahaston menot olivat 5 303 mk ja korko-
tulot 390 mk, joten rahaston varat vuoden 
lopussa olivat 4 629 mk. 

Varapaloktinnat 

Sopimuksen mukaan kaupungin palotoi-
meen kuuluvina varapalokuntina toimi 16 
vapaaehtoista palokuntaa, joiden yhteinen 
toimiva miesvahvuus oli 549 miestä ja ka-
lustovahvuus seuraavar paloautoja kiinto-
pumppuineen 19, moottoriruiskuja 21, vesi-
säiliöitä 18, joiden yhteinen tilavuus oli 

30 5001, 3"rn letkua 3 800 m, 2":n letkua 700 
m ja l%":n letkua 4 900 m. 

Näiden lisäksi toimi kaupunkialueella yksi 
tehdaspalokunta ja yksi laitospalokunta. 

Varapalokuntien palotoiminta oli kerto-
musvuoden aikana seuraava: 

Varapalokunta 
Frivilliga brandkårerna 
Voluntary fire brigades 

Hälytysten luku 
kaupunkialueella 

Antal alarmen 
inom stadsområdet 
Number of alarms 

within the city limits 

Helsingin VPK 
Degerön » 
Haagan » 
Karjalaisten » 
Lauttasaaren » 
Malmin » 
Marjaniemen » 
Oulunkylän » . 
Pakinkylän » 
Pitäjänmäen » 
Puistolan » 
Pukinmäen » 
Tammisalon » 
Tapanilan » 
Vanhan Käpylän » ..... 
Vartiokylän » 
Suomen Meripelastusseura ry 

Yhteensä 

Hälytyksiä kaupunkialueen ulkopuolella ei kertomusvuonna sattunut. 
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19. Väestönsuojelutoimista 

Hi 
tapahtui v. 1969 

mnnittelu- ja koulutuspäällik-
könä oli eversti evp. Uljas Käkönen 31.8. 
saakka ja 1.11. lähtien ev.luutn. evp. Martti 

Pentti Vornanen 24.1. saakka ja 1.4. lähtien 
ev.luutn. evp. Reio Wisakanto sekä koulut-
tajana ev.luutn. evp. Erik Sandström 31.10. 
saakka ja 1.11. lähtien ev.luutn, evp. Alf 
Konno. 

oli tuloja 
949 4-12 mk. Niiden käyt-

346 954 mk. Vuoden alkupuoliskolla oli joku 
kalliosuoja tilapäisesti vuokraamatta me-
nekkivaikeuksien takia, mutta kesästä läh-
tien olivat kaikki vuokrauskelpoiset suoja-
tilat vuokrattuina jatkuvasti. Tähän vai-
kutti osaltaan myös 

'J. i i ' 
akt ivi teett i . 

Suunnitteluto 
tieto 

Väestönsuo j elutoi-
miston v:lta 1966 oleva työjärjestys tarkistet-
tiin ja täydennettiin. Uusi työjärjestys 

16.5.1969 

pohjalta, 
vaikka vahvistettuja kokoonpanoja ei vielä 

imsteriö antoi 19.6. evakuoin-
ohjeet, joiden mu-

ja mahdollinen 
kokonaan väestön-

Uusittavan valmius-
laatiminen aloitet-

ja Uudenmaan lää-



19. Väestönsuoj elutoimisto 

suuniiitelmia lähetetty väestönsuoj elutoi-
mistolle seuraavasti: muut kuin kaupungin 
virastot ja laitokset 145, teollisuus ja liike-
yritykset 232 ja asuntokiinteistöt 24. 

Lähes 40 % pyydetyistä tarkistuksista oli 
vielä saapumatta, joten työ tulee jatkumaan 
ja tietyssä määrin tarkistustyö onkin alati 
jatkuvaa. Työtä hidastivat mm. väestönsuo-
jelutoimiston työvoiman vähyys, organisaa-
tionmuutokset valtion virastoissa ja laitok-
sissa sekä suojelujohtajien jatkuva vaihtu-
minen. Paria poikkeusta lukuun ottamatta 
laitosten ja vastaavien asennoituminen väes-
tönsuojeluun oli myönteistä. 

Väestönsuoj elutoimisto ei työvoiman vä-
hyyden takia kyennyt riittävässä määrin 
avustamaan kaupungin virastojen ja laitos-
ten suojelusuunnitelmien laatimista ja tar-
kistamista. Tämä tuki olisi ollut tarpeen ni-
menomaan siellä, missä ei ollut päätoimista 
suojelujohtajaa tai tämän apulaista. Kau-
pungin virastoja ja laitoksia koskeva suoje-
lusuunnitelmakortti liitteineen saatiin 206 
eri toimipaikasta. 

Laajentuneet suunnittelutehtävät ovat 
osittain jo johtaneet siihen, että työn vaati-
mustasosta on ollut pakko tinkiä. Tilanne 
tulee edelleen vaikeutumaan mm. väestön-
suojelun toimeenpanossa tapahtuvien orga-
nisaationmuutosten ja tämän aiheuttamien 
suunnittelutehtävien lisääntymisen vuoksi. 

Viesti- ja hälytystoiminta. Väestönsuojelu-
keskuksen sisäiset viestiyhteysj ärj estelyt sekä 
kaiutinverkosto saatettiin kuntoon suojan 
laajennustyön valmistuttua. Kanavapuiston 
kalliosuojassa olevaan kaupunginhallituksen 
suojatilaan tulevat puhelinverkot rakennet-
tiin. Väestönsuojelukeskuksen laajennustyön 
yhteydessä asennettiin paineilmakäyttöinen 
suurtehohälytin 25 m korkeine teräslieriö-
torneineen. Arhotien suurtehohälytintä var-
ten rakennettiin niinikään teräsHeriötorni, 
joka pystytettiin alkusyksystä. Kaupungin 
alueelle oli näin ollen asennettu viisi suur-
tehohälytintä. Kolmen viimeksi asennetun 
koekäyttöä ei ollut vielä suoritettu. 

Väestönsuojelumateriaalin hankinnat. Han-
kintamäärärahoja oli v:lle 1969 myönnetty 
110 000 mk. 

Väestönsuojelutoiminta jakaantui palvelu-
aloittani seuraavasti: johtamistoiminta, tie-
dustelu· ja järjestyspalvelu, palontorjunta, 
pelastus-, raivaus- ja lääkintäpalvelu. Nii-
hin tarvittavat tärkeimmät materiaalilajit 
olivat: palokalusto, pelastus- ja raivauska-
lusto, lääkintä-, suojelu- sekä viestialojen 
materiaali. Määrävahvuisen materiaalin li-
säksi tarvittiin materiaalia varastoihin kulu-
tuksen mukaista täydennystä varten. 

Merkittävin materiaalitilannetta paran-
tanut hankinta oh suojelulohkojen kiinteitä 
ensiapupaikkoj a varten hankittu lääkintäma-
teriaali, josta eräitä toimituseriä siirtyi v:n 
1970 puolelle. 

Koulutustoiminta. Väestönsuojelutoimiston 
pitämiä kursseja oh: yleisen väestönsuojelun 
kursseja 20, laitossuojelun kursseja 37 ja 
evakuointihenkilöstön kursseja 6. Oppilas-
määrät olivat vastaavasti seuraavat: ylei-
sen väestönsuoj elun koulutus 410, laitossuo-
jelun koulutus 1 054 ja evakuointihenkilös-
tön koulutus 174. 

Mainittujen kurssien lisäksi piti väestön-
su oj elutoimiston ensiapukouluttaj a kaupun-
gin sähkölaitoksen henkilökunnalle 4 ensi-
avun koulutustilaisuutta, joihin osallistui 295 
henkilöä. 

Kaupungin tärkeimpien virastojen ja lai-
tosten sekä erityisesti teollisuuslaitosten 
uudet suojelujohtajat koulutti edelleen Suo-
men Väestönsuoj elu j ärj esto. 

Väestönsuoj elutoimiston tekemään esityk-
seen perustuen, jonka mukaan yleisen väes-
tönsuojelun johtajistoa ja erityishenkilöstöä 
koulutettaisiin asetuksen mukaisilla pakolli-
silla kursseilla Valtion väestönsuojelukoulus-
sa, järjestettiin kaksi viikon kestävää kurs-
sia, toinen pelastuskomppanioiden ja toinen 
ensiapukomppanioiden johtajistolle. Osan-
ottajia oli yhteensä 70. 

Yleisen väestönsuojelun johtoelimiin ja 
joukkoihin sijoitettujen johtajien, alijohta-
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19. Väestö; >j<elut@imisto 

jien vm. henkilöstön määrävahvuus oli 8 551 
henkilöä ja koulutettujen määrä 2 755, mikä 
on suunnilleen sama määrä kuin v. 1968. 
Vajaus sijoituksissa täytetään perustamisvai-
heessa väestönsuojeluvelvollisilla tai vapaa-
ehtoisilla. Kodittomien huolto-organisaation 
henkilöstön määrävahvuus oli 821 ja koulu-
tet tuja 24. Kalliosuojan hoitajien 
vuus oli 223 ja koulutettuja 113. 

Väestön omatoimisen suojelu 
koulutuksesta ovat suureksi osaksi Helsingin 

« M « M ¿AM ATTiinilini AM 

Kaupungin myöntämien avustusten turvin 
huolehtineet Helsingin Väestönsuojeluyhdis-
tys ja Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja 

piiri. 
jär-

vit tavien 

tujia oli l 154. 
Näiden 

oli osanottajia 5 752. 
opettajien jatko-

joille oli 
gistä 40. Järjestön keskushallituksen val-
mennuskursseilla valmennettiin uusiksi opet-

joituksia pidettiin Helsingissä 7, osanottajia 
oli n. 400. 

Kertomusvuoden aikana on kalliosuoj aryh-
miin sijoitetuille peruskoulutetuille järjestet-

täin 24 oppilaalle. Opetus 

joka oli 
suoritti syksyllä 9 
suoritti 

tar-
koulutus saatiin 

Lohjalla pidetyn pe-

ja lisäksi 4 
Koska ko. toiminta 

alkuj ärj estelyj en tultua 
tettu kuluvan vuoden alusta lähtien Hel-
singin V äestönsuo j eluyhdistyksen tehtäväksi, 
Koirien harjoituspaikkaa laajennettiin jonkin 

joskin se vieläkin oli varsin puutteel-

k in ' 
idin on 

Valmiita väestönsuojia oli 
yht. 2 009, suojahuo-

kokonaispinta-ala on 158 739 m2 ja 
niihin mahtuu yht. 246 893 henkilöä. Väes-
tönsuojista on yksityisten rakennuttamia ta-
lokohtaisia väestönsuojia l 984, näiden yhtei-
nen pinta-ala on 129 783 m2 ja niihin mahtuu 
209 418 henkilöä. Kaupungin rakennuttamia 

ja yhteisiä kalliosuojia oli 
yht. 25, näiden yhteinen pinta-ala on 28 
m2 ja niihin mahtuu 37 475 
oli 
5 kalliosuojaa, joissa olisi tilaa 12 822 m2 yht. 
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19. Väestönsuoj elutoimisto 

20 670 henkilölle ja suojelutarkoituksiin 1 669 
m2. Suunnitteilla oh kaikkiaan 9 kalliosuojaa, 
joissa olisi tilaa 26 106 m2 yht. 43 000 henki-
lölle ja suojelutarkoituksiin 1 671 m2. 

Väestönsuojeluasetuksen 21 § 7 kohdan 
edellyttämiä valvontatarkastuksia talokoh-
taisissa suojissa jatkettiin. Tarkastuskohteita 
oli vain 46 työvoiman puutteesta johtuen. 

Väestönsuoj elulautakunnan hallinnossa 
olevien kalliosuojien hoidon ja valvonnan te-
hostamiseksi oh suojia varten suunniteltu 
yhtenäinen sarjalukkojärjestelmä, jonka to-
teuttaminen aloitettiin kertomusvuoden ai-
kana ja jatkui edelleen. 

Tiedotus- ja yhteistoiminta. Helsingin kau-
pungin väestönsuojelun järjestelyjä ja val-
miutta tehtiin tunnetuksi mm. järjestämällä 
esittelytilaisuuksia, joita kaupungin omia 
tilaisuuksia lukuun ottamatta oli 22. Tutus-
tumiskäynnin tekivät mm. Ruotsin siviili-
puolustus j ärjestön pääsihteeri ja teollisuuden 
puolustustoimiston intendentti, Norjan ra-

kenteellisen suojelun ylitarkastaja, Lahden 
kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan väes-
tönsuoj elulautakunnat ja eräät kunnanhalli-
tuksen jäsenet, Espoon kauppalan eräät joh-
tavat virkamiehet, useiden kuntien väestön-
suoj elupäälliköt, useat puolustuslaitoksen 
kurssit ja muut edustajat sekä monet vapaat 
kansalaisjärjestöt. 

Lehdistölle ja yleisradion edustajille jär-
j estettiin tutustumiskäyntej ä kalliosuoj iin 
ja suojelukeskukseen sekä tutustumistilai-
suuksia suurtehohälytinjärjestelmään. 

Tulot ja menot. T u l o j a oli kertomus-
vuonna kalliosuojien vuokrista ym. yhteensä 
952 167 mk. 

Määrärahoja oh käytettävissä kaikkiaan 
2 949 185 mk, m e n o t olivat 2 788 462 mk, 
joten käyttämättä jäi 160 723 mk. 

Avustuksina suoritettiin Suomen Punaisen 
Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirille ja 
Helsingin Väestönsuoj eluyhdistykselle yh-
teensä 142 000 mk. 
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20. Huoltotoimi 

huoltotoiminta 

Taloudellisen tilanteen kannalta kertomus-
vuosi oli hieman parempi kuin edellinen vuosi, 
sillä työttömyys avuntarpeen syynä laski 
jonkinverran ja oli 9,9 (ed. v, 15.1) %. Koti-
avustusta saaneista työttömien osuus oli 
11.9 %. Työttömyyden takia huoltoapua saa-
neita perheitä ja yksinäisiä oli yhteensä 
2 510. 

. oli 25 410. 
.oli 2.0 %. Huolto-

avun kotiavustustapauksia oli eniten tammi-
kuussa ja vähiten elokuussa. Asuntojen vuok-
rien suuruus oli useissa tapauksissa syynä 
huoltoavun tarpeeseen, näin oli myös · 

vuokra-asuntoihin muutta-

Huoltoavun 
kotiavustusta ja laitoshoitoa 
set henkilöt 

johon 
yksmai-

perheen päämie-
ja alle 16 v:n ikäisine 

käsitti kertomusvuonna 39 518 
. 7.5 (ed. v. 7.8) % henkikirjoite-

Osa sai vain tilapäistä huol-

kunnan puute vaikeuttaa jatkuvasti kuiten-
kin toiminnan kehittämistä. 

Vanhusten laitospaikoista oli edelleen 5 
puute, vaikka kotihuoltoa pyrittiin 
kehittämään. Vuoden lopulla oli 
lukumäärä 51159 eli 9.8 % koko väes-
töstä. 

Huoltoapuna hoitoa saaneiden osuus kai-
kista Koskelan sairaskodissa hoidetuista laski 
edelleen. Hoitovuorokausista oli heidän osuu-
tensa 37.3 (ed. v. 40.o) %. 

Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjinä 

varten oli 
Porkkalankatu (ent. 

jossa oli ajoittain 

tiin nk. etsintähuolto- jonka toimesta huolto-
viraston auto haki maastosta huoltoon avut-

alko-

suoritettuja tuki-
lukuun ottamatta nousivat 

huoltotoimen bruttomenot edellisestä vuo-
desta 14. i % eli n. 11.5 mmk ja olivat ne ker-
tomusvuonna 92.9 mmk. Nettomenot olivat 
71.5 mmk eli 9.2 mmk ja 14.8 % suuremmat 

17.5 mmk eli 15.8 % . 

joita ei 
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20. Huoltotoimi 

Avuntarpeen syy 1380 1961" 1962 1963 1964· 1965 1966 1967 1968 1969 

Vanhuus 12.5 16. s 13.3 14.1 1 4 . 3 1 5 . 3 14.0 14.3 13.7 1 4 . 5 
Mielisairaus ja vajaamielisyys .·. 13.0· 14 .2 1 4 . 0 12 .7 12.8 1 1 . » 11.3 1 0 . 1 9 . 5 9 . 4 
Muu sairaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.3 46.5 5 1 . 8 4 7 . 4 46.9 47.1 4 4 - 1 38.o 37.1 39.6 
Synnytys . 0 . 8 0.8." 0.9 0.8 0.9 0 . 8 0.7 0.9 0 .7 0.7 
Invaliditeetti 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.0 0.8 0,8 
Perhesuhteet 2.5 2.6 2.8 2 . 4 2,4 2.5 2 . 7 2.7 2.8 2 .8 
Epäsosiaalinen elämäntapa ... 9.1 10.1 9 . 0 9.1 10 .4 10.3 1 2 . 5 12 .1 12 .0 13 .4 
Työttömyys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 1 2.» 1.5 6.7 5 . 4 4 . 7 6 . 0 13 .7 15.1 9.9 
Muu syy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 7 5 . 5 5 . 6 6 . 0 6 6 6 . 6 6 . 9 7.3 8 . 3 8 9 

Yhteensä 1 0 0 . o 100. o 100. o 100. o lOO.o lOO.o 100 . o 100.0 lOO.o 100. o 

Seuraavassa ilmenee avuntarpeen syiden suhteellinen osuus prosentteina eri ikäryh-
missä: 

ÄYuatarpeen syy 
! 

16—19 · ^ 29 v 30—39 v 40—49 v 50—59 v 60—64 v 65 v — 

Vanhuus 55.7 
Mielisairaus ja vapaamielisyys 2.6 6 . 6 8.6 11 .7 13 .7 12.6 7.6 
Muu sairaus — . — 16 .5 2 1 . 5 2 9 . 4 43.4 59.0 73.8 3 5 . 2 
Synnytys 3.0 2.7 0.6 0 . 2 O.i — _ 
Invaliditeetti 0.5 0.5 0.9 l.o 1.2 l . i 0.3 
Perhesuhteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 7.6 5 . 5 3.1 0.8 0 . 4 0.1 
Epäsosiaalinen elämäntapa ... 5 . 2 24.9 29.9 2 0 . 2 8.3 2.6 0 . 4 
Työttömyys 1 8 . 4 17 .5 14.4 12.7 1 1 . 5 5 . 4 0 . 2 
Muu syy 49.2 18 . 7 10 .7 7.7 5 . 4 4.1 0.5 

Yhteensä lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 

Huoltoavun muodon mukaan ryhmittyivät avunsaaj apäämiehet (yksinäiset tai perheelli-
set) seuraavasti: 

Huoltoavun muoto Miehiä 
P ä ä m i e h i ä 
Naisia Yhteensä 

Yksinomaan laitoshoito 1 365 2 995 4 360 
» kotiavustus 9 575 5 890 15 465 

Laitoshoidon lisäksi kotiavustusta 3 178 2 407 5 585 

Yhteensä 14118 11 292 25 410 

Ikä. Avunsaaj apäämiehet jakautuivat eri ikäryhmiin seuraavasti: 

Miehet Naiset Yhteensä 
Tl;-« tjimHo xivdj v noita 

Luku % Luku % Luku % 

1 6 - 1 9 .... 530 3.7 448 4 . 0 978 3 8 
2 0 - 2 9 .... 2 542 18 .0 1 363 12 .1 3 905 1 5 . 4 
3 0 - 3 9 ..... 2 878 20.4 981 8.7 3 859 15 .2 
4 0 - 4 9 .... 2 987 2 1 . 2 1 197 10 .6 4 184 16 .5 
5 0 - 5 9 .... 2 317 1 6 . 4 1 429 12.6 3 746 14 .7 
60 - 64 .... 1 101 7 .8 1 0 0 4 8.9 2 105 8.3 
6 5 - 6 9 .... 789 5 . 6 1 094 9.7 1 883 7 . 4 
7 0 - 7 9 .... 760 5 . 4 2 383 2 1 . 1 3 143 1 2 . 4 
8 0 - 214 1.5 1393 12 .3 1 607 6 3 

Yhteensä 14 118 lOO.o 11 292 lOO.o 25 410 100 
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Huoltoapukin nojalla hoidettiin avunsaa- den tuli keskim. 157.1 (160.8) hoitopäi-

i ja 1 347 heidän perheittensä jäsen- Seuraava taulukko osoittaa, 
tä eli kaikkiaan 10 278 (ed. v. 9 848) hen- tavat ja huoltopäivät jakautuivat 
kilöä. laitosten kesken (ns. itsemaksavat ja yksi-

oli tyispaikoilla hoidetut eivät sisälly 
1614 641 (1 583 080), joten 
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20. Huoltotoimi 

Laitoksissa hoidettujen henkilöiden ja heidän httoltepilvieftsl luku v. 1969 

(huoltoaputapausten osalta) 

L a i t o s 

H o i d e t t u j a Huoltopäiviä 

L a i t o s Päämiehiä 
Perheen, 
jäseniä 

Kaikkiaan Kaikkiaan 
Keskim. 

hoidettua 
kohti 

L a i t o s 

Miehiä Naisia Yhteensä 
Perheen, 
jäseniä 

Kaikkiaan Kaikkiaan 
Keskim. 

hoidettua 
kohti 

Laitoksissa hoidettuja yhteensä ... 3 745 5 186 8 931 1 347 10 278 1 614 641 157.1 
Kaupungin omat laitokset . . . . . . . . . 2 756 3 773 6 529 797 7 326 1 246 457 170.1 
Huoltolautakunnan alaiset ............ 601 1 891 2 492 86 2 578 639 143 247.9 

Koskelan sairaskoti . . . . . . . . . . . . . . . 211 654 865 50 915 132 810 145.1 
Kustaankartanon vanhainkot i ... 167 758 925 18 943 283 939 301.1 
Roihuvuoren vanhainkot i 70 230 300 4 304 78 682 258.8 
Hiistä vuoren vanhainkot i 15 167 182 9 191 44 027 230.5 
Suursuon vanhainkot i . . . . . . . . . . . . . 24 235 259 17 276 70 081 253.9 
Kulosaaren ja Hirvihaaran van-

hainkodit 63 27 90 1 91 22 695 249.4 
Tervalammen työlaitos . . . . . . . . . . . . 94 _ 94 _ 94 6 909 73.5 

Sairaalat —. 1 168 760 1 928 584 2 512 77 706 30.9 
Marian sairaala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 241 778 38 816 21 084 25.8 
Kivelän sairaala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 281 566 78 644 20 470 31.8 
Malmin sairaala 124 128 252 39 291 6 615 22.7 
Auroran sairaala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 109 327 433 760 17 773 23.4 
Laakson sairaala 88 46 134 2 136 7 820 57.5 
Toipumiskodit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 109 1 110 3 944 35.9 

Mielisairaalat ja sielullisesti sairai-
den huoltolaitokset ................... 1 140 1 255 2 395 142 2 537 529 608 208.8 
Nikkilän sairaala 441 717 1 158 26 1 184 374 428 316.2 
Hesperian sairaala 647 441 1 088 116 1 204 92 346 76.7 
Piritan sairaala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 55 55 _ 55 18 240 331.6 
Röykän sairaala 64 54 118 3 121 35 341 : 292. i 
Psvkiatriset huoltolaitokset 2 14 16 1 17 3 780 222.4 
Hesperian sairaalan Haagan 

osasto 44 39 83 3 86 5 473 63.6 

Muiden omistamat laitokset 1 353 1839 3192 607 3 799 368 184 96.9 
Vanhain- ja turvakodit ............... 92 416 508 21 529 122 150 230.9 

Vanhainkodit 30 276 306 4 310 91 686 295.8 
Lepokodit 58 34 92 5 97 12211 125.9 
Erilaiset invalidikodit . . . . . . . . . . . . 4 4 8 1 9 2 140 237.8 
Ensi-Koti — 56 56 6 62 5 795 93.5 
Sophie Mannerheim-koti _ 19 19 3 22 2 981 135.5 
Pelastusarmeijan äitikoti _ 9 9 2 11 1 425 129.5 
Emmauskoti . . . . . . . . . . . . _ 17 17 _ 17 5 540 325.9 
Sekalaiset turvakodit ym. _ 4 4 4 372 93.0 

Työkodit ja siirtolat ................... 15 4 19 1 20 774 38.1 
Uudenmaan työlaitos . . . . . . . 14 4 18 1 19 760 40. o 
Itä-Suomen työlaitos 1 _ 1 _ 1 14 14.0 

Sairaalat, parantolat yms. 1 213 1 368 2 581 574 3 155 199 792 63.3 
Yleiset ja yksityiset sairaalat ... 1 002 872 1 874 544 2418 55 303 22.9 
Työterveyslaitos 2 1 3 _ 3 72 24.0 
Tuberkuloosiparantolat 5 2 7 _ 7 811 115.9 
Invalidisairaalat ja hoitolat 23 20 43 5 48 1 973 41.1 
Sairaskodit . . . . . . . . . . . . 127 436 563 15 578 127 277 220.2 
Sekalaiset hoitolat ja parantolat 97 83 180 19 199 14 356 72.1 

Mielisairaalat ym. 74 123 197 21 218 45 468 208.6 
Kellokosken sairaala . . . . . . . . ... 20 43 63 4 67 21 179 316.1 
Muut mielisairaalat (paitsi H:gin 

omat) 54 81 135 17 152 24 289 159.8 

Huom. Saman laitoksen kohdalla esiintyy jokainen laitoshoidokki vain kerran hoidokkien luvussa, oli 
hän ollut ko. laitoksessa hoidet tavana kalenterivuoden aikana yhden tai useamman kerran. Samoin esiintyy 
kukin laitoshoidokki ao. la i tosryhmän (kursiivi) hoidokkien luvussa niinikään vain kerran. Tämän vuoksi 
hoidokkien luvut eivät t äsmää yhteenlaskien, m u t t a hoitopäivien luvut sensijaan luonnollisesti täsmäävät. 
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20. Huoltotoimi 

Edellä olevan taulukon mukaan tuli 
77.2 % kaikista huoltopäivistä kaupungin 
omien laitosten osalle sekä 39.6 % huolto-
lautakunnan alaisten laitosten osalle. Eri lai-
tosryhmistä hoitopäivien luku mielisairaa-
loissa ja muissa mielisairaanhoitoloissa oli 
35.6 % kaikista laitoshuoltopäivistä. 

Huoltolautakunnan alaisissa laitoksissa, 
Koskelan sairaskodissa, Kustaankartanon, 
Roihuvuoren, Riistavuoren, Suursuon, Hirvi-
haaran, Kulosaaren vanhainkodeissa ja Ter-
valammen työlaitoksessa hoidettiin huolto-
aputapauksina kaikista laitoshoitoa saaneista 
601 miestä ja 1 977 naista eli yhteensä 2 578 
eri henkilöä. Edellisenä vuonna oli ko. laitok-
sissa hoidettujen luku 2 508. 

Näiden laitosten toiminnasta tehdään tar-
kemmin selkoa seuraavissa katsauksissa. 

henkilöä ja yksityispotilaina 405 henkilöä, 
joista 33 henkilöä hoidettiin myös ns. itse-
maksavina. 

Koskelan sairaskodissa, Kustaankartanon 
vanhainkodissa ja Suursuon vanhainkodissa 
ns. itsemaksavina tai lääkäreiden yksityis-
paiköilla hoidettuja henkilöitä ei ole tämän 
toimintakertomuksen yleisissä, huoltoa saa-
neita koskevissa tilastollisissa selvityksissä 
luettu huollettaviin. 

Hoitopäivien mukaan oli jako seuraava: 

hoitopäiviä 

huoltoaputapaukset 132 810 
itsemaksavat 211050 
yksityispaikoilla olleet 12 306 

yhteensä 356 166 

K o s k e l a n s a i r a s k o t i 

Helsingin kaupungin tilastotoimiston jul-
kaisemaan kertomukseen terveyden- ja sai-
raanhoidosta sisältyy myös Koskelan sairas-
kodin lähinnä lääketieteellistä puolta käsit-
tävä osa. Tämän vuoksi on seuraavassa rajoi-
tuttu lähinnä muihin tietoihin. 

Hoitopaikat 31.12. 

sisätautiosasto 721 
kirurgian osasto 101 
mentaaliosasto 235 

yhteensä 1057 

Lisäksi oli 25-paikkainen päivähoito-osasto. 
Huollettavat ja hoitopäivät. Sairaskodissa 

hoidettiin kertomusvuonna kaikkiaan 3 241 
henkilöä, joista miehiä 834 ja naisia 2 407. 
Näistä oli osa vuoden aikana hoidossa useam-
man kuin yhden kerran, mutta kukin potilas 
on otettu tähän tilastoon vain yhden kerran. 

Huoltoaputapauksina hoidettiin yhteensä 
915 eri henkilöä, joista miehiä 211 ja naisia 
704. Ns. itsemaksavina hoidettiin 1 954 eri 

Hoitopäivistä tuli huoltoaputapausten 
osalle 37.3 (ed. v. 40.o) % ja muiden tapaus-
ten osalle 62.7 %. 

Edellisestä vuodesta jäljellä olevia oli 886 
henkilöä ja v:een 1970 jäi 1 012 henkilöä. 
Sairaskodin työhuoneissa päivisin työsken-
nelleitä, mutta kodeissaan asuvia työtupien 
miespuolisia työntekijöitä ei ole luettu hoi-
dokkilukuihin. 

Päivähoito-osasto. Sairaskodissa toimi ker-
tomusvuonna edelleen ns. päivähoito-osasto, 
johon otettiin tutkimuksiin ja hoitoon huol-
toapua tai kansaneläkkeen tukiosaa saavia 
vanhuksia tahi vanhuksia, jotka sanotun hoi-
don osalta oli katsottava huoltoapuun oikeu-
tetuiksi. Päivittäisen kuljetuksen suorittivat 
laitoksen autot. 

Kertomusvuoden aikana oli päivähoidossa 
298 henkilöä, jotka kävivät yht. 5 289 kertaa 
päivähoito-osastossa. Vuoden aikana otettiin 
hoitoon 268 henkilöä, joista 175 henkilöä 
suoritti käyntinsä sairaanhoidollisista syistä, 
64 sosiaalisista syistä ja 29 molemmista 
mainituista syistä. Päivähoidossa olleiden 
hoidosta mainittakoon seuraavaa: fysikaa-
lista hoitoa annettiin 1 788 kertaa, toiminta-
terapiakäyntejä oli 2 107, poliklinikkakäyn-
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joja 
avulla. Kir-

15 973 kertaa, 
seurattiin kaikilla osas-

tapaan. Osas-
järjestettiin kahvikonsertteja ja muita 

kerto] a, 

retkiä, 
Te 

yms. Kauppatorilla käytiin 
samoin kaupunginpuutarhassa. 

Työtoiminta. Koskelan sairaskodissa työs-
kenteli 51 työtupien huollettavaa kaikkiaan 
4 798 työpäivää eli kunakin arkipäivänä 
keskim, 18.4 huollettavaa. 

Toimintaterapiaan osallistui 756 eri sairas-
osastojen ja päivähoito-osaston potilasta. 
Häitä käyntejä kertyi vuoden aikana yht. 
23 318. Taideterapiakerho kokoontui 85 ker-
taa, siihen osallistui 94 henkilöä. 

tuskeittiössä suoritettiin, päivittäisten toi 
. kaik-

240 
ja 

ja: 
rottinki-, mosaiikki- ja 

myynti tuotti 
7 525 mk. 

K u s t a a n k a r t a n o n 
v a n h a i n k o t i 

31.12. 

147 

831 

Va 
177 miestä ja 792 

yht. 969 potilasta. Heistä oli: 
uksia 943. Vanhainkodin sairasosastolla oli 
23 henkilöä lääkärien yksityispaikoilla ja 12 

oli 9 
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Huoltopäiviä oli huoltoaputapausten osalta 
koko vuonna 283 939 eli 301. l päivää keskim. 
huollettavaa kohden. Muiden henkilöiden 
hoitopäiviä oli yhteensä 2 669. Hoitopäivien 
yhteismäärä oli siten 286 608. 

Menot ja tulot. Vanhainkodin menot ja 
tulot olivat: 

Menot yhteensä 7 891 151 mk. 

Tulot mk 

Ateriamaksut 74 051 
Luontoisedut 3 828 
Vuokrat 113 858 
Muut tulot 105 146 

Yhteensä 296 883 

Potilasmaksut eivät sisälly tuloihin. 
Bruttokustannus hoidettavaa ja päivää 

kohden oli 27.53 mk. Jos vähennetään edellä 
mainitut tulot, saadaan hoitopäivän netto-
kustannukseksi ilman hoitomaksutulo j a 
26.50 mk. Kustannukset huollettavien ja hen-
kilökunnan ruokailusta ovat henkilöä ja päi-
vää kohden 2.79 mk, mihin eivät sisälly ruoan 
valmistuskustannukset. 

Huollettavien työ ja askartelu. Pääasiallinen 
huomio keskitettiin kertomusvuonna sairaa-
lapotilaiden aktivoimiseen. Työkykyiset huol-
lettavat suorittivat voimiensa mukaan erilai-
sia taloustehtäviä, korjaustöitä, saunojen 
lämmitystä, yövartiointia sekä sanomalehtien 
ja huollettavien oman postin jakelun ym. 
Askartelutöinä suoritettiin tekstiili-, olki-, 
tuohi-, kerni-, muovi-, metalli- ja puutöitä, 
röntgenkuvakoteloiden valmistusta, kirjan-
sidontaa, vaatteiden kunnostusta ym. Val-
mistettujen tuotteiden myyjäiset pidettiin 
6.12. Lisäksi tuotteiden markkinointia varten 
toimi askartelukeskuksen myymälä. Koko-
naismyynti oli 58 882 mk, josta itsenäisyys-
päivän myyjäisten osuus oli 32 733 mk. Lai-
toksen omia tarpeita varten valmistettiin eri-
laisia tuotteita 8 556 mk:n sekä muihin lai-
toksiin 770 mk:n arvosta. Kaikista vanhuk-

sista osallistui n. 30 % askartelu- ja työtoi-
mintaan. 

Lääkärinhoito. Vanhainkodin 147 laitos-
sairaalapaikalla oli kertomusvuonna 720 poti-
lasta, joiden hoitopäivien määrä oli 54 265. 

Poliklinikassa oli lääkärin vastaanotolla 
käyntien luku 10 114. Laboratoriotutkimuk-
sia suoritettiin 29 558, lisäksi lähetettiin 
muualle tutkittavaksi 2 966 näytettä. Fysi-
kaalisessa osastossa annettiin hoitoa 16 507 
kertaa. Röntgentutkimuksia suoritettiin 
3 039. Ekg-tutkimuksia oli 1 648. Kuoleman-
tapauksia oli yht. 113. Vanhainkodin yleisten 
osastojen vanhusaineksessa on edelleen ta-
pahtunut sekä fyysisen että psyykkisen kun-
non huonontumista. 

Kustaankartanon laitossairaalan toimintaa 
on selostettu tarkemmin Helsingin kaupungin 
tilastotoimiston julkaisemassa terveyden- ja 
sairaanhoitoa koskevassa julkaisussa. 

Sielunhoito ja muu henkinen huolto. Van-
hainkodin juhlasalissa pidettiin 50 suomen-
kielistä ja 9 ruotsinkielistä jumalanpalvelus-
ta, joista osa oli ehtoollistilaisuuksia. Suurin 
osa juhlasalissa pidetyistä jumalanpalveluk-
sista radioitiin osastoille. Lisäksi oli sairas-
osastolla vuoroviikkoina jumalanpalveluksia 
ja sairaalalehtori järjesti useita hartaushetkiä 
ja sielunhoidollisia keskusteluja. Lisäksi eri-
laiset uskonnolliset seurat ja yhteisöt kävivät 
laitoksissa pitämässä hartaustilaisuuksia. 

Laitoksen kirjastosta lainattiin vuoden 
aikana 11 933 teosta. Sokeain kirjastosta lai-
nattiin 25 äänikirjaa. Jokaiselle osastolle oli 
tilattu päivälehdet, samoin aikakaus- ja viik-
kolehtiä. 

Muuta virkistystä laitoksen vanhuksille 
toivat lisäksi kanttiini, henkilökunnan ja eri 
järjestöjen ja yksityisten järjestämät ohjel-
malliset vierailut, askartelutuotteiden myy-
jäistilaisuus, 39 elokuvanäytöstä, 14 televi-
siota, keskusradio, kerhotoiminta jne. Van-
husten omatoimisesti toimittama »Iltarusko» 
-niminen lehti ilmestyi 6 numerona. 

Kustaankartanon vanhusten Kartanoker-
ho järjesti ohjelmallisia illanviettoja talvi-
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R o i h u v u o r e n v a n h a i n k o t i 
l a i t o k s i n e e n 

n hoivatyyppi-
4. ° J TT· , «l-.rtn toimivat xlirviliaa-nen laitos, jonka 

ran ja 

Hirvihaaran 

31.12. 

vanhainkoti 216 laitossairaala-
paikkaa 

» 50 vanhainkoti-
paikkaa 

» 20 vanhainkoti-
paikkaa 

Hirvihaaran vanhainkodin paikkaluku 
.. 50:ksi 1.2.! 

ja Hirvihaaran ja 
91 henkilöä. Hoitopäiviä oli 

101 377 eli keskim. 256.7 päivää huollettavaa 
kohti. Hoitovuorokausista tuli Roihuvuoren 
vanhainkodin osalle 78 682, Hirvihaaran 
16 950 ja Kulosaaren 5 745 vrk. Roihuvuo-

oli lisäksi 1 nainen itsemaksavana 78 

Roihuvuori 
Hirvihaara 

3 709 278 163 221 
365 241 10 092 
210 284 3 • 

Vuokrat .. 
Muut tulot 

56 561 
51 265 

176 751 

ja henkilö-
kuntien ruokailusta olivat keskimäärin hen-
kilöä ja päivää kohden 2.88 mk, mihin eivät 

Lääkärinhoito. Roihuvuoren vanhainkodin 
poliklinikalla käyntien lukumäärä oli kerto-
musvuonna 604. Laboratoriotutkimusten lu-
kumäärä oli 9 619. Lisäksi lähetettiin muualle 
tutkittavaksi 689 näytettä. Fysioterapiahoi-
toa annettiin Roihuvuoressa 5 360 kertaa. 

oli eri laitoksissa 323 rvh-
joihin 

3 889 henkilöä. Laitokseen < 
lähtien kävelyttäjä, joka kävelytti 149 henki-
löä 608 kertaa. 

Roihuvuoren ja pienten vanhainkotien po-
tilaita lähetettiin 822 : 
kodin poliklinikoille ja 
ja muille poliklinikoille 1 168 kertaa hoitoa ja 

: 803 176 751 
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20. Huoltotoimi 

(näistä 25 ehtoollistilaisuutta). Lisäksi oli eri 
seurakuntien ja uskonnollisten yhdistysten 
edustajien järjestämiä tilaisuuksia. 

Pienten vanhainkotien sielunhoitotyöstä 
huolehti Kustaankartanon vanhainkodin 
pappi. Hartaustilaisuuksia pidettiin kussakin 
laitoksessa kerran kuukaudessa. Roihuvuoren 
vanhainkodin kirjastosta lainattiin 6 697 
teosta. 

Viihdytystoiminta. Roihuvuoren vanhain-
kodin kanttiinia hoiti edelleen sairaalapal-
velu. Useita viihdytystilaisuuksia oli kaikissa 
laitoksissa. Niitä järjestivät eri seurat ja yh-
teisöt. Huollettaville jäljestettiin laitoksen 
puolesta 3 retkeä. Roihuvuoren ja Kulosaaren 
vanhainkodeista tehtiin retki Salmen ulkoilu-
alueelle, Roihuvuoren vanhainkodin pyörä-
tuolipotilaat tekivät autoretken Järvenpään 
seurakuntaopistoon ja Hirvihaaran asukkaat 
tekivät retken Helsinkiin ja kävivät mm. 
Linnanmäellä. 

Roihuvuoren vanhainkodin kaikilla osas-
toilla samoinkuin pienissä vanhainkodeissa 
oli televisiovastaanottimet. 

Päivä- ja aikakauslehtiä tilattiin yht. 97 
vuosikertaa. 

Huollettavien työ ja askartelu. Askartelu-
toimintaan osallistui kertomusvuonna 236 
huollettavaa. Askartelutuotteiden myynti 
nousi 35 396 mk:aan. 

Vanhainkotien huollettavat osallistuivat 
erilaisiin talous- ym. töihin, joista heille 
maksettiin uutteruusrahaa. 

Hirvihaaran vanhainkodissa oli puutarha, 
jossa viljeltiin perunaa ja juurikasveja. 

R i i s t a v u o r e n v a n h a i n k o t i 

Riistavuoren vanhainkodissa on 114 laitos-
sairaalapaikkaa, tilapäinen 11-paikkainen 
vanhainkotiosasto, päiväkoti, jossa on 40 
paikkaa, ja 137 yksiötä käsittävä vanhusten 
asuintalo. 

Laitossairaala- ja vanhainkotipaikoilla hoi-
dettiin kertomusvuonna kaikkiaan 191 eri 
henkilöä, joista 15 miestä ja 176 naista. 
Hoitopäiviä oli 44 027 eli 230.5 päivää keski-
määrin huollettavaa kohti. 

Menot ja tulot. Vanhainkodin menot ja 
tulot olivat: 

Menot yhteensä 2 967 729 mk. 

Tulot mk 

Ateriamaksut 29 696 
Luontoisedut 5 267 
Vuokrat 208 961 
Muut tulot 19 172 

Yhteensä 263 096 

Menot jakautuivat seuraavasti: Menot 
mk 

Laitossairaala- ja vanhainkotiosasto 2 530 869 
Päiväkoti 92 580 m 
Vanhusten asuintalo 344 281 

Yhteensä 2 967 730 

Bruttokust. 
hoitopäivää 
kohti, mk 

57.48 
11.87 

6.70 

Nettokust. 
hoitopäivää 
kohti, mk 

54.32 
11.87 
4.30 

Laitossairaalan ja vanhainkotiosaston po-
tilasmaksut eivät sisälly tuloihin. 

Kustannukset huollettavien ja henkilö-
kunnan ruokailusta olivat henkilöä ja päivää 
kohden 2.89 mk. 

Lääkärinhoito. Poliklinikkakäyntien luku-
määrä oli 1 399, joista 138 oli päiväkodista 

ja 792 vanhusten asuintalosta. Laboratorio-
tutkimuksia suoritettiin 8 041, joista päivä-
kodin osalle tuli 181 ja asuintalojen 335. Li-
säksi lähetettiin muualle tutkittavaksi 1 295 
näytettä. Ekg-tutkimuksia suoritettiin 157 
ja fysioterapiahoitoa annettiin 4 255 kertaa. 
Potilaita lähetettiin myös Koskelan sairas-
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oli 12, 
mk. Myyntipäiviä järjestettiin joka kolr 
viikko torstaisin. Myyjäiset pidettiii 
Myynti niissä oli 3 467 mk. 

Päiväkoti toimi arkisin enin-
työvuoron pitui-

. ei y korvausta. Päi-

h a i n k o t i 

kävi yht. 49 eri 
, ja 18 naista. Vuoden : 

. 41 vanhusta. Hoitopäiviä 
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Menot ja tulot jakautuivat osastoittain 
seuraavasti: 

menot tulot 

hoivaosasto 5 469 169 247 811 
päiväkoti 77 995 — 

yhteensä 5 547 164 247 811 

Hoivaosaston bruttomenot olivat hoitopäi-
vää kohti 58.40 mk ja nettomenot 55.76 mk. 

Potilasmaksut eivät sisälly tuloihin. 
Kustannukset huollettavien ja henkilö-

kunnan ruokailusta olivat 2.89 mk henkilöä 
ja päivää kohti. 

Lääkärinhoito. Poliklinikkakäyntien luku-
määrä oli 1 009, joista 254 oli päiväkodista. 
Laboratoriotutkimuksia suoritettiin 13 664 
ja muualle tutkittavaksi lähetettiin 1 422 
näytettä. Ekg-tutkimuksia suoritettiin 342 ja 
fysioterapiahoitoa annettiin 6 317 kertaa. 
Ryhmävoimistelutilaisuiiksia oli 45, joihin 
osallistui 414 henkilöä. Muiden sairaaloiden 
poliklinikoille lähetettiin hoitoon ja tutki-
muksiin yhteensä 616 potilasta sekä Kustaan-
kartanon ja Koskelan röntgenosastoille tut-
kimuksiin yhteensä 415 potilasta. 

Sielunhoito ja muu henkinen huolto. Har-
taustilaisuuksia oli 423 ja ehtoollisjumalan-
palveluksia 8. Yhteisiä juhlia oli 3, lisäksi 
useat kuorot vierailivat laitoksessa. Henkilö-
kohtaista sielunhoitotyötä tehtiin keskuste-
lujen muodossa. Kirjastosta huolehti kau-
pungin laitoskirjasto. Kirjastonhoitaja kiersi 
kerran viikossa kirjavaunun kanssa päivä-
kodissa sekä jokaisella osastolla. Tämän li-
säksi kirjasto oli avoinna kaksi kertaa vii-
kossa. Kirjoja lainattiin 6 019. Huollettavien 
käyttöön tilattiin 88 vuosikertaa päivä- ja 
aikakauslehtiä. 

Viihdytystoiminta. Sairaalapalvelulle vuok-
rattu kanttiini palveli huollettavia entiseen 
tapaan. Kaikilla osastoilla oli televisiovas-
taanottimet. Vanhuksille järjestettiin 5 teat-
teriesitystä laitoksessa ja elokuvaesityksiä 
oli 4. Lisäksi oli erilaisten yhteisöjen kuin 
myös yksityisten järjestämiä musiikkiesi-

tyksiä. Hoivaosastojen potilaille järjestettiin 
3 retkeä, joista kaksi Kolmirannan Invalidien 
Ammattioppilaitokseen Kolmirantaan ja yksi 
Stansvikiin, Kunnallisvirkamiesyhdistyksen 
kesäkotiin. Lisäksi tehtiin useita retkiä Kaup-
patorille. Näillä retkillä oli mukana myös 
päiväkotilaisia. 

Huollettavien työ ja askartelu. Askarrutus-
toimintaan osallistui kertomusvuonna 125 
huollettavaa, hoivaosastoilta 89 ja päiväko-
dista 36. Askarteluvalmisteiden kokonais-
myynnin arvo oli 16 792 mk, josta omaan 
käyttöön tarkoitettujen valmisteiden osuus 
oli 1 078 mk. Päiväkodin huollettavat saivat 
työainekustannusten ja myyntihinnan ero-
tuksen itselleen askartelurahana. Askartelu-
tuotteiden myynti oli kerran viikossa. Tavan-
omaisen askartelutyön lisäksi oli myös keit-
tiötoimintaa, jota leipomisen ja kahvin kei-
ton muodossa harrastettiin yhteiseksi iloksi. 
Pääsiäisviikolla järjestettiin leivontatuottei-
den myyjäiset ja joulun tienoissa joulumyy-
jäiset. 

Päiväkoti. Päiväkoti toimi samojen peri-
aatteiden mukaan kuin Riistavuoren päivä-
koti. Päiväkodissa kävi kertomusvuonna 
kaikkiaan 46 henkilöä, joista 31 naista ja 15 
miestä. Hoitopäiviä oli 10 075. Suurin osa 
päiväkodissa käyneistä oli 66—80-vuotiaita. 

M y l l y p u r o n v a n h u s t e n 
a s u i n t a l o 

Myllypuron vanhusten asuintalossa on 136 
yksiötä, joista yksi on toimistona. Talossa 
asui kertomusvuonna kaikkiaan 155 henkilöä, 
näistä miehiä 17 ja naisia 138. Kertomusvuo-
den lopussa oli asukkaita 144. Asumispäiviä 
oli 52 478. Vanhin asukas oli 87-vuotias. 

Asuintalon menot olivat 380 952 mk ja tu-
lot 132 000 mk. Huoltopäiväkustannus asu-
kastaja päivää kohti bruttomenojen mukaan 
oli 7.26 mk. 

Sairaanhoito. Asuintalon asukkailla ei ol-
lut omaa lääkäriä, vaan he kävivät alue- ja 

8 - Hels. kaup. virastot ja laitokset 1969 113 



20. Huoltotoimi 

yksityislääkäreiden vastaanotoilla ja lisäksi 
kaupungin poliklinikoilla. Kiireellisissä sai-
raustapauksissa pyydettiin asukkaan luo 
joko aluelääkäri tai päivystävä lääkäri. Näitä 
käyntejä oli 52. Sairastumistapauksia oli ker-
tomusvuonna 125. Kaupungin kotisairaan-
hoitaja teki kotikäyntejä 18 asukkaan luo, 
28 asukasta oli 47 kertaa sairaalahoidossa 
kaupungin eri sairaaloissa ja sairaalapäiviä 
011 951. 

Kotikäyntejä vanhusten luo tehtiin kaik-
kiaan 1 988, joista suurimman osan teki 
asuintalon hoitaja apulaisineen. Muita palve-
luksia tehtiin 2 208, joista mainittakoon os-
tospalveiu, lääkkeitten nouto apteekista, 
maksujen hoito, eläkkeitten nosto ja puhelin-
palvelu. 

Askartelu. Työtuvat huolehtivat, asukkai-
den askartelusta siten, että työtupien askar-
telutyönohjaaja kävi asuintalossa ohjaamassa 
vanhusten askartelutyötä. Askarteluun osal-
listui 17 naista. Työtuvat maksoivat askarte-
li] oille työainekustannusten ja myyntihinnan 
erotuksen askartelurahana. Tätä rahaa mak-
settiin kertomusvuonna 1 528 mk ja sen suu-
ruus vaihteli 2 mk:sta 40 mk:aan kuukau-
dessa askartelijaa kohti. Asukkaat ottivat 
myös osaa tehtäväluontoiseen askarteluun, 
johon kuului erilaisia asuintalon toimintaan 
liittyviä tehtäviä. Tästä maksettiin askarte-
lurahaa 1—3 mk päivässä, ja siihen osallistui 
12 henkilöä (2 miestä ja 10 naista); heidän 
yhteisesti saamansa askarteluraha oli kerto-
musvuonna 3 507 mk. 

Viihdytystoiminta. Asuintalon asukkaille 
järjestettiin kertomusvuonna 40 erilaista 
viihdytystilaisuutta, joista Herttoniemen seu-
rakunta järjesti 28, eri piirit 5, oma johto 7. 
Tämän lisäksi saivat asukkaat vapaa- ja alen-
nuslippuja teatteriin, elokuviin, oopperaan 
yms. Retkistä mainittakoon autoretki Nur-
mijärvelle ja Järvenpäähän, täällä käytiin 
Aleksis Kiven syntymäkodissa, Nurmijärven 
kirkossa sekä Nukarin työkeskuksessa. Van-
hukset osallistuivat myös Herttoniemen seu-

rakunnan retkiin ja olivat muutenkin mukana 

P i h l a j a m ä e n a s u i n t a l o 

Pihlajamäen asuintalossa on 247 yksiötä. 
Kertomusvuonna asui asuintalossa kaikkiaan 
333 vanhusta, joista 83 miestä ja 250 naista. 
Vuodelle 1970 siirtyi 311 asukasta. Asumis-
päiviä oli 113 474. Talon vanhin asukas oli 
86-vuotias ja nuorin 60-vuotias. 

Asuintalon menot olivat 667 414 mk ja 
tulot 315 594 mk. Bruttokustannus asukasta 
ja päivää kohti oli 5.88 mk. 

Sairaanhoito. Asuintalon kerhosiivessä si-
jaitsee Pihlajamäen aluelääkärin vastaanotto 
ja sairaanhoitoasema. Asuintalosta käytiin 
aluelääkärin vastaanotoilla ja lisäksi kaupun-
gin sairaaloiden poliklinikoilla. Aluelääkäri 
tai päivystävä lääkäri suoritti 73 käyntiä kii-
reellisissä sairaustapauksissa. Kotisairaanhoi-
ta ja kävi 10 henkilön luona ja henkilökunta 
teki kotikäyntejä sairaustapauksissa. Sairaa-
lahoidossa oli 64 henkilöä yhteensä 80 kertaa. 
Kotikäyntejä asuintalon puolesta tehtiin 
2 530 ja muita palveluksia mm. lääkkeitten 
noutoa, maksu- ja puhelinpalvelua yms. 977 
kertaa. 

Askartelu. Työtuvat huolehtivat asuinta-
lossa asuvien askartelusta siten, että työtu-
pien askartelunohj aaj a kävi asuintalossa vii-
tenä päivänä viikossa. Askarteluun osallistui 
51 henkilöä, 45 naista ja 6 miestä. Askartelu-
rahana maksettiin esineen myyntihinnan ja 
työtarpeitten hinnan välinen erotus. Askar-
telurahaa maksettiin 7 102 mk. Asukkaat 
ottivat myöskin osaa tehtäväluontoiseen as-
karteluun, joka käsittää erilaisia talon toi-
mintaan liittyviä tehtäviä. Tähän osallistui 
14 henkilöä ja saivat he askartelurahaa 
1 807 mk. 

Viihtydystoiminta. Pihlajamäen seurakun-
tapiirin työntekijät pitivät asukkaille Kul-
taisen Iän kerhoa kerran viikossa. Markuksen 
seurakunta järjesti ruotsinkielisille asukkaille 
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20. Huoltotoimi 

T e r v a l a m m e n t y ö l a i t o s 

P u k i n m ä e n a s u i n t a l o 

. on 117 yksiötä, jotka on tar-
koitettu yksinäisille vanhuksille. C-talossa on 
kaksi yksiötä, joista toinen on toimistona ja 

L Käyttöön, 
muuttivat 10.12. ja vuoden 

. yht. 75 henki-
löä, joista 71 naista ja 4 miestä. Asumispäiviä 

rin 60-vuotias. 
Asuintalon menot olivat 22 381 mk ja tulot 

vää kohti oli 26.80 mk. 
. K" Jr . K ä v i v ä t 

ja 

oli 4. Sairaalahoidossa oli 3 
18 vrk. 

• ja viihdytystoiminta 
.ei 

päättyessä oli 145. 
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien 

huollosta annetun lain nojalla oli kirjoissa 

Kirjoissa olevien määrä oli yuoden päättyes-
sä 118. 

Hoitopäivien lukumäärä koko vuonna oli 
46 497. Ne jakaantuivat seuraa-

detut 
PAV-lain nojalla 

hoi-
6 909 6 < 

hoidetut 25 833 27 

13 755 13 681 

46 497 47 i 

jalla hoidetut. 

Hoitopäivien JUKU lasKi i 
ta 1171:llä. 

Menot ja tulot. Työlaitoksen 
olivat 1 004 182 mk ja bruttotulot 460 300 

161 918 mk. Bruttokustannus hoidokkia ja 
oli 21.60 mk. Jos 
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20. Huoltotoimi 

Huollettavien työ. Huollettavat työskente-
livät pelto viljelys-, puutarha-, sikala-, talli-, 
talous-, rakennus-, metsätalous- ym. töissä 
kaikkiaan 28 282 työpäivää. Heidän lasket-
tiin työllään korvanneen joko itse saamaansa 
tai niiden henkilöiden huoltoa, joiden puo-
lesta he lain mukaan olivat korvausvelvolli-
sia, kaikkiaan 74 370 markan arvosta, mistä 
summasta 54 293 mk oli lapsen elatusavun 
turvaamisesta annetun lain nojalla työlaitok-
sessa olevien osuutta. Huollettaville järjestet-
tiin mahdollisuuksien mukaan ja kunkin työ-
kyvyn huomioon ottaen työterapiaa. 

Terveydenhoito. Laitoksen lääkärin vas-
taanotoilla oli huollettavien käyntien luku 
1 570. Erikoistutkimuksissa oli poliklinikoilla 

oli n. 360. Laitoksen sairasosastolla hoidettiin 
26 potilasta, joiden hoitopäivien lukumäärä 
oli 280. 

Henkinen huolto. Ryhmäterapiatilaisuuk-
sia järjestettiin 90 ja niissä kävi yhteensä 936 
huollettavaa, lisäksi oli yksilöterapiaa. AA» 
kerho kokoontui kerran viikossa j a Helsingin 
AA-kerhoista oli useita vierailuja. 

Vihdin seurakunnan papit ja erilaisten us-
konnollisten järjestöjen edustajat pitivät lai-
sia oli mm. Suomen Kouluteatterin vierailu 
sekä raittiusjuhla, lisäksi järjestettiin urheilu-
viii. kilpailuja. Huollettavien käytössä oli 
radio, televisio, sanoma- ja aikakauslehtiä, 
kirjasto, harrastusvälineitä ym. 

oM kertomusvuonna kaikkiaan 
Mlöä, joista 321 (ed. v. 318) n 
(280) 

otettuja 198 (184). 
Seuraavat selvitykset 

l toisin ei ole mainittu, 

tapauksissa, joissa 
olosuhteissa oli merkittävää eroa näihin ver-
rattuna, on erikseen esitetty tärkeimpiä nu-
merotietoja tästäkin ryhmästä. Myös eripai-

Vain 

32 
1 

11.2 
51.1 
10. o 
0.1 

27.4 

64 
84 

9 
63 

2 

m. s 
37.8 
4.1 

28.4 
0.» 

100 
248 

41 
64 
90 

18.4 
45.7 

7.5 
11.8 
16.6 

321 100. o 1C 543 100. o 

Suurin osa näistä oli henkilöitä, jotka olivat syyllistyi 

Naispuolisista uusista irtolaisista oli suurin sumisen, 29. s % kuljeksivan elämän ja 26.3% 
sa, 36.8 % joutunut huoltoon työn vierok-
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Huoltotoimenpiteet Eri huoltotoimenpi- hunkin irtolaiseen vuoden kuluessa viimeksi 
teitä sovelletuin irtolaisiin seuraavasti (tau- sovellettu Huoltotoimenpide): 
lukkoa laadittaessa on otettu huomioon ku-

Miehet Naiset Yhteensä 

Luku % Luku % Luku % 

v a r o i t u s 56 17.5 34 15.3 90 16.6 
Kotikuntaan lähettämi nen 19 5.9 12 5.4 31 5.7 
Irtolaisvalvonta . 122 38.0 57 25.7 179 32.9 
Työlaitos 45 14.0 44 19.8 89 16.4 
ir aKKotyo 
Jälkivalvonta 79 24.6 

8 
67 

3.6 
30.2 

8 
146 

1.5 
26.9 

Yhteensä 321 100. o 222 100. o 543 lOO.o 

Uusista irtolaisista lähetettiin: 
14.1 % jäi varoitusasteelle 38.9 % valvonta-

32.8 %, työlaitoksessa oli 8.6 % ja 
5.6%. 

toimitettiin irtolaisia 
työlaitokseen tai pakkotyöhön poliisin toi-

köllä oli oikeus tehdä esitys irtolaisen huolto-

vempiä toimenpiteitä, milloin täinä oh kah-
den viimeisen vuoden kuluessa ollut työlai-

paiucotyossa tai1 

Irtolaisten huoltopäivien luku työlaitok-
sessa oli kaikkiaan 14 060, joista 6 153 oli 
miesten ja 7 907 
vät sisälly huoltopäivät pakkotyössä, 

ei aiheudu 

ötmuisaaty ja syntyperä, oivruisaaayn 3 

Miehet Naiset Yhteensä 

Luku % Luku % Luku % 

Naimattomia 223 69.5 143 64.4 366 67.4 
Naimisissa 47 14.6 46 20.7 93 17.1 
Leskiä 3 0.9 6 2.7 9 1.7 
Eronneita 48 15.0 27 12.2 75 13.8 

Yhteensä 321 lOO.o 222 lOO.o | 543 | 100. o 

Aviottomina syntyneitä oli kaikista irto- Ikä. Eri ikäluokkien suhteellinen 

aviottomia 5.6 % ja^naisista 12.6 %. 

18 20 v ) 21 ^29 v 3°~%9V 4°~%9V 50 v — % Yhteensä 

S :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5.3 
17.6 

34.6 
43.7 

31.2 
16.7 

20.2 
14.4 

8.7 
7.6 

lOO.o 
lOO.o 

Muita tietoja. Rikoksista tuomittuja oli histä erikseen 218 eli 67.9 %. Uusista irtolai-
etupäässä rikosrekisteriotteista saatujen tie- sista oli rikoksista tuomittuja 55.6 %. 
tojen mukaan 285 eli 52.6 % kaikista, mie-
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20. Huoltotoimi 

4. Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huolto 

Huollettujen lukumäärä. Päihdyttävien ai-
neiden väärinkäyttäjien, huollosta annetun 
lain mukaisten huoltotoimenpiteiden alaisena 
oli. kertomusvuoden aikana kaikkiaan 3 375 
henkilöä. He jakaantuivat seuraavasti: 

Miehiä Maisia , ̂  h". . 
teensä 

Varsinaisina väärinkäyt-
täjinä huolletut ......... 2 598 152 2 750 

Nuorina tilapäisinä vää-
rinkäyttäjinä huolletut 586 39 625 

Yhteensä 3 184 191 3 375 

PAV-lain mukaisesti päihdyttävien ainei-
den väärinkäyttäjätapauksina on viime vuo-
sina huollettu eri henkilöitä seuraavasti: 

Vuosi 
Varsinaisena 

väärin-
käyttäjänä 

Nuorena 
väärin-

käyttäjänä 
Yhteensä 

1962 2 797 957 3 754 
1963 3 080 1 031 4 111 
1964 3 284 1 008 4 292 
1965 3 795 1 149 4 944 
1966 4 242 1 273 5 515 
1967 4 439 1 472 5911 
1968 3 725 1 175 4 900 
1969 2 750 625 3 375 

Edellä esitetyt luvut kuvaavat PAV-huol-
lossa olleitten henkilöitten lukumäärää. Lu-

vut eivät siis ilmaise .alkoholin yms. väärin-
käyttäjien määrää. Huollossa olleiden luku-
määrän väheneminen johtuu lähinnä seuraa-
vista syistä: 

PAV-huoltotoimenpiteisiin on ryhdytty 
vasta useamman juopumuspidätyksen jäl-
keen kuin aikaisemmin. »Toimenpidekynnys-
tä» on jouduttu korottamaan, lähinnä työvoi-
man riittämättömyyden vuoksi, mutta myös 
tarkoituksenmukaisuussyistä. 

Poliisin j uopumuspidätyskäytännön löys-
tyminen. 

Ensisuoj atoiminnan käynnis tyminen j a 
muun asunnottomien alkoholistien huollon 
kehittymisen vaatima työvoima. 

Seuraavassa selvityksessä on ensin käsi-
telty varsinaisina väärinkäyttäj inä huolletut 
ja sen jälkeen nuorina tilapäisinä väärinkäyt-
täjinä huolletut henkilöt. 

Varsinaisina väärinkäyttäjinä huollettuja 
henkilöitä oli kertomusvuonna siis 2 750. 
Kertomusvuonna kokonaismäärästä oli jo 
aikaisemmin huollossa olleita 2 220 miestä ja 
124 naista eli yhteensä 2 344 henkilöä, joihin 
nähden huoltotoimenpiteet siis olivat jatko-
huoltoa, kun sen sijaan vasta kertomusvuon-
na huoltotoimenpiteiden kohteiksi joutui 378 
(ed. v. 533) miestä ja 28 (43) naista eli kaik-
kiaan 406 (576) henkilöä. 

Huollon peruste. Huoltoon ottamisen pää-
perusteen mukaan jakautuivat väärinkäyttä-
jät seuraavasti: 

Huollon, peruste 
Miehet Naiset Yhteensä 

Huollon, peruste 
Luku % Luku % Luku % 

Vaarallisuus 21 0 . 8 1 0.7 22 0 .8 
Rattijuoppous 2 0.1 — _ 2 0.1 
Häiriö tai pahennus 1 061 40. s 57 37.5 1 118 40.7 
Päihtymvstapaukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 22.6 32 21.0 619 22.5 
Elatusvelvollisuuden laiminlyönti . . . . . . 9 0.4 _ — 9 0.3 
Ansiotvön laiminlyönti 16 0 . 6 1 0.7 17 0 G 
Rasitus 11 0 . 4 4 2.6 15 0.5 
Huoltoavun tarve 10 0 . 4 3 2.0 13 0.5 
Vapaaehtoisuus — 881 3 3 . 9 54 35.5 935 34, G 

Yhteensä 2 598 100.o 152 100. o 2 750 100 c 
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20. Huoltotoimi 

Uusista päihdyttävien aineiden väärin-
käyttäjistä jäi neuvonta- ja ohjausasteelle 
22.9 %, valvontaan 24.9 % täytäntöön pan-

Siviilisääty. Siviilisäädyn mukaan ryh-
mittyivat vaarinKayttajat seuraavasti. 

Miehet Naiset Yhteensä 

1 2 2 1 
845 

39 
490 

3 

47.0 

1.5 
18.9 

O.i 

4 2 

12 
4 0 

27.6 
38.2 

7.9 
26.3 

51 

3 

45.9 

1.9 
19.3 

0.1 

Yhteensä 2 598 100. o 152 100. o 2 750 100. o 

Ikä. Eri ikäluokkien osuudet huollossa olleista varsinaisista väärinkäyttäjistä olivat: 

KafcHaan 

Luku 54 
2.0 11.9 

694 
25.2 34*6 

723 
26.3 

2 750 
100. o 

rämäyttävien ameicien vaarinKayttajista 
011 lääkeaineiden väärinkäyttäjiä 43, joista 
12 naista. Suurin osa lääkeaineiden väärin-
käyttäjistä oli 30—49 -vuotiaita. Morfiinin 
yms. käyttäjiä oli 11, muun lääkeaineen 
käyttäjiä 6 ja 26 käytti alkoholin lisäksi lää-

Nuorina tilapäisinä väärinkäyttäjinä huol-

letuista 625 henkilöstä oli 586 miespuolista ja 39 naispuolista. Heistä oli 196 ollut jo aikai-

Huoltotoimenpiteet, siviilisääty. Viimeksi 
sovelletun toimenpiteen seka sivniisaacLyn 
mukaan ryhmittyivät ko. huollossa olleet 
seuraavasti: 

Miehet Naiset Yhteensä 

N * h" 534 
52 

91.1 
8.9 

34 
5 

87.2 
12.8 57 

90.9 
9.1 

534 
52 

91.1 
8.9 

34 
5 

87.2 
12.8 57 

90.9 
9.1 

Yhteensä 586 100. o 39 100. o 625 | 100. o 
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Uusista tapauksista, joita oli 80 naista ja 
399 miestä, sovellettiin 29 naiseen sekä 396 

mieheen huoltotoimenpiteenä neuvontaa ja 
ohjausta ja muihin valvontaa. 

Siviilisääty 
Miehet Maiset Yhteensä 

Siviilisääty 
Luku % Luku % Luku % 

N a i m a t t o m i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N a i m i s i s s a . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E r o n n e i t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

551 
34 

1 

94 .o 
5 .8 
0 .2 

36 
3 

92.3 
7.7 

587 
37 

1 

9*. ·• • 

0,2 

Y h t e e n s ä 5 8 6 100. o 3 9 100. o 625 100. o 

Ikä. Eri ikäluokkien osuudet olivat: 

18—20 v 21—24 v Kaikkiaan 

L u k u . . . . . . . . . . . . 4 1 6 

6 6 . 8 

209 
3 3 . 4 

625 
100. o % ............... 

4 1 6 

6 6 . 8 

209 
3 3 . 4 

625 
100. o 

Uusista tapauksista 18—20 -vuotiaiden 
osuus oli 76.7 %. 

Asunnottomien alkoholistien huolto. Vaikka 
Helsingissä oli yli 3 000 miesten asuntola-
paikkaa, oli paikoista talvella ajoittain puu-
tetta. Huoltoviraston ja majoitustoiminnan 
harjoittajien yhteistoiminnan tuloksena on 
usean talven ajan toiminut huoltoviraston 
asunnottomien huoltotoimiston suojissa iltai-
sin majoitustoiminnan keskuselin, joka on 
auttanut asunnottomia majapaikan saannis-
sa. Päihtyneitä ei oteta varsinaisiin yömajoi-
hin eikä asuntoloihin. Asunnottomia alko-
holisteja, etupäässä korvikeaineiden väärin-
käyttäjiä varten on Helsingissä Porkkalantie 
l:ssä Suoja-Pirtti ry:n hallinnassa miesalko-
holistien ensisuoja. Sinne majoitettiin päivit-
täin kylmänä vuoden aikana 250—400 miestä 
ja kesällä 50—100 miestä. Valtaosa näistä 
miehistä oli taloussprii T:tä väärinkäyttänei-
tä miehiä. Talviaikana päihdytti näistä mie-
histä itsensä päivittäin ko. aineella 60—130 
miestä, minkä vuoksi heidät kertomusvuoden 
alusta lukien ohjattiin erillisiin selviämistiloi-
hin. Kaikkiaan näitä asunnottomia alkoho-
listeja otettiin ensisuojaan 1.11.1968—31.10. 
1.969 välisenä aikana 2 525 eri miestä. Moni 
näistä henkilöistä on ollut ensisuojassa 
useamman kerran. 

Suojan toimintaa valvottiin PAVI-toimis-
ton huoltotarkastajan valvontakäynnein ja 
sosi aaMt yönt eki j än 1.10. kertomusvuonna 
aloittaman suojassatyöskentelyn avulla. Tar-
vittaessa ohjattiin henkilö PAVI-toimistoon 
saamaan tarvittavaa huoltoa. 

EtsintähuoUo. Huhti-toukokuussa kerto-
musvuonna kokeiltiin yhteistoiminnassa po-
liisilaitoksen huolto-osaston kanssa etsintä-
huoltotoimintaa, josta saadut kokemukset 
olivat myönteisiä, mutta toimintaa haittasi 
kuljetuskaluston puute. Sään kylmettyä toi-
minta aloitettiin uudelleen 1.10. ja siihen 
osallistuivat PAVT-huoltotoimiston huolto-
tarkastaja ja sosiaalityöntekijä. Joulukuun 
alussa PAVI-huoltotoimisto sai käyttöönsä 
pakettiauton, jolla voitiin suorittaa asiakas-
kuljetuksia. Tästä ajankohdasta lukien ky-
seiset PAVI-huoltotoimiston työntekijät suo-
rittivat päivittäin käyntejä maastossa asun-
nottomien alkoholistien oleskelupaikoilla ja 
noutivat sieltä huoltoon avun tarpeessa ole-
via. Etsintähuollon ryhmä sai tarvittaessa 
apua poliisilaitoksen huolto-osastolta. Toi-
minta perustui yleensä asiakkaitten vapaa-
ehtoiseen hoitoontuloon. Etsintähuollon yh-
teistoimintapisteistä mainittakoon ensisuoj a, 
kaupungin sairaaloiden poliklinikat ja des» 
infioimislaitos. 

Toiminnan tärkeyttä kuvaa parhaiten se 
seikka, että toiminta kohdistui niin kehnossa 
kunnossa oleviin alkohoMsteihin, että heitä 
ei otettu yleisiin asuntoloihin eikä yleisiin 
kulkuneuvoihin. Näitä henkilöitä haastatel-
tiin kertomusvuoden loka-joulukuussa 359 
ja heistä noudettiin huoltoon 199. 
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Vapaaehtoisesti hoitoon pyrkivien yksilö- ja 
ryhmäterapia. PAVI-huoltotoimiston käy-
tössä oli edelleen talosta Hämeentie 8 vuok-
rattu huoneisto kerhotoimintaa varten. Huo-
neistossa harjoitettiin vapaaehtoisuuteen pe-
rustuvaa yksilö- ja ryhmätyötä hoitoon ha-
keutuvien vapauttamiseksi päihdyttävien ai-
neiden väärinkäytöstä. 

Kerhohuoneisto pidettiin avoinna kaikkina 
päivinä, myös sunnuntaisin klo 9—22 väli-
senä aikana. Aukioloaikana huoneistoon oli 
vapaa pääsy jokaisella hoitoa hakevalla, päih-
dyttävien aineiden väärinkäytöstä kärsivällä 
henkilöllä. 

Huoneisto oli PAVI-huoltotoimiston käy-
tössä jokaisena arkipäivänä klo 9—10.30 ja 
12.30—17 sekä arki-iltoina paitsi lauantaisin 
klo 19—22. Tällöin huoneistossa oli valvojana 

«vuorotellen kaksi PAVI-huoltotoimiston so-
siaalityöntekijää, jotka päiväsaikaan huoleh-
tivat huoneistoon saapuvien henkilöiden yk-
silöhoidosta ja iltaisin PAVI-toimiston ja 
Toukolan hoitokodin tarpeita palvelevasta 
ryhmätoiminnasta. 

Huoneisto oli myös Helsingin AA-kerhon 
käytössä kaikkina viikon päivinä. Huolto-
virasto huolehti huoneiston vuokran, puhelin-
kulujen ja sähkönkulutuksesta aiheutuvien 
kulujen maksamisesta. 

Kertomusvuoden aikana pidettiin kerholla 
124 kokousta PAVI-huoltotoimiston sosiaali-
työntekijäin valvomana. Kokouksiin osallis-
tuneiden lukumäärä oli 4 891 eli keskim. 39 
henkilöä kokousta kohti. Kerholla käyntien 
määrä oli 24 710 eli hieman enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Sosiaalityöntekij ät suo-
rittivat 2 634 henkilökohtaista keskustelua 
apua hakemaan tulleiden päihdyttävien ai-
neiden väärinkäyttäjien asioiden hoitami-
seksi. Samalla he järjestivät asunnon 75 hen-
kilölle ja välittivät työpaikan 58 henki-
lölle. 

Kerhotoiminnasta kertomusvuoden aikana 

saadut kokemukset olivat varsin myönteisiä. 
Tämä toimintamuoto liittyi tuloksellisesti 
päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien kun-
touttamiseen vapaaehtoisen avohuollon lin-
jalla. 

Nuorten henkilöiden A A -kerhotoiminta. AA-
nuorisoryhmä »Hagiksen Nuoret» jatkoi toi-
mintaansa Helsingin kaupungin nuorisotoi-
miston Hakaniemen kerhokeskuksessa, Silta-
saarenkatu 12 PAVI-toimistolle luovuttamas-
sa huoneistossa. Kerhoiltoja pidettiin kolme-
na iltana viikossa (maanantai, keskiviikko ja 
perjantai klo 18—22). »Krunikan Nuoret» ko-
koontuivat tiistaisin ja torstaisin klo 18—22 
seurakuntien nuorisotoimiston huoneistossa 
Snellmaninkatu 19 A 2. Samoin jatkoi toi-
mintaansa AA-nuorisoryhmä »Toive» lauan-
taisin klo 18—22 Kriminaalihuolto-yhdis-
tyksen huoneistossa Pengerkatu 30. 

Kertomusvuonna aloitti toimintansa kaksi 
uutta ryhmää nimittäin AA-nuorisoryhmä 
»Käpylän nuoret», joka kokoontui lauantaisin 
klo 18—21 Kunnalliskodin tie 6 C-talon ker-
hotiloissa sekä AA-nuorisoryhmä »Sunnuntai» 
Vironkatu 6 A 19 Eva-Maria 3-koti, joka toi-
nen sunnuntai klo 14—16. 

Kerhotoimintaan osallistuneet olivat yleen-
sä 19—24 -vuotiaita. 

Kerhotoiminnassa pidettiin yhteensä 308 
ryhmäkokousta, joihin osallistui 6 746 hen-
kilöä. Näitä ryhmäkokouksia samoin kuin 
kesäretkeilyjä ohjasi kaksi PAVI-huoltotoi-
miston osa-aikatyössä olevaa sosiaalityön-
tekijää. Kesän aikana kertomusvuonna teki-
vät nuorisoryhmät 7 viikonloppuretkeä, jois-
ta 5 Vuorilahden kesäkotiin, 1 Kaunissaareen 
ja 1 Mustasaareen. Näihin retkiin osallistui 
211 kerholaista tai heidän omaistaan. Kus-
tannukset he keräsivät keskuudestaan. 

Nuorten AA-kerhotoiminta on osoittanut 
elinvoimaisuutensa ja tarpeellisuutensa ja 
toiminta on jo laajentunut viideksi ryh-
mäksi. 
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5. Toukolan hoitokoti 

Toukolan, hoitokoti, joka perustettiin v. 
1963, jatkoi toimintaansa entiseen tapaan. 

Hoitokodissa hoidettiin kertomusvuoden 
aikana 80 miestä. Vuoden aikana voitiin n. 
830 pyrkijästä ottaa hoitokotiin vain 60 
uutta asukasta.. Hoitovuorokausien luku oli 
7 948, joista itsemaksavien hoitovuorokausia 
oli 5 314 ja huoltolautakunnan maksamia 
2 634. Huoltolautakunnan maksamien hoito-
vuorokausien lukumäärän lisääntyminen 
edelliseen vuoteen verrattuna johtui vaikeas-
ta työllisyystilanteesta. Bruttokustannukset 
asukasta ja hoitovuorokautta kohden olivat 
16.38 mk ja nettokustannukset 9.50 mk. 

Menot ja tulot. Hoitokodin menot ja tulot 
olivat: 

Menot yhteensä 130 153 mk. 

Tulot mk 
Hoitomaksut: 
itsemaksavat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 749 
Huoltolautakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 769 

Henkilökunnan ruokailu . . . . . . . . . . . . . . . 2 671 
Vuokrat 1 817 
Valtion apu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 
Muut tulot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 614 

Yhteensä 54 620 

Nettomenot olivat 75 533 mk. 

Hoitokodissa hoidettujen jakauma oli 
31.12. seuraava: 

Kodista poistui kuntoutuneina .. . . . . . . . . . . 12 
Sairaalaan toimitettiin 8 
Lyhytaikaisia asukkej a 9 

Järjestyssääntöj en rikkomisen takia 
poistett i in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

V:een 1970 jäi hoitokotiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Yhteensä 80 

Hoitokodissa pidettiin kertomusvuoden ai-
kana 54 ryhmäkokousta, joihin, osallistui 
2 021 henkilöä. Hämeentien AA-kerhossa pi-
dettiin Toukolan ryhmäiltoja 52 kertaa, joi-
hin osallistui 1 221 henkilöä. Kerran kuukau-
dessa pidettiin lisäksi henkilökunnan ja asuk-
kaiden yhteinen, neuvottelukokous. Henkilö-
kohtaisen keskustelun muodossa hoidettiin 
1 076 asiaa. Useimmat hoitokodista poistu-
neet osallistuivat myöhemminkin ryhmätoi-
mintaan eri AA-ryhmissä. 

Mainittakoon vielä, että hoitokodin asuk-
kaat maksoivat kodissa ollessaan perheiden 
elatusmaksuja, sakkoja ja muita velkoja ve-
ronpidätysten lisäksi. 

Hoitokodissa sen kuusivuotisen toiminnan 
aikana asuneista miehistä on 2/3 jäänyt laki-
sääteisen PAV-huollon ulkopuolelle kodista 
pois tuttuaan. 

6. Sosiaalilääkärin toiminta 

Sosiaalilääkärin päätehtävänä oli lakien 
edellyttämien lääkärinlausuntojen laatimi-
nen päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjistä 
ja irtolaisista ja huolehtiminen tarvittaessa 
muistakin tutkimuksista ja lausunnoista sekä 
ensiavun luontoisen hoidon antaminen kii-
reellisissä tapauksissa em. henkilöille. So~ 
siaalilääkäri avusti myös huoltotoimistoja 

vaikeimpien huoltotapausten osalta ja osal-
listui kuntoutustoimikunnan työhön. 

Kertomusvuonna tutkittiin ja hoidettiin 
sosiaalilääkärin toimesta 1 300 (ed. v. 1 330) 
huollettavaa. Häiden käyntikertojen luku-
määrä oh 1 627 (1 673). Uusia huollettavia 
oli 466 (462). 

Kirjoitettujen lääkärinlausuntojen ja to-
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distusten luku oli 1467, polikliinista ensiapua 
annettiin 690 kertaa, muihin poliklinikoihin, 
sairaaloihin yms. lähetettiin 54 huollettavaa. 
Sosiaalilääkäri antoi myös neuvontaa ja oh-

jausta huollettaville ja heidän omaisilleen 
sekä osallistui henkilökunnan työpaikkakou-
lutukseen ja yhteistyöhön muiden viran-
omaisten kanssa. 

7. Juopumuspidätykset 

Juopumuspidätystilastoa Helsingissä asu-
vista henkilöistä. Päihdyttävien aineiden vää-
rinkäyttäjien huollon taustaa valaisevat seu-
raavat tilastotiedot juopumuspidätyksis-
tä. 

Ns. juopumuspidätyskortiston mukaan pi-
dätettiin kertomusvuonna 11 241 eri henki-
löä, joista miehiä 10 552 ja naisia 689. Edelli-
seen vuoteen verraten oli pidätettyjä 1 354 
henkilöä vähemmän. Ensi kertaa pidätettyjä 
oli 3 169 ja syytteeseen asetettiin 20 henkilöä. 
Pidätyskertoja oli kaikkiaan 34 822. Keski-
määräinen pidätyskertojen luku henkilöä 
kohden vuodessa oli miesten osalta 3.1 ja 
naisten osalta 2.6. Eniten pidätyksiä sattui 
loka- vähiten helmikuussa. 

Mainittakoon vielä, että kaikista juopu-

muspidätyskortistossa olevista oli rekisteröity 
päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjinä 
5 200, lisäksi nuorina tilapäisinä väärinkäyt-
täjinä rekisteröityjä 1 463 sekä irtolaisina 
815. 

Juopumuspidätykset jakautuivat pidätet-
tyjen asuin- ja pidätyspaikan mukaan seu-
raavasti: 

Pidätyksiä oli Helsingissä yht. 38 219, jois-
ta 4 964 muualla asuvien pidätyksiä. Helsin-
kiläisten pidätyksiä oli yht. 34 822, joista 
1 567 tapahtui Helsingin ulkopuolella. 

Yksityiskohtaisempia tietoja juopumuk-
sesta pidätettyjen iästä, pidätyskertojen lu-
kumäärästä sekä pidätyksien luvusta kunakin 
vuoden kuukautena on julkaistu eripainok-
sen taulukko-osastossa. 

8. Kodinhoitotoiminta 

Kunnallisesta kodinhoitoavusta tuli osalli-
seksi eri kuukausina seuraava määrä perheitä 
tai yksinäisiä henkilöitä. 

tammikuu . .. 1 456 heinäkuu — 1 103 
helmikuu.... , 1518 elokuu 1 156 
maaliskuu . .. 1396 syyskuu — 1 430 
huhtikuu .... , 1390 lokakuu — 1 469 
toukokuu ... 1 445 marraskuu.., .. 1330 
kesäkuu .... 1 275 joulukuu 1361 

Kodinhoitoapua saaneiden eri perheiden 
lukumäärä oli koko vuonna 6 302, joista 

vanhuksia 2 607. Toimistoon tehtiin 10 362 
pyyntöä kodinhoitoavun saamiseksi, mutta 
huomattava osa pyynnöistä jouduttiin hyl-
käämään työvoimapulan vuoksi. 

Kodinhoitajat suorittivat kaikkiaan 37 409 
työpäivää ja kotiavustajat 5 976 työpäivää. 
Muille kuin vähävaraisille annetusta kodin-
hoitoavusta perittiin asianomaisilta yhteensä 
70 567 mk. Kodinhoitotyöstä aiheutuneet 
kustannukset olivat kodinhoitajien osalta 
7.93 mk/t brutto (nettokust. 5.51 mk) ja koti-
avustajien osalta 5.47 mk/t brutto (netto-
kust. 5.28 mk). 
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§. Ammattiopintojen avustaminen, invalidihuolto, työhuolto, toipilasraha, sotilasavustukset 
ja vanhusten asumistuki 

Ammattiopintojen avustuslaissa edellytettyä 
huoltoa sai kertomusvuonna 1 199 opiskeli-
jaa. Heille valtion varoista maksettujen avus-
tusten, apurahojen ja lainojen yhteinen mää-
rä oli 304 470 mk. Lisäavustuksina suoritet-
tiin kaupungin varoista 65 845 mk sellaisille 
helsinkiläisille opiskelijoille, joiden valtiolta 
saama avustus oli riittämätön tai jotka muus-
ta syystä olivat erikoisen tuen tarpeessa opis-
keluaikanaan. 

Invalidihuoltoa sai kaikkiaan 1 042 inva-
lidia. Lääkintähuoltoa sai 736 invalidia sai-
raalahoitona jälkihoitoineen sekä teko jäseniä, 
tukisidoksia, invalidipyöriä, kuulolaitteita 
yms. apuvälineitä. Lääkintähuoltomenojen 
kokonaismäärä oli 246 595 mk. 

Koulutusmenoja maksettiin 38 vammai-
selle ja 3 perhettä sai huoltorahaa yht. 24 257 
mk. Työvälineiden ja raaka-aineiden han-
kintaan tai oman yrityksen perustamiseen sai 
taloudellista tukea 28 invalidia, joille mak-
settiin avustuksina ja lainoina yht. 52 089 mk. 

Invaiidirahan saajia oli kertomusvuoden 
lopussa 2 100, joista sokeita tai heikkonäköi-
siä oli 312. 

Työhuoltoon varatusta määrärahasta mak-
settiin 26 invalidille yht. 17 487 mk avustuk-
sena apuvälineiden hankintaan, koulutuk-
seen yms. sekä 7 invalidille kunnallisena elin-
keinoapuna työvälineiden hankintaan 6 640 
mk. 

Sokeiden asumistukea maksettiin 8 varat-

tomalle tai vähävaraiselle sokealle yht. 
9 943 mk. 

Sotaorpojen iyöhuoltomenoina suoritettiin 
23 sotaorvolle kaikkiaan 11 696 mk. 

Tvöhuoltotoimisto antoi kaikkiaan 5 393 
lausuntoa tai esitystä. 

Tuberkuloosi- ja reumapotilaille jaettavia 
toipilasrahoja varten talousarvioon merki-
tystä määrärahasta jaettiin 212· henkilölle 
yht. 139 608 mk. Tuberkuloositoipilaita oli 
206 ja reumaatikkoja 6. Toipiiasrahaa mak-
settiin varattomalle toipilaalle 250 mk kuu-
kaudessa, vähävaraiselle 180 mk kuukaudessa 
ja tyydyttävässä taloudellisessa asemassa 
olevalle 90 mk kuukaudessa. Toipilasraha 
maksetaan enintään kuuden kuukauden 
ajalta. Poikkeustapauksissa voidaan toipi-
iasrahaa vielä antaa lisää kolmelta kuukau-
delta. 

Sotilasavustusta maksettiin sotilasavustus-
lain nojalla 753 tapauksessa kaikkiaan 
1 046 935 mk. 

Vanhusten asumistukea maksettiin 2 531 
vanhukselle tai vanhuspariskunnalle. Asu-
mistukea maksettiin yhteensä 1 174 934 mk. 
Asumistuen saajista oli yksinäisiä naisia 
2 077, yksinäisiä miehiä 182 ja aviopareja 
272. Alivuokralaisia oli yht. 401 asumistuen-
saajaa. 634 asumistuen saajaa sai vuoden ai-
kana tilapäistä huoltoapua. 

Vanhusten virkistystoimintaan käytettiin 
6 835 mk. 

10. Huoltolautakunnan työtuvat 

Huoltosuhteessa olevia työntekijöitä voi-
tiin talousarvion mukaan sijoittaa työtupiin 
kaikkiaan 116 ja työsuhteessa olevia 26. Työ-
tupien puutyöosaston huoltosuhteessa olevat 
työntekijät työskentelivät Koskelan sairas-
kodin työhuoneissa. 

Työtupien pääasiallisimpina töinä olivat 
tekstiilihankinnat kaupungin eri laitoksille. 
Näistä mainittakoon vähävaraisten kansa-
koululaisten vaatteiden, sairaaloiden ja mui-
den huoltolaitosten vuode- ym. vaatteiden, 
huoltolautakunnan avunsaajien pitovaattei-
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den valmistaminen sekä verhotyöt kaupun-
gin laitoksille. Jalkineiden jakelu huolto-
lautakunnan avunsaajille ja vähävaraisille 
kansakoulun oppilaille oli niinikään työ-
tupien tehtävänä. 

Huoltosuhteessa olevien työntekijäin luku-
määrä oli suurimmillaan 118, joulukuussa ja 
pienimmillään, 97, helmikuussa. Kaikkien 
työntekijäin keskimääräinen luku kuukausit-
tain oli 130. Työpäiviä oli koko vuonna 
27 547, niistä huoltosuhteessa olevien 21 489 
ja työsopimussuhteessa olevien 6 058. Työ-
sopimussuhteessa olevien työntekijäin kes-
kim. päiväansio oli 32.75 mk ja huollettavien 
keskim. päiväpalkkio 6.18 mk. Viimeksi mai-
nitut saivat lisäksi vapaan ruoan työpäivinä 
tai sen korvauksena 3.59 mk, ruokavalion 
tarpeessa olevat lisäksi 1.12 mk ns. dieetti-
lisää ruokailupäivältä. Vapaalauantailta ja 
arkipäivien kohdalle sattuvilta juhlapäiviltä 
maksettiin ruoka-avustusta 4.62 mk. 

Työtupien bruttomenot kirjanpidon mu-
kaan olivat 2 265 447 mk ja bruttotulot 
1 906 538 mk, joten nettomenoiksi jäi 
358 909 mk. 

Ehkäisevänä huoltomuotona oli työtuvilla 
tietty sosiaalinen merkityksensä. Sen avulla 
voitiin joukko kaupungin vakinaisia asuk-
kaita estää joutumasta suoranaisen huolto-
avun varaan. Suurimmalle osalle em. työn-
tekijöistä työtuvat merkitsi suoj atyöpaikkaa, 

mutta usealle se oli myös kuntouttamis-, työ-
kokeilu- ja työhönvalmennuspaikka. 

Vanhusten askarrutustoiminta. Kertomus-
vuonna teetetyt työt olivat pääasiallisesti eri-
laisia tekstiilitöitä. Vuoden alussa oli askar-
telutyössä mukana 169 ja lopussa 167 van-
husta; askartelusta poistui vuoden aikana 49 
ja uusia tuli 47. 

Kotikäyntejä tehtiin vuoden aikana 1 686 
ja vanhusten käyntejä työtupien askarrutus-
keskuksessa oli 3 810. Askartelurahoj a mak-
settiin vanhuksille yht. 34 128 mk ja askar-
telutuotteita myytiin 46 307 mk:n arvosta. 
Suurin yksityisen vanhuksen kertomusvuo-
den aikana saama askartelurahamäärä oli 
1 245 mk ja pienin 22 mk. 

Kertomusvuoden lopussa askartelutyössä 
mukana olleitten vanhusten keski-ikä oli n. 
74 vuotta, vanhin oli 90-vuotias. Vanhusten 
askartelutuotteiden myynnin hoiti Kallion 
virastotalon ala-aulassa oleva myymälä. Ker-
tomusvuonna avattiin myös Pihlajamäen 
vanhusten asuintalossa askarrutustuotteiden 
myymälä. 

Lopuksi on mainittava, että työtuvissa 
työskennelleitä henkilöitä ei ole tämän ker-
tomuksen yleisissä, huoltoa saaneita koske-
vissa tilastollisissa selvityksissä luettu huol-
lettaviin, mikäli he eivät ole saaneet muuta 
huoltoa. 

11. Sosiaalivoin jakelu 

Valtioneuvoston 24.7.1969 antaman pää-
töksen nojalla myytiin ns. sosiaalialennus-
voita syys-joulukuussa kertomusvuonna 
eräille väestöryhmille. Tästä päätöksestä kun-
nalle aiheutuvat tehtävät määrättiin Helsin-
gin huoltolautakunnan suoritettavaksi. Huol-
toviraston toimesta lähetettiin 1.9.—31.12. 
1969 välisenä aikana kirjatuissa kirjeissä 
17 345 sosiaalivoin saantiin oikeutetulle hen-
kilölle sosiaalialennusvoihin oikeuttavia kort-
teja yhteensä 67 564. 

Nämä jakaantuivat seuraavasti: 

Jakeluperuste 

Kansaneläkkeen tukilisän 
saajat 12 207 48 160 

Perhelisän saajat 1 441 5 361 
Erityislapsilisän saajat 3 366 13 189 
Työttömyyskassan avust. 

saajat 331 854 

Yhteensä 17 345 67 564 
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Huoltotoimen kustannukset 

L Tulot ja menot 

Seuraavat taulukot osoittavat huoltotoi- nojen jakautumisen eri ryhmiin, 
men arvioitujen ja todellisten tulojen ja me-

T u l o t 

Arvioidut tulot 
talousarvion 

mukaan 

Todelliset tulot 
tilien 

mukaan 

markkaa 

Korvaukset annetusta huollosta 
Koskelan sairaskoti: 

Ater iamaksut 
Luontoisedut 
Vuokra t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Muut tu lo t 

Kustaankartanon vanhainkoti : 
Ater iamaksut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 
Luontoisedut 
Vuokra t 
Muut tu lot 

Roihuvuoren vanhainkoti laitoksineen: 
Ater iamaksut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luontoisedut 
Vuokra t 
Muut tulot 

Riista vuoren vanhainkoti ja asuintalo: 
Ater iamaksut — 
Luontoisedut — . . . . . . . . . . . . . — 
Vuokrat 
Muut tulot 

Suursuon vanhainkoti: 
Ater iamaksut 
Luontoisedut 
Vuokrat 
Muut tu lot 

Vanhusten asuintalot 
Toukolan hoitokoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tervalammen työlaitos ja maatila: 

Työlaitoksen tulot 
Korvaukset valtiolta 
Maati lan tulot 

Työ tuva t 
Valtionapu kodinhoitotoiminnasta 
Kodinhoitomaksut 
Muut tulot 

Yhteensä 

14 265 000 15 179 289 *) 

48 000 36 359 
323 700 275 316 

16 000 14 686 
352 264 319 020 
241 000 193 983 

104 500 74 051 
3 825 3 828 

115 000 113 858 
92 000 105 146 

74 100 60 593 
8 726 8 332 

69 140 56 562 
35 410 51 265 

34 400 29 696 
5 246 5 267 

226 132 208 962 
16 350 19 172 

60 800 60 557 
12 100 11 982 

121 107 121 361 
30 800 53 911 

485 441 450 161 
55 181 54 620 

282 715 269 135 
214 600 191 164 
608 200 554 890 

1 555 000 1 906 538 
580 000 715 182 
105 000 70 567 
98 000 134 8 * 

20 239 737 21 350 267 

x) Täs tä on Koskelan sairaskodissa ja Kus taankar tanon vanhainkodissa ns. itsemaksavien j a yksityis-
paikoilla olleiden maksuja 1 547 914 mk. 
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Määrärahat Todelliset menot 
talousarvion tilien 

M e n o t mukaan mukaan 

m a r k k a a 

Huoltolautakunta ja huoltovirasto 11 147 203 11069 325 
Huoltoapu: 

1 400 000 1 973 583 
110 000 111 382 

15 990 000 17 137 933 
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huolto 87 586 80 821 

1 500 1 231 
130 000 89 972 
180 000 139 608 
88 000 152 274 
15 000 9 943 

Vähävaraisten äitien ja vanhusten lomamatka-avustukset ... 1500 751 
1 500 000 1 174 934 

Vanhusten virkistystoiminta 16 000 6 835 
2 161 002 2 265 447 

22 926 051 23 195 759 
7 999 386 7 891 151 

Roihuvuoren vanhainkoti laitoksineen 4 269 544 4 284 803 
Riistavuoren vanhainkoti 2 998 551 2 967 729 

5 591 800 5 547 164 
Vanhusten asuintalot 1211926 1 048 367 
Toukolan hoitokoti 133 256 130 153 

1 021 476 1 004 182 
773 502 716 807 

4 791 000 4 707 360 
Hoito muissa laitoksissa 5 600 000 5 006 207 
Avustukset yksityisille laitoksille ja järjestöille 1 900 141 1 879 809 

1 376 462 274 524 
Yhteensä 93 420 886 92 868 104 

Kansaneläkkeiden tukiosien kunnanosuudet 18 500 000 17 450 453 
Kaikkiaan 111920 886 110 318 557 

2. Huollosta perityt korvaukset 

Asiamiesosaston toimesta perittiin kertomusvuonna korvauksia annetusta huollosta 
seuraavasti: 

Korvaus huolto-
lautakunnan 
antamasta 

huollosta, mk 

Valtiolta perityt 2 514 069 
Toisilta kunnilta perityt 1 707 
Yksityisiltä perityt 11 115 599 

Yhteensä 13 631 375 

Korvaus lasten-
suoj elulautakunnan 

antamasta 
huollosta, mk 

2 059 617 
87 371 

2 237 331 

Yhteensä 
mk 

4 573 686 2) 
89 078 

13 352 930 

4 384 319 18 015 694 

Summaan sisältyy kertomusvuonna valtiolta huoltoapulain 5 luvun säännösten nojalla saatu korvaus. 
— *) Tämän lisäksi saatiin valtiolta korvausta vuosien 1948—1967 sotilasavustuksista 896 mk. Kerto-
musvuoden ennakko sotilasavustuksista oli 1 200 000 mk. Nämä luvut eivät sisälly huoltolautakunnan 
tilinpäätökseen. 
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Pääosa yksityisiltä perityistä korvauksista 

Yksityisiltä perittyihin korvauksiin 

lautakunnan antamasta huollosta 122 henki-
löltä työlaitoksessa suoritetun työn muodossa 

Täten saadun työkor-
. o l i : 

1 418 mk. 

• l i " __ « 
n t t i v a t 

1 398 194 mk ja yksi-
149 720 mk. 

Kodinhoidosta saadut tulot ja Tervalam-
men työlaitoksen osalta valtiolta saadut kor-

tili-
erittelystä, lassa Konaassa mainittuja tuloja 
ei ole otettu 
perittyjä Korvauksia 

esitti toisiin kuntiin koh-
270 

sa, joista 101 oli huoltolautakunnan ja 169 
lastensuoj elulautakunnan antamasta huol-
losta. Toisilta kunnilta saapui korvausvaati-
muksia 287 päähenkilölle annetusta huol-
losta. Valtiolta haetuista korvauksista oli 
7 386 huoltoapua koskevia, 81 sotasiirtolais-
hoitoa ja 56 vähävaraisten äitien lomamatka-

koskevia hakemuksia. Näiden 
tehtiin valtiolle tilitys 731 henkilölle 

nojalla myönnetystä soti-
PAVI-lain 35 §:n 1 momen-

mainittuja tapauksia oli 1 612. Yksityi-
siin avunsaajiin kohdistuvia velkomistapauk-

oli vuoden lopulla 15 496. Huollettavien 

käyttövaroja 2 499 797 mk ja 
1 984 408 mk 

käyttövaroj a 
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21. Lastensuojelutoimi *) 
Yleistä 

Jo aikaisempina vuosina todettu kehitys-
suunta jatkui v:n 1969 aikana. Erilaiset 
sopeutumishäiriöt ja turvattomuustekijät ai-
heuttivat lisääntynyttä painetta sijaishuol-
lon kohdalla. Samalla oli todettavissa enene-
vää avohuollon tarvetta, mm. lisääntyneen 
jälkihuollon muodossa. 

Samalla kun toiminta on laajentunut, on 
ilmennyt jatkuvaa painetta toiminnan kus-
tannusten lisääntymiseen. Palkkojen ja hin-
tojen sidonnaisuus ei kuitenkaan ole ulottu-
nut lastensuojelutoimen sijaishoitomenoihin, 
minkä vuoksi laitossijoituksen ja perhehoi-
don maksuja on jouduttu tuntuvasti korot-
tamaan. 

Erityisesti ovat kertomusvuoden aikana 
huollon syynä tulleet esille päihdeaineiden 
käyttäminen, rangaistava teko, lapsen va-
jaamielisyys ja sielullinen poikkeavuus, van-
hempien sairaus tai kuolema, hoidon laimin-

lyönti ja pahantapainen elämä sekä erityi-
sen korostuneena asuntovaikeudet. 

Lastensuojelulautakunta kiinnitti kerto-
musvuoden aikana erityistä huomiotaan 
mm. mustalaisten sosiaalisiin olosuhteisiin, 
asuntokysymyksiin, lisääntyneisiin luonnon 
ja ympäristön saastumisesta aiheutuviin 
vaaroihin, perhesijoituksen ohjaamiseen ja 
järjestelyihin, lastensuojelutoimen laitostoi-
minnan ohje- ja johtosääntöjen uusimiseen. 
Vuoden 1969 aikana nuorisokomitean mie-
tintö annettiin julkisuuteen ja lautakunta 
antoi siitä lausuntonsa. Komiteamietintö si-
sältää lukuisia toimenpide-ehdotuksia, jotka 
liittyvät lastensuojelutoimen toimialaan. 

Kertomusvuoden aikana hyväksyttiin Kil-
linmäen keskuslaitoksen luonnospiirustukset 
ja uutena laitoksena otettiin käyttöön Laa-
jasalon nuorisokoti. Kertomusvuoden aikana 
lastensuojelutoimen tutkimustoimintaa te-
hostettiin huomattavasti. 

I. Lastensuojelulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano on vuosina 
1969—1972 seuraava: Puheenjohtaja Erkki 
Tuomioja, varapuheenjohtaja Tapani Mänty-
saari, jäsenet Sirkka Loimaranta, Margareta 
Aminoff, Anna-Liisa Aro, Kaarina Kalmari, 
Rakel Lehtokoski, Sirkka-Liisa Nieminen ja 
Mirjam Parviainen. 

Lautakunnan jaostojen ja laitosten johto-

kuntien kokoonpanossa tapahtuneiden muu-
tosten osalta viitataan kunnalliskalen-
teriin. 

Lastensuojelulautakunnan kokoukset sekä 
tärkeimmät päätökset, esitykset sekä lausun-
not, ks. Kertomus Helsingin kaupungin 
kunnallishallinnosta. 

*) Kertomukseen kuuluvat tilastotaulukot, joita ei ole otettu tähän teokseen, on julkaistu Helsingin 
kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa ja lastensuojelutoimen toimintakertomuksen eripainoksessa. 
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Toimistot, ks. kunnalliskalenteri. 
Kassa-, tili- ja korvausasiat hoiti rahatoi-

miston Kallion osasto sekä huoltoviraston 
asiamiesosasto. 

Henkilökunta. Kertomusvuoden lopussa 
oli lastensuojelutoimen palveluksessa 427 
(ed. v. 422) vakinaista ja 118 (109) tilapäistä 
viranhaltijaa sekä 208 (163) työsopimuksin 
palkattua henkilöä eli yhteensä 753 (694). 
Näistä oli lastensuojelu viraston palvelukses-
sa 136 (136) vakinaista ja 32 (28) tilapäistä 
sekä 5 (5) työsuhteista eli yhteensä 173 
(169) ja loput laitosten palveluksessa. 

Koulutustoiminta. Henkilökunnan jatko-
koulutus noudatti kahta linjaa. Osa koulu-
tuksesta tapahtui kaupungin yleiseen koulu-
tustoimintaan kytkeytyneenä, osa lasten-
suojelu viraston omasta aloitteesta lastensuo-
jelutoimen henkilökuntaa koskevana. Koulu-
tustoiminnan ohjaamisesta vastasi oman toi-
men ohella johtava huoltotark. Kastehelmi 
Haverinen. Koulutusasiamiehen tehtävänä 
on toimia yhdysmiehenä kaupunginhallituk-
sen koulutustoimikunnan ja lastensuojelu-
viraston kesken, tiedottaa lastensuojelutoi-
men henkilökunnalle kotimaisista ja ulko-
maisista koulutustilaisuuksista ja järjestää 
koulutus- ja esitelmätilaisuuksia. Kertomus-
vuonna järjestettiin koulutusasiamiehen toi-
mesta kahdet neuvottelupäivät, 2 koulutus-
kurssia, 3 retkeä lastensuojelutoimen lai-
toksiin ja 5 keskustelutilaisuutta. Koulutus-

asiamiehen apuna on toiminut 5-jäseninen 
koulutusasiani neuvotteluryhmä, jonka teh-
tävänä on ollut suunnitella koulutustilai-
suuksia ja suorittaa joissakin tapauksissa 
valintoja lähetettäessä osanottajia seminaa-
reihin, opintopäiville tms. Neuvotteluryhmä 
on kokoontunut 7 kertaa. 

Komiteat. Kertomusvuonna antoi mietin-
tönsä kaupunginhallituksen asettama komi-
tea, jonka tehtävänä oli tutkia lisääntyneen 
nuorisorikollisuuden ja siihen liittyvien so-
peutumishäiriöiden ennakolta ehkäisemistä 
samoin kuin alaikäisten lainrikkojien huol-
lon ja erityiskasvatuksen tarkistamista sekä 
näitä kysymyksiä käsittelevien viranomais-
ten yhteistyön kehittämistä ja tehostamista. 

Toimintaansa jatkoivat seuraavat ko-
miteat: 

kaupunginhallituksen asettama komitea, 
jonka tehtävänä oli selvitellä sosiaalihuol-
lon hallinnossa mahdollisesti tarpeellisia muu-
toksia ja sosiaaliohjesäännön tarkistamista 
ja uusimista sekä valtioneuvoston asettama 
nuorisorikoskomitea, johon kuului jäsenenä 
vs. toim.joht. Kalervo Juurinen; 

kaupunginhallituksen asettama Killinmäen 
keskuslaitoksen suunnittelutoimikunta, jo-
hon kuuluivat puheenjohtajana Kalervo Juu-
rinen sekä jäsenenä Maija Kario sekä 

sosiaalihallituksen asettama kasvatusneu-
volatoimikunta, johon kuului jäsenenä so~ 
siaalilääkäri Sirkka Syvänne. 

III. Toiminta kertomus vuo den aikana 

1. Hallinnollinen toimisto 

Hallinnollinen toimisto suoritti hallinnol-
lista yleisvalvontaa siten, että toimitusjoh-
taja, sihteeri ja talouspäällikkö suorittivat 
tarkastuskäyntejä laitoksissa. Lastensuojelu-
viraston diaariin merkittiin vuoden aikana 
5 922 (5 715) saapunutta kirjelmää. Toimitus-

johtajan päätösluetteloon merkittiin kerto-
musvuoden aikana 272 (252) pykälää. 

2. Lastenhuolloin imi st o 

Lastenhuoltotoimiston toiminnan kohteina 
ovat ns. turvattomat lapset ja nuoret sekä 
vaj aamieliset. Lastenhuoltotoimiston työ voi-
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21. Lastensuojelutoimi 

daan karkeasti jaoitellen jakaa avohuoltoon, 
sijaishuoltoon ja vajaamielishuoltoon. Avo-
huoltoon katsotaan tällöin kuuluvaksi toi-
saalta erilaatuiset lakisääteiset valvontateh-
tävät, toisaalta toimistolle tehtyjen ilmoi-
tusten, kantelujen, avunpyyntöjen yms. sel-
vittelyt. Sijaishuoltoon katsotaan kuuluvan 
huolto yksityisperheissä ja huolto lasten- ja 
nuorisonhuolto- sekä vaj aamielislaitoksissa. 

Avohuollossa kaupunkialueella toimivilla 
huoltotarkastajilla oli kertomusvuonna kes-
kimäärin 172.8 (171) valvottavaa; tutkimus-
ja selvitystapauksia heillä oli keskimäärin 
14.2 (12.6) kuukaudessa. 

Perhehoitoon sijoitettujen valvonnasta 
huolehtivilla työntekijöillä oli keskimäärin 
175 valvottavaa työntekijää kohti. 

Sosiaaliohj esäännön edellyttämää lasten-
ja nuorisonhuoltolaitosten sekä vajaamielis-
laitosten kasvatuksellista ja huollollista val-
vontaa suorittivat lastenhuollontarkastaj a 
ja apulaislastenhuollontarkastaja sekä va-
jaamielishuoltaja. Ko. toiminta on ollut apu-
laislastenhuollontarkastaj an pääasiallisena 
tehtävänä. Hänellä on ollut apunaan yksi 
huoltotaxkastaj a. Nuorisokodeissa asuvien 
lasten ja nuorten yksilökohtaisessa huollos-
sa tukivat näiden laitosten henkilökuntaa 
lastenhuoltotoimiston kaksi laitoskuraatto-
reina toimivaa huoltotarkastaj aa. He hoiti-
vat myös näistä laitoksista poistuneiden 
jälkihuoltoa. 

m 
A v o h u o 1 1 o 

Lakisääteinen kasvattilasten valvonta 

Poikia Tyttöjä Yht. 

Jäljellä vuodelta 1968 ... 
V. 1969 valvontaan tul-

leita 

206 204 410 

37 53 90 

Yhteensä 243 257 500 

Poistettu valvonnasta 
v. 1969 

Vuoteen 1970 jääneitä 
— näistä avioliiton 

ulkopuolella synty-
neitä 

96 
147 

62 

86 
171 

182 
318 

75 137 

Lakisääteinen muiden kuntien sosiaalilau-
takuntien huostassa olevien valvonta 

Lapsia 

Jäljellä vuodelta 1968 43 
V. 1969 valvontaan tulleita 16 

Yhteensä 59 

V. 1969 valvonnasta poistettu 9 
Vuoteen 1970 jääneitä 501) 

Lastenhuoltotoimiston suojeluvalvonta v. 1969 
(taulukko laadittu v:n 1968 tilastotietojen ja 
lastenhuoltoj aoston kokouspöytäkirj oj en 
pohjalla) 

Pojat Tytöt Yht. 

Valvonnassa vuodelta 1968 137 111 248 
V. 1969 aloitetut 

valvonnat: 29 37 66 
näistä alle 7 vuotiaita ... 14 16 

7 - 1 5 » 12 11 
yli 15 » 3 10 

166 148 314 
V. 1969 lopetetut 

valvonnat: 44 28 72 
näistä alle 7 vuotiaita 9 _ 

7 - 1 5 » 13 9 
yli 15 » 22 19 

Valvonnassa31.12.1969 ... | 122 120 242 

Nuoria kotiapulaisia oli valvonnassa toi-
mintavuoden alussa kuusi ja lopussa kaksi. 

Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
valvonnan hoitivat lastensuoj eluviraston si-

x) Näistä: 
Poikia Tyttöjä Yht. 

Aviolapsia 8 17 25 
Aviottomia 11 14 25 

Yhteensä 19 31 50 
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lastenvalvojan apu» 
huoltotarkastaj at 
Valvottavia au-

3 106 (3 295). 
että valvonta usein 

on sekä aiheetonta että ei-toivottua, on jat-
kuva yhteydenpito pyritty jättämään au-
lasten äitien omasta aloitteesta riippuvaksi. 
Varsinaista määräajoin kotikäynnin muodos-
sa tapahtuvaa valvontaa suoritettiin etu-
päässä vain silloin, kun äidin ja lapsen erityi-
set olosuhteet sitä edellyttivät tai kun äiti 
tällaista yhteydenpitoa itse toivoi. 

Perhepäivähoitoon sijoitettujen lasten val-
vontaa ja hoitokotien ennakkotarkastusta 
suorittivat lastenhuoltotoimiston huoltotar-
kastajat kukin alueellaan. Heidän toimin-

ohjasi johtava perhepäivähoidontar-
kastaja, joka myös jatkuvasti pyrkii saa-
maan kosketusta uusiin koteihin, jotka halua-
vat ottaa lapsia päivähoitoon. Perhepäivä-
hoitoa on voitu onnistuneesti käyttää kotien 

häiriytyneisyys yms. syyt tekevät hoidon 
lastentarhassa vaikeaksi tai mahdottomaksi. 
Erityisesti on perhepäivähoitoa yritetty 
hankkia myös sellaisille yksinhuoltajien lap-
sille, jotka eivät ole 

, perhepäivähoidossa v. 1969 94 
tai van-

perhepäivä-
v. 1969 52 

Tutkittu päivähoidosta tehtyj ä vali-
v. 1969 74 

Ottolapsitoimintaa varten oli lastenhuolto-
toimistolla käytettävissään yksi j ohtava 
huoltotarkastaj a ja yksi huoltotarkastaj a, 

hin kaupunkeihin tapahtuviin adoptioihin 
liittyvää 
ja 

nuoitotarJsastajat puolestaan suorittivat ku-
kin alueellaan nämä ottolapsisuhteen synty-
miseen tarvittavat toimenpiteet. Näiden työn-
tekijöiden tukena toimi adoptioneuvottelu-
kunta, johon kuuluivat mainittujen työnteki-
jöiden lisäksi psykologi ja 

Poikia Tyt-
tö jä Yht. 

0 - 1 VI 13 15 28 
2 - 6 » 15 7 22 
yli 6 » 1 3 4 

Yhteensä 29 25 54 

. Lapset -yhdistyksen välittämiä 
adoptioita oM 34. Skandinavian maihin ta-
pahtuvia adoptioita hoidettiin 3. 

Perheenneuvonta. Vuoden 1969 aikana 
tuli tai ohjattiin 127 

Heistä 55 perhettä 
jäi tehostetun pitempiaikaisen työn koh-
teiksi. Kun edelliseltä vuodelta siirtyi 64 
perhettä, oli tässä ryhmässä kaikkiaan 119 
perhettä. Heillä oli yht. 276 lasta. Hoidosta 
poistettiin 38 perhettä, joilla oli yht. 78 

Apua aviollisiin vaikeuksiin haki n. 40 
asiakasperhettä, muut yhteydenotot koski-
vat lastenhuolto- ja pernenstmitoja. Ynteis-
työ avioliittoneuvontatapauksissa muodos-
tui yleisesti suhteellisen lyhytaikaiseksi. 

Työntekijät suorittivat 412 kotikäyntiä ja 
oli 678. Yhä 

ohjausta, valvontaa muodostui 
koska käytettävissä oli 
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huomattavasti suurempi määräraha, 390 000 
(230 000) mk, kuin aikaisempina vuosina. 
Tästä summasta käytettiin 6 806 (5 209) mk 
alle 15-vuotiaiden lasten ja heidän saatta-
jiensa matkakuluihin. Matka-avustuksia sai 
kaikkiaan 241 lasta (162), heistä 40 (47) yk-
sinomaan tätä avustusta, muiden kohdalla 
matkakulut suoritettiin kesäsijoitukseen liit-
tyvinä. 

Sellaisia lapsia varten, joiden vanhemmilla 
ei itsellään ollut varoja eikä muita mahdolli-
suuksia järjestää lapsilleen kesänviettopaik-
kaa maaseudun sukulaistaloihin tai maksulli-
siin lomakoteihin, järjestettiin kesävirkistys-
toiminnan puitteissa keskimäärin 72.7 päi-
vän oleskelu joko maalaistaloissa tai kesä-
siirtoloissa ja leireillä. Kummassakin sijoi-
tusmuodossa oli runsaasti lapsia, jotka viet-
tivät koko kesän maalla. Perhesijoituksessa 
keskimääräinen viipymisaika olikin peräti 
76.9 vrk. 

Sijoituspaikkoina käytetyistä maalaisko-
deista hankittiin ennen lasten maalle menoa 
joko paikallisen asiamiehen tai sosiaalilauta-
kunnan lausunto sekä terveystodistus lasten-
huoltotoimiston huolehtiessa sitten hoito-
maksujen suorituksesta sekä kotien tarpeel-
lisesta valvonnasta. Perhesij oitusten koh-
dalla kustannukset kohosivat 279 102 
(178 264) mk:aan ja siirtola- ja leirisijoitusten 
osalta 68 050 (49 442) mk:aan. Lisäksi jou-

duttiin kesälasten kohdalla suorittamaan 
sairauskuluja 2 665 mk eli yhteensä sijoitus-
kuluja perhe- ja siirtolasijoituksesta 349 817 
(227 705) mk matka-avustuksia huomioimat-
ta. Lasten kesävirkistykseen käytetty ko-
konaissumma oli kertomusvuonna 356 623 
mk kaikki avustusmuodot huomioon ottaen. 
Kesävirkistystoiminnan laajuuden kuvaa-
miseksi on syytä vielä mainita, että edellä-
mainittujen varsinaisten kesälasten lisäksi 
sijoitettiin maalaiskoteihin 106 (80) laitos-
lasta, jotka tällä tavalla pääsivät osallisiksi 
paitsi kesävirkistyksestä myös normaalista 
perhe-elämästä. Ennen lasten kesäkoteihin 
ja siirtoloihin lähtöä suoritettiin tarpeelliset 
terveystarkastukset. 

Kesälasten joukossa oli huomattavan pal-
jon suurperheiden sekä huoltoapua saavien 
perheiden lapsia, samoin sairaiden ja invali-
divanhempien lapsia ja alkoholisti-isien tai 
-äitien lapsia oli jälleen runsaasti. Sijoitus-
paikkojen valinnassa koetettiin entiseen ta-
paan hankkia erityisen sopiva, terapeuttinen 
paikka joukossa oleville monille sairaille, 
kastelijoille tai muutoin häiriintyneille lap-
sille. 

Lastenhuoltotoimisto valvoi myös 40 yk-
sityisen järjestön harjoittamaa kesäsijoitus-
toimintaa, jonka tukemiseksi kaupunki oli 
varannut 146 000 mk:n suuruisen määrä-
rahan. 

Kesäsijoitukset 

1. Lapsen syntyperän ja maksutavan mukaan 

Maksutapa 

Aviottomia Aviosyntyisiä 

Kaikkiaan 
Maksutapa Äiti elää Vanhemmat 

elävät Puoliorpoja 
Asumus- ja 

avioero-
lapsia 

Kaikkiaan 
Maksutapa 

P T P T P T P T P T Yht. 

Määrärahasta kokonaan 60 52 181 149 40 34 207 183 488 418 906 
» osittain *) 19 25 58 54 2) 13 13 47 78 137 170 307 

Vanhemmat maksaneet tai lahjapaikat... 2 4 14 15 2 1 7 2 25 22 47 
Yhteensä 81 81 253 218 55 48| 2611 263 650 610 1 260 

*) Matka-avustukset. — 2) 1 täysorpopoika ml. 
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2. Ikäryhmittäin lapsen syntyperän mukaan 

A. Hoitoavustukset 

Pojat Tytöt Kaikkiaan 

Ikäryhmitys, vuotta 

A viottomia 
Äiti e lää 
A viosyntyisiä 
V a n h e m m a t e l ä v ä t 
Puo l io rpo ja 
Asumus- ja av ioero laps ia . 

26 

102 
11 
66 

42 

123 
27 

165 

23 
10 
29 

76 

248 
48 

261 

37 

107 
24 

150 

77 

212 
43 

255 

57 

192 
22 

144 

79 

230 
51 

315 

16 

38 
18 
56 

153 

460 
91 

516 

Yhteensä. 

B. M a t k a - a v u s t u k s e t 
Aviottomia 
Ä i t i e lää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aviosyntyisiä 
V a n h e m m a t e lävät . . . . . . . . . . . 
Puo l io rpo j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A s u m u s - j a av ioerolaps ia 

205 

3 

2 

357 69 633 

5 
*)7 

210 318 59 587 415 675 128 2 1 220 

11 
1) 12 

8 
Y h t e e n s ä | 5| 7 ^sf - ) 17 12 23 10 19 J)10 *)40 

1 t ä y s o r p o ml. 

3. Ikäryhmittäin sijoituspaikan mukaan 
Pojat 1 Tytöt 1 1 Kaikkiaan 

Sijoituspaikka 
Ikäryhmitys, vuotta 

Sijoituspaikka 
? m 1/5 i cc, Oi m I Ci m | 
d 
I 

7 E>» i 1 
7 I I 2 g I 

7 r-* I S 

Perhesij oi tuksia 154 269 51 2 476 167 278 57 502 321 547 108 2 978 
Si i r to las i jo i tuksia 51 88 18 - 157 43 40 2 _ 85 94 128 20 - 242 

Yhteensä 205 357 69 2 633 210 318 59 - 587 415 675 128 2 1 220 

Matka-avustuksia 5 7 5 — 17 5 12 5 1 23 10 19 10 1 40 

Kaikkiaan 210 364 74 2 650 215 330 64 1 610 425 694 138 3 1 260 

4. Sijoituspäivät 

Sijoituspaikka 
Poikien Tyttöjen Yhteensä 

Sijoituspaikka Kaik-
kiaan Keskim. Kaik-

kiaan Keskim. Kaik-
kiaan Keskim. 

Perhesij oit u s 36 582 
8 690 

76.9 
55.4 

38 649 
4 816 

77.0 
56.7 

75 231 
13 506 

76.9 
55.8 Siirtolasij oitus 

36 582 
8 690 

76.9 
55.4 

38 649 
4 816 

77.0 
56.7 

75 231 
13 506 

76.9 
55.8 

36 582 
8 690 

76.9 
55.4 

38 649 
4 816 

77.0 
56.7 

75 231 
13 506 

76.9 
55.8 

Yhteensä 45 272 71.5 43 465 74.0 88 737 72.7 

Asumus-ja avioerolausunnot. Lastenhuolto-
toimisto antoi kertomusvuonna holhouslau-
takunnalle 140 lausuntoa siitä, kummanko 
aviopuolison huoltoon alaikäisen lapsen tai 
lasten huolto olisi sopivimmin uskottava, 
jos puolisot tuomitaan avio- tai asumuseroon. 

Kertomusvuonna ilmoitetut uudet tapaukset. 
Lastenhuoltotoimistolle tehtiin kertomus-
vuonna ilmoituksia ja avunpyyntöjä, jotka 
koskivat 1 870 alaikäistä (lukuun eivät sisälly 
aikaisemmin käsitellyt valvonnassa olevat 
lapset). Näistä sijoitettiin sijaishoitoon 869. 
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S i j a i s h u o l t o 

Perhehoitoon sijoitettuja oli kertomusvuo-
den päättyessä 1 519, näistä 1 287 maaseudul-
la ja loput Helsingissä. Sijoitus perhehoi-
toon muodostaa eräänlaisen avo- ja laitos-
huollon raja-alueen. Perhehoitoa varten las-
tenhuoltotoimistolla oli kaksi johtavaa huol-
totarkastajaa ja yhdeksän huoltotarkastajaa, 
jotka toimivat alueellisen jaon pohjalla. 
Lisäksi neljällä kaupunkipiirien johtavalla 
tarkastajalla oli tehtävänään kaupungin 
alueelle perhehoitoon sijoitettujen lasten 
valvonta. Yksi em. huoltotarkastajista suorit-
ti yksinomaisesti sijoituskotien hankinta-
työtä. Johtavien huoltotarkastajien ja huol-
totarkastajien tehtävänä oli sijoituskodeissa 
suoritettavien tarkastusten, ohjauksen ja 
neuvonnan ohella mm. pitää yhteyttä pai-
kalliseen sosiaalilautakuntaan ja paikallis-
asiamiehiin, osallistua kotien hankintaan, 
tehdä tarvittaessa esityksiä sijoitettujen las-
ten toimittamiseksi tutkimuksiin ja hoitoon 
sekä seurata yleensä heidän kehitystään, 
sopeutumistaan sekä koulutuksen ja amma-
tin hankkimista. Perhehoidon valvonnasta 
huolehtivilla työntekijöillä oli keskimäärin 
175 lasta valvottavanaan. 

Toimistolla oli perhesij oitustoimintaa var-
ten käytettävissään erityisiä palkattuja pai-
kallisasiamiehiä seuraavissa kunnissa: Art-
järvi, Eräjärvi, Espoo, Hattula, Helsingin 
mlk., Honkajoki, Humppila, Ikaalinen, Ja-
lasjärvi, Janakkala, Jokioinen, Karijoki, 
Kemiö, Kiikala, Kirkkonummi, Kiuruvesi, 

Koski Hl, Koski Tl, Kärkölä, Lammi, Lohja, 
Loppi, Marttila, Mäntsälä, Nastola, Noor-
markku, Nummi, Nurmijärvi, Orimattila, 
Pertteli, Petäjävesi, Pohja, Pornainen, Pusu-
la, Reisjärvi, Ruovesi, Sammatti, Sipoo, 
Siuntio, Somero, Suomusjärvi, Tammela, 
Tuusula, Valkeala, Vihti ja Viljakkala. 

Asiamiehille järjestettiin vuoden aikana 
kaksi kokousta, joissa heidän omaan asemaan-
sa liittyvien asioiden ohella keskusteltiin 
lasten ja nuorten kasvatuksellisista kysy-
myksistä. Lisäksi järjestettiin lokakuussa 
1969 Lahdessa kokous Lahden ympäristössä 
asuville kasvatusvanhemmille ja asiamiehille. 

Laitoshuolto 

Lastenhuoltotoimisto sijoitti kertomus-
vuonna turvattomia lapsia ja nuoria yhteensä 
52 laitokseen. Näistä 17 oli kaupungin omia 
laitoksia, 7 toisten kuntain omistamia lai-
toksia ja loput erilaisten yhdistysten, järjes-
töjen yms. laitoksia. Lisäksi sijoitettiin lapsia 
ja nuoria tutkimusta ja/tai hoitoa varten 
Lastenlinnaan ja sairaaloiden lasten- ja 
nuorisopsykiatrisille osastoille. Lastenhuolto-
toimistossa oli kaksi viranhaltijaa, joiden 
pääasiallisena tehtävänä oli laitoshuolto-
toiminnan tarkkailu ja kehittäminen. 

Sijoitustoiminnan laajuus ja eräät siihen 
liittyvät muut seikat käyvät ilmi lasten-
huoltotoimistoa ja suojelukasvatustoimistoa 
koskevista yhteisistä tiedoista. 
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21. Lastensuoj el utoimi 

Lastenhuoltotoimiston uudet huoltotoimenpiteet lapsen iän mukaan 

Lapsen ikä, vuotta Kaikkiaan 

Huoltotoimenpide — 6 7--12 13—15 yli 15 Tuntematon Pojat Tytöt Yht. 

P T P T P T P T P T 

A vohuolto 
Tutkimus, neuvonta ja ohjaus 238 209 117 106 50 36 10 22 2 2 417 375 792 
Suoj eluvalvonta 8 10 14 11 15 13 13 7 _ 1 50 42 92 
Taloudellinen avustaminen ..... 1 1 _ 1 _ _ 15 23 _ _ 16 25 41 
Annettu lausunto viraston ulko-

nnnlpllp 5 1 1 1 1 7 2 9 
Muu toimenpide 7 6 5 7 4 1 — 1 — — 16 15 31 

Yhteensä 259 227 137 126 70 50 38 53 2 3 506 459 965 

Sijaishuolto 
9 § 1 (orpo) 1 — 3 — 1 1 _ — _ _ 5 1 6 
9 § 1 (hylätty) 1 2 _ _ 1 — 1 3 ' 4 
11 § (luovutussopimuksella) ... 75 72 16 14 7 8 — 2 — 98 96 194 
12 §, 17 § (päätöksellä vastoin 

vanhempien tahtoa) — — 1 — — — — — _ — — — 1 1 
9 § c (toistaiseksi vanhempien 

suostumuksella) 235 232 66 58 18 14 — — — — 319 304 623 
19 § (väliaikainen sijoitus) 15 8 3 1 2 _ 9 3 — — 29 12 41 

Yhteensä 327 315 88 73 28 23 9 6 - - 4 5 2 417 869 

Siitä sekä avo- että sijaishuoltoa 
saaneet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 7 6 ' 3 1 1 1 — 24 12 36 

Vajaamielishuolto 

Kertomusvuoden aikana on vajaamielis-
huollossa ja sen kahdella lohkolla, avo- ja 
laitoshuollossa tapahtunut vain vähäisiä 
muutoksia. 

Kärkullan keskuslaitoksesta saatiin käyt-
töön aikaisemmin ostetuista paikoista 14. 

Vuoden lopulla aloitettiin sijoitukset Kuu-
saan keskuslaitokseen, josta saadaan tila-
päiskäyttöön n. 30 paikkaa. 

Kaupungin oman keskuslaitoksen, Kil-
linmäen keskuslaitoksen suunnittelutyö on 
ollut käynnissä ja ensimmäinen rakennus-
vaihe toteutunee lähivuosina. 

Avohuoltoa pyrittiin kehittämään mm. 
tehostamalla vaj aamielisneuvolan toimintaa 
ja aloittamalla ryhmätyö vanhempien kes-
kuudessa. 

Yhteistyö vanhempien-yhdistysten, Kehi-
tysvammatuki 57:n ja De Utvecklings-
stördas Väl -yhdistyksen kanssa on ollut 
myönteistä. Viimemainitun yhdistyksen päi-
vähuoltola, Tallbo-daghem aloitti toimin-
tansa syksyllä ja siellä sai paikan 8 helsinki-
läistä. Kehitysvammatuki 57:n järjestämä 
kerhotoiminta on ollut vilkasta ja sitä on 
tuettu luovuttamalla kerhojen käyttöön 
päivähuoltoloiden tiloja. 

Edellä mainittujen yhdistysten lisäksi on 
oltu yhteistyössä Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton kanssa, jonka järjestämässä kehi-
tysvammaisten kesäsiirtolassa oli viime ke-
sänä yht. 13 helsinkiläistä. 

Avo- ja laitoshuollon henkilöstöstä monet 
ovat vuoden aikana osallistuneet alan kurs-
seihin ja koulutustilaisuuksiin. 
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21. Lastensuoj el utoimi 

Vajaamielisistä tehdyt ilmoitukset ja virka-apupyynnöt 

Ilmoituksen syy 
0—6 v 7— 15 v 16 V 

Yht. Ilmoituksen syy 
P T P T P T 

Yht. 

Perustutkimus vajaamielisyyden selvittämiseksi ja 
huollontarpeen määrittämiseksi 19 10 32 15 22 12 110 

Muu tutkimus tai hoito 18 19 28 16 48 30 159 
Sijoituspyyntö 9 20 21 11 10 14 85 
Hoito- ja kasvatus vaikeudet 1 — 7 5 9 4 26 
Olosuhteiden tarkistaminen (esim. erityislapsilisää, 

kotiuttamista yms. varten) 12 4 11 3 3 1 34 
Hoitopaikan vaihtuminen 1 1 8 13 17 5 45 
Muu syy 5 8 7 3 10 7 40 

Yhteensä 1 65 62 | 114 66 119 73 499 

Toimenpiteet Vajaamielisiä 

98 Vajaamielisluetteloon merkittiin 
Vajaamielisluettelosta poistettiin (luet-

telossa vuoden päättyessä 1387) 8 
Vaj aamielisvalvontaan asetettiin 4 
Valvonta lakkautettiin 

(valvonnassa vuoden päättyessä 42) — 
Päivähuoltoloissa sai hoitoa 

(kaupungin omissa 327, Aula-työko-
dissa 58) 385 

Sijoitettiin laitoshoitoon 123 
Poistettiin laitoshoidosta 107 
Sijoitettiin kesäsiirtoloihin 112 
Annettiin erilaisia avustuksia 

(invalidivälineitä, lääkintävoimistelu-
kustannuksia, poliklinikkamaksu-
ja, hammashoidon ja lääkkeiden 
kustannuksia yms.) 137 

Perustutkimus vajaamielisyyden ja sen 
asteen selvittämiseksi 55 

Lääkehoidon määrääminen ja sen 
kontrollointi 61 

Tutkimus ja lausunto erilaisia sosiaali-
turva-anomuksia varten 73 

Laitossij oituksen alkaessa suoritettu tar-
kastus 5 

Neuvottelu ja ohjaus kasvatus- ja hoito-
vaikeuksien vuoksi 23 

Lähete sairaala- tai poliklinikkatutki-
muksiin tai hoitoon 7 

Tutkimus ja lausunto lääkintävoimis-
telun tarpeesta 7 

Tutkimus ja lausunto sterilisaatioesitystä 
varten 1 

Tutkimus erilaisten muiden lausunto-
jen antamista varten (kansakoulu-
sotilas-, oikeus-ym. viranomaisille) ... 27 

Muut toimenpiteet 33 

Yhteensä 292 

Vajaamielisneuvola. Lastensuojeluviraston 
vaj aamielisneuvolalla oli 80 vastaanottoker-
taa. Yhteensä tutkittiin tai hoidettiin 292 
tapausta eli keskimäärin 4 tapausta vastaan-
ottoa kohti. Vastaanottoa pyydettäessä il-
moitetun pääasiallisen syyn perusteella ta-
paukset jakautuivat seuraavasti: 

Neuvolaan tuloon on 44 tapauksessa ollut 
kaksi tai useampia syitä. 

Vajaamielisten lukumäärä, ikä- ja suku-
puoliryhmitys, älyllisen tason mukainen ja-
kautuminen ja syntyperä (aviollinen-avio-
ton) sekä lisävammaisuutta ja erityishoitoa 
koskevat tiedot käyvät ilmi seuraavalla 
sivulla olevista taulukoista: 
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21. Lastensuoj el utoimi 

Vajaamielisien lisävammaisuus 

Laitos-
hoito 

Avohuolto 
(koti-f päivä-

huolt.) 

Kotihoito 
(vain 

kotona) 
Yht. 

Ei lisävammoj a 94 50 56 200 
Osittain liikuntakyvytön 195 64 79 338 
Kokonaan liikuntakyvytön 72 3 24 99 
Kouristuksia saava .. . . . — 173 33 37 243 
Aina levoton/aggressiivinen 144 27 18 189 
Ajoittain levoton/aggressiivinen . . . . . . . . . 209 78 51 338 
Tahrii ja/tai kastelee 239 53 32 324 
Sokea tai huono näkö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 77 67 246 
Kuuro tai huono kuulo 56 19 21 96 
Syötettävä, puettava, täysin autettava 216 48 46 310 
Puhevikainen 453 165 126 744 
Cp (aivo vaurio-) tapaus 133 36 58 227 

Vajaamieliset 31.121969 iän, sukupuolen, älykkyyden ja syntyperän mukaan 

0-6 v 7-15 ¥ 16 v — 
Vaikeasti 
vajaani. 

0-19 

Keski tas. 
vajaani. 

20-54 

Lievästi 
vajaani. 

55-70 

Älyk-
kyys-
taso ei 
tiedossa 

Aviolli-
sia 

Aviot-
tomia 

Yh-
teensä 

P T P T p I T P T P T P T P T P T P T 

I Kotihoidossa olevia............... 
Näistä vaj aamielisvalvonnassa 
Päivähuoltoloissa . . . . . . . . . . . . . . . 
Kaupungin omistamissa . . . . . . 
Yksityisissä (Aula-työkoti) . . . 

59 
1 

28 
24 

4 

27 
1 

13 
13 

77 
3 
63 
62 
1 

48 
2 

41 
40 

1 

194 
22 

112 
86 
26 

196 
13 
83 
52 
31 

1 
10 
9 
1 

25 
3 
4 
3 
1 

102 
7 

82 
62 
20 

101 
2 

61 
43 
18 

138 
18 
95 
88 
7 

106 
10 
58 
47 
11 

68 

16 
13 
3 

39 
1 

14 
12 
2 

324 
17 

197 
166 
31 

261 
8 

133 
102 
31 

6 
9 
6 
6 

10 
8 
4 
3 
1 

601 
42 

340 
277 

63 

II Vajaamielislaitoksissa ......... 
Kaupungin laitoksissa 
Valtion laitoksissa . . . . . . . . . . . . . . . 
Kuntainli i ton (ruots.) laitok-

sessa 
Säätiöiden ja yhdistysten lai-

toksissa 

10 

1 

9 

8 

8 

34 
7 

6 

21 

25 
3 

6 

16 

170 
16 
12 

19 

123 

113 
6 
9 

8 

90 

90 
8 

14 

68 

58 
5 

1 

6 

46 

86 
12 
7 

8 

59 

60 
2 
2 

4 

52 

24 
2 
5 

2 

15 

14 
1 
5 

2 

6 

14 
1 

2 

11 

14 
1 
1 

2 

10 

194 
21 
10 

24 

139 

126 
9 
6 

12 

99 

20 
2 
2 

2 

14 

20 

3 

2 

15 

360 
32 
21 

40 

267 

III Lastenhuoltolaitoksissa ......... 
Kaupungin omistamissa . . . . . . 
Yksityisissä lastenhuoltolai-

toksissa 

20 
19 

1 

10 
8 

2 

52 
45 

7 

39 
24 

15 

46 
26 

20 

25 
24' 

1 

44 
40 

4 

38 
26 

12 

37 
26 

11 

19 
15 

4 

26 
15 

11 

10 
9 

1 

11 
9 

2 

7 
6 

1 

85 
68 

17 

58 
44 

14 

31 
22 

9 

18 
12 

6 

192 
146 

46 

IV Sairaaloissa ja parantoloissa ... 2 2 4 — 102 105 15 10 39 47 47 48 7 2 93 88 15 19 215 

V Yksityiskodeissa (= perhehoi-
dossa ) . 2 3 8 6 3 4 7 4 1 6 7 4 2 19 

Vajaamielisiä yhteensä (I—Y) 91 47jl69ill5 520 445 171 131 267 231 242 182 100 63 702 540 76 69 1 387 

3. Suojelukasvatus toimisto 

Suoj elukasvatustoimiston tehtävänä on 
suorittaa lasten- ja lähinnä nuorisonhuoltoa 
niissä tapauksissa, joissa huollon tarve liit-
tyy erityisesti korostuneisiin sopeutumisen 
häiriöihin. Tällaista suojelukasvatusta tar-
vitsevia lapsia ja nuoria koskevia ilmoituk-

sia saapui toimistoon kertomusvuoden aika-
na kaikkiaan 3 682 (4 130), mihin lukuun 
sisältyvät myös sellaiset selvitys- ja tutki-
mustapaukset, jotka eivät aiheuttaneet var-
sinaisia toimenpiteitä. Näihin lukuihin eivät 
sisälly kuitenkaan koulukuraattorin hoitamat 
tapaukset eivätkä rangaistusmääräysmenet-
telyn käyttöä koskevain asiain käsittely. 
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21. Lastensuoj el utoimi 

Vuoden 1969 aikana suojelukasvatustoimistoon saapuneet ilmoitukset ilmoittajan ja 
ilmoituksen aiheen mukaan 

A. Ilmoittajan mukaan 

Ilmoittaja Poikia Tyttöjä Yhteensä 

Vanhemmat 147 
10 
18 

180 
12 
23 

327 
22 
41 

Mun omainen 
147 

10 
18 

180 
12 
23 

327 
22 
41 Huollettava itse 

147 
10 
18 

180 
12 
23 

327 
22 
41 

Muu yksityinen henkilö 43 15 58 
Lastensuoj elu viranomainen 53 50 103 
Muu huoltoviranomainen 17 15 32 
Kasvatusneuvola 2 2 

2 6 8 
Kouluviranomainen 127 70 197 
Poliisiviranomainen 2 086 675 2 761 

104 25 129 
1 1 2 

Yhteensä 2 610 1 072 3 682 

B. Ilmoituksen aiheen mukaan 

Ilmoituksen aihe Poikia Tyttöjä Yhteensä 

Rikos, jonka laatu epäselvä 16 16 
Varkaus, näpistäminen, törkeä varkaus, murto 780 209 989 
Moott. aj oneuvon anastaminen, varastaminen tai toisen omistaman moot-

toriajoneuvon luvaton haltuunotto 174 5 179 
Muu omaisuusrikos 46 17 63 

122 4 126 
Väkij uomalakirikos 63 10 73 
Moottoriaj oneu voliikennerikos 43 1 44 

12 2 14 
Muu rikos 107 20 127 

555 162 717 
Tavattu muusta päihtyneenä 138 50 188 
Kerj ääminen 9 5 14 

337 500 Karkaaminen tai kuljeskelu 163 337 500 
Kestämättömyys työsuhteessa tai toimettomuus 14 12 26 
Väkivaltaisuus 39 2 41 
Koulunkäynnin laiminlyönti 129 75 204 
Muu kouluvaikeus 11 4 15 
Muut kasvatusvaikeudet 40 65 105 

1 1 2 
148 91 239 

Yhteensä 1 2 610 1 072 3 682 

Saapuneista ilmoituksista koski 1 381 ri-
kosasiaa ja loput 2 301 toisia sosiaalisen so-
peutumisen häiriötä tai muunlaisia huollon 
aiheita. Rikosasioista 638 koski alle 15-vuo-
tiaana rangaistavan teon tehneitä henkilöitä, 
ja nämä eivät tulleet lainkaan syyttäjän tai 
tuomioistuimen käsiteltäviksi. Sitäpaitsi las-
tensuojelu viraston käsiteltäväksi tuli 10 ri-
kosasiaa, jotka koskivat 15 v täyttäneitä 

henkilöitä, mutta eivät tulleet syyttäjän 
eikä tuomioistuimen käsiteltäväksi, koska 
asiasta ei oltu tehty poliisille rikosilmoitusta 
tai koska kysymyksessä oli asianomistaja-
rikos. Loput 15 v täyttäneitä koskevista ri-
kosilmoituksista tulivat syyttäjän tai tuo-
mioistuimen käsiteltäväksi ja näitä koske-
vat oikeudelliset ratkaisut ilmenevät seu-
raavasta taulukosta. 
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21. Lastensuoj el utoimi 

Ilmoitettujen rikosasiain oikeudellinen käsittely 

Tyttöjä 

Svyttäjä ei käsitellyt, koska teki jä oli alle 15-vuotias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Syy t t ä j ä ei käsitellyt» va ikka teki jä oli 15 v täy t tänyt , koskei ollut t eh ty 

rikosilmoitusta t a i kysymyksessä oli asianomistajarikos . . . . . . . . . . . . . . . 
Syy t t ä j ä luopunut syytteestä» koska syytetty oli ymmärrys tä vailla ... 
Syy t t ä j ä j ä t t ä n y t s y y t t ä m ä t t ä (LNR 2 §) *) 
Syyte hy lä t ty 
Oikeus j ä t t äny t tuomi tsemat ta (LNR 3 §) *) 
Oikeus katsonut ymmärrys tä vailla olevaksi 
Ehdollinen sakko 

Ehdoton sakko 

Muu seuraamus . 

543 

9 

6 
17 

210 

6 
151 
166 

14 
15 
10 

95 

1 

6 
4 

81 

23 
2 

1 147 234 

*) Laki nuorista rikoksentekijöistä (31.5.1940). 

Mikäli rangaistus oli sekä sakko- että va-
pausrangaistus, se on merkitty vain vapaus-
rangaistuksen ryhmään. 

Suoj elukasvatusj aoston päättämät tai vah-
vistamat ja toimiston suorittamat uudet 
huoltotoimenpiteet ilmenevät oheisesta tau-
lukosta. Sama alaikäinen on voinut vuoden 

kuluessa saada useammanlaista kotikasva-
tusta tukevaa avohuoltoa ja sijaishuoltoa, 
Samasta henkilöstä on kuitenkin merkit-
ty seuraavaan korkeintaan kaksi avohuolto-
toimenpidettä ja korkeintaan yksi sijais-
huoltotoimenpide. 
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21. Lastensuoj el utoimi 

Suojelukasvatustoimiston uudet huoltotoimenpiteet lapsen iän mukaan 

Lapsen ikä, vuotta Kaikkiaan 

Huoltotoimenpide - 6 7—S v 9—12 v 18—45 16—17 18 Tunte-
maton Yh-Pojat Tytöt teensä 

P T P T P T P T P T P T P T 
Pojat Tytöt teensä 

Avohuolto 
Tutkimus, neuvonta ja 

ohjaus 3 — 20 2 212 35 668 255 789 338 307 112 4 1 2 003 743 2 746 
Suoj eluvaivonta — 1 — — 5 1 15 13 10 4 3 2 — 1 33 22 55 
Muu valvonta — — — — · _ 4 — 11 5 48 19 — — 63 24 87 
Taloudellinen avustami-

nen — — — — 11 2 80 42 100 66 90 49 — — 281 159 440 
Koevapaus — — — — 1 — 3 — 22 4 49 6 — — 75 10 85 
Sosiaalinen oikeusapu — — — — 1 — 2 2 10 1 1 — — — 14 3 17 
Toimittaminen kotikun-

taan — — — — 3 — 8 14 12 28 2 8 — — 25 50 75 
Muu toimenpide — - — — 4 — 5 6 8 4 — 1 — — 17 11 28 

Yhteensä 3 1 20 2 237 38 785 332 962 450 500 197 4 2 2511 1 022 3 533 

Sijaishuolto 
9 § 1 (orpo) — — — — — — 1 — — 1 — — — — - 1 1 2 
9 § 1 (hylätty) — — — — — — — — — — — — — — — — — 

11 § (luovutussopimuk-
sen nojalla) — — — — — — 6 5 3 9 — 2 — — 9 16 25 

12 §, 17 § (päätöksellä 
vast. vanhempien tah-
toa) — — — — __ — 1 __ — — 1 — — 1 1 2 

9 § 2 mom. C (toistai-
seksi vanhemp. suos-
tumuks.) — — — 10 — 31 16 8 11 5 2 — 54 29 83 

19 § (väliaikainen sijoitus) — — — — 10 1 28 29 21 27 10 4 — — 69 61 130 
Yhteensä - - - - 20 1 67 501) 32 48 15 9 - - 134 1081) 2421) 

Siitä sekä avo- että si-
jaishuoltoa saaneet ... — — — — 13 1 42 39 24 34 13 8 — — : 92 82 174 

*) Lisäksi 2, joilla ei ole mainittu toimenpiteen perustetta. 

Vuoden 1969 kuluessa tutkittavaksi otetut ja 
huolletut iän mukaan 

Ikä, vuotta Poikia Tyttöjä Yh-
teensä 

— 6 3 3 
7—12 151 30 181 

1 3 - 1 5 455 196 651 
1 6 - 1 7 623 270 893 
18— 248 96 344 
Tuntematon 3 1 4 

Yhteensä 1 483 593 2 076 

Alaikäiset tarvitsevat huoltoa osittain 
lastensuojelulain 8 §:n 1. mom:n a-, b- ja c-

kohdissa mainittujen kehityshäiriöiden sekä 
perheolosuhteissa esiintyvien vaikeuksien 
johdosta, osittain lastensuojelulain 8 §:n 1. 
mom:n e-kohdassa ja 2.mom:ssa mainittujen 
sopeutumishäiriöiden takia. Yleensä sopeu-
tumisen häiriöihin liittyi kehityshäiriöitä 
tai sosiaalisia vaikeuksia. 

Toimiston pysyväisluontoiset valvontatoi-
menpiteet koskivat osittain alaikäisiä, joille 
oli määrätty suojeluvalvoja, osittain toi-
miston kautta perhehoitoon sijoitettuja tai 
sijaishuollosta koetteeksi omaistensa hoitoon 
sijoitettuja. 
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12. Lastensuojelutoimi 

Suojelukasvatustoimiston valvonta 

(luvut on laskettu suojelukasvatustoimiston omien laskelmien perusteella eikä tilastotoimis-
tossa, kuten useimmat tässä toimintakertomuksessa esitetyt taulukot) 

3, s o o 
I I 'Si > 

Valvojan oliessa 

Jäljellä v:sta 1968 
V. 1969 valvontaan tulleita 
Näistä: 
Muut t i toiselle paikkakunnalle, villittiin avioliittoon, kuoli t a i 

valvonnan enimmäisaika pää t ty i 
Poistett i in valvonnasta myönteisin tuloksin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otet t i in lasteixsno]elulaut akunnan l iuostaan tai s i joi tet tua jälleen 

lastentraoltolaitokseen 
Valvonta lopetettiin tulokset tomana 
Tuomittiin rikoksesta ta i siirrettiin huoltolautakunnan alkoholisti 

ja irtolaishuolto-osaston huollettavaksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V:een 1970 jäänei tä 

145 
74 

13 
45 

30 
4 

9 
118 

32 
17 

32 

160 
90 

31 
36 

27 
3 

5 
148 

236 
114 

32 
56 

36 
11 

13 
202 

Yhteensä 219 49 250 13 350 181 531 

Rangaistusmääräykset. Toimisto käsitteli 
3 384 (3 452) poliisiviranomaisen esitystä 
rangaistusmääräysmenettelyn käyttämiseksi 
nuoria rikoksentekijöitä koskevissa asioissa. 
Näistä 487 koski alle 18-vuotiaita ja 2 897 
yli 18-vuotiaita. Moottoriajoneuvoliikenne-
rikoksia oli 2 907, muita liikennerikoksia 28, 
juopumusrikoksia 13 ja muita rikoksia 436 
(luvut laskettu toimiston kortiston perus-
teella eikä tilastotoimistossa). 

Koulukuraattorin työtä jatkettiin Alek-
sis Kiven ja Kallion kansakoulussa, missä 
toimi suojelukasvatustoimiston kaksi so-
siaalityöntekijää, Koulukuraattori otti hoi-
toonsa 266 (170) oppilasta. Toimintaa se-
lostetaan lähemmin suomenkielisten kansa-
koulujen vuosikertomuksessa. 
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21. Lastensuoj el utoimi 

4. Lastenhuollot o imi st o a ja 
s uoj el uk asv at ustoimisto a kos-

kevia yhteisiä tietoja 

Eripainoksessa sekä seuraavissa taulu-
koissa on tietoja vuoden kuluessa sijais-

huollossa olleiden ominaisuuksista ja olo-
suhteista, huollon perusteista ja käytetyistä 
huostaanoton muodoista sekä sijoituspai-
koista. 

Lastenhuoltotoimiston huollettavat toimenpiteen pääasiallisen aiheen ja huostaanottovuoden 
mukaan 

Toimenpiteen aihe 

Huostaanottovuosi 

1967 1966 1965 —60 1952 
Yhteensä 

Lapsen: 
sairaus tai keskosuus 
mielisairaus 
vajaamielisyys 
muu sielullinen poikkeavuus ... 
sokeus 
kuurous 
raaj arikkoisuus 
sopimaton ansiotoimi 
koulunkäynnin laiminlyönti 
muu koulun järjestyksen rikko 

minen 
rangaistava teko 
kerjääminen 
karkaaminen tai irtolaistapainen 

elämä 
lapsi tavattu päihtyneenä 

Vanhempien: 
kuolema 
vähentynyt työkyky 

mielisairaus 
vajaamielisyys 
ansiotyö 
hoidon laiminlyönti .. 
kasvatuskyvyn puute 
lapsen hylkääminen .. 
työhaluttomuus 
huolimattomuus 
juoppous 
irtolaisuus 
vankilassa olo 
lapsen pahoinpitely 
koulunkäynnistä huolehtimatto-

muus tai sen estäminen 
työn puute 
asuntovaikeudet 
avio- tai asumusero 
elatusvelvollisuuden laiminlyönti 
muu aihe 

20 

99 
13 
1 
3 
7 

199 
7 
2 

51 
Yhteensä 

Näistä poistunut v:n 1969 
aikana 

451 

234 

111 
13 

5 
6 
2 
5 

1 
19 

1 
2 

176 
5 
3 

44 

14 

41-8 214 

243 71 

12 

14 
7 

3 
2 
2 
2 

3 
9 

186 

79 

12 

8 
5 

4 
3 

113 

24 

11 

106 

19 

105 

18 

15 47 

1 
83 

2 

90 
1 

199 
92 

7 
50 
57 
30 
57 

1 
9 

44 
25 
17 
9 

139 
27 
45 
17 

123 
13 
30 
15 

157 
6 

15 
15 

129 
5 

13 
20 

680 
51 
87 

140 
98 

14 

474 

39 

420 

43 

393 

46 

379 

49 

32 

22 

29 

16 

1 782 

454 
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Suojelukasvatustoimiston huollettavat toimenpiteen aiheen ja huostaanottovuoden mukaan 

Toimenpiteen aihe 

Huostaanottovuosi 

1965 — 6 1959 — 53 
Yhteensä 

Lapsen: 
mielisairaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
muu sielullinen poikkeavuus 
sopimaton ansiotoimi . . . . . . . . . 
koulunkäynnin laiminlyönti . . . 
muu koulun jär jestyksen rikko-

minen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
rangais tava teko . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ker j ääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
karkaaminen tai irtolaistapainen 

elämä 
lapsi tavattu päihtyneenä ..... 

1 
1 

15 

2 
30 30 

11 

Vanhempien: 
kuolema 
mielisairaus 
hoidon laiminlyönti 
kasvatuskyvyn puute 
lapsen hylkääminen 
työhaluttomuus 
työn puute 
asuntovaikeudet 
Muu aihe 

Yhteensä 

Näistä poistunut v:n 1969 
aikana 

69 

18 

51 

12 

68 

20 

3 7 

15 

62 

10 

26 50 

11 

15 113 

55 

1 
9 
1 

78 

4 
186 

45 
27 

1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 

13 

22 

10 

12 376 

118 
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21. Lastensuoj el utoimi 

1969 sijaishuoltoon tulleet uudet huollettavat 

Pojat Tytöt Kaikkiaan 
Sijoituspaikka Huollettavan ikä» vuotta 

-1 2-6 j 7-15 16- YM. -1 2-6 7-15 16- Yht. : -1 2-6 7-15 16- Yht. 

Lastenhuolto 
Kaupungin laitokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 123 76 6 341 104 134 63 4 305 240 257 139 10 646 
Valt ion laitokset 1 _ 1 2 — _ __ _ _ 1 __ 1 _ 2 
Yksityiset ta i toisten kunta in la i tokse t . . . 42 9 16 — 67 28 13 17 2 60 70 22 33 2 127 
Perhehoito 1 15 23 1 40 7 29 16 52 8 44 39 1 92 
Huollossa s i jo i t tamat ta .. __ _ - 2 2 - — _ - - - — _ 2 2 

Yhteensä 180 147 116 9 η 452 139 176 96 6 2)417 319 323 212 15 869 

Vajaamielishuolto 
Kaupungin laitokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 2 3 16 — 9 1 1 11 3 17 3 4 27 
Valtion laitokset — — — 1 1 _ — _ _ _ — _ 1 1 
Yksityiset tai toisten kunta in l a i tokse t . , . _ 6 24 15 45 1 14 11 13 39 1 20 35 28 84 
Perhehoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ — __ 3 3 _ ___ 1 _ 1 _ 1 3 4 
Leiri, siirtola tms. — 7 25 8 40 - 1 16 13 30 - 8 41 21 70 

Yhteensä 3 21 51 30 105 1 24 29 27 81 4 45 80 57 186 

Suojelukasvatus 
Kaupungin laitokset . . . . . — — — 77 44 121 — _ 49 48 97 — — 126 92 218 
Valtion laitokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ 1 _ 1 — 1 — 1 
Yksityiset t a i toisten kunta in l a i tokse t . . . 1 8 9 _ _ 1 8 9 
Perhehoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . _ 9 3 12 _ 2 — 2 11 3 14 
Huostassa s i jo i t tamat ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 — 1 — — 1 1 — — 1 1 2 

Yhteensä — - 87 47 134 - - 53 57 110 - 140 104 244 

!) ML 234 tu l lu t ta ja pois tunut ta v. 1969. — 2) Samoin 241. 

F. 1969 sijaishuollosta poistuneet 

Pojat Tytöt Kaikkiaan 

Sijoituspaikka Huollettavan ikä, vuotta 

-1 2 6 7-15 16- Yht. -1 2-6 7-15 16- Yht. -1 2-6 7-15 K I Yht. 

Lastenhuolto 
Kaupungin laitokset 72 93 62 30 257 62 127 37 24 250 134; 220 99 54 507 
Valtion laitokset — _ 3 2 5 _ __ _ _ __ _ 3 2 5 
Yksityiset tai toisten kuntain laitokset ... 30 26 18 7 81 20 30 16 17 83 50 56 34 24 164 
Perhehoito 3 28 19 40 90 7 30 27 42 106 10 58 46 82 196 
Kotiutettu vuoden vaihteessa 1968/69 ... _ 4 11 6 21 _ 8 9 7 24 — 12 20 13 45 

Yhteensä 105 151 113 85 454 89 195 89 90 463 194 346 202 175 917 

Vajaamielishuolto 
Kaupungin laitokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 — 3 6 — 3 1 — 4 1 5 1 3 10 
\/o 1*4-1 ΑΠ 1 O l4"Al?"CA"f 
Yksityiset tai toisten kuntain laitokset ... 4 20 12 36 1 9 6 11 27 1 13 26 23 63 
Perhehoito _ __ — __ — _ _ _ — __ _ __ _ _ _ 
Leiri, siirtola yms 7 25 8 40 — 1 16 13 30 — 8 41 21 70 

Yhteensä 1 13 45 23 82 1 13 23 24 61 2 26 68 47 143 

Suojelukasvatus 
Kaupungin laitokset — 48 54 102 — — 34 37 71 — — 82 91 173 
Valtion laitokset — _ — 4 4 _ _ 1 2 3 — 1 6 7 
Yksityiset tai toisten kuntain laitokset ... — __ 6 6 — _ __ 13 13 — — — 19 19 
Perhehoito — 7 8 15 — — 1 1 2 8 9 17 
Huostassa sijoittamatta — - 2 54 56 - - - 21 21 - . . . . 2 75 77 

Yhteensä - _ 57 126 183 _ - 36 74 110 - - 93 200 293 
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Huollettavat 31.12.1969 

Pojat Tytöt Kaikkiaan 
Huoltomuoto Huollettavan ikä, vuotta 

-1 2-6 7-15 16- Yht. -1 2-6 7-15 16- Yht. -1 | 2-6 7-15 16- Yht. 

Lastenhuolto 
Sijaishuolto: 

49 64 218 331 Kaupungin laitokset 33 41 148 — 222 16 23 70 — 109 49 64 218 — 331 
Valtion laitokset — — 1 — 1 1 1 __ — 2 1 1 1 — 3 
Yksityiset tai toisten kuntain laitokset 74 62 100 — 236 50 32 86 — 168 124 94 186 — 404 

33 217 489 — 739 40 229 505 — 774 73 446 994 — 1 513 
Yhteensä 140 320 738 - 1 198 107 285 661 1 053 247 605 1 399 - 2 251 

Jälkihuolto: 
17 78 78 Kaupungin laitokset — — — 61 61 — — — 17 17 — — — 78 78 

Valtion laitokset — — — — _ — — — — — — — — — — 

Yksityiset tai toisten kuntain laitokset — — 19 19 _ — — 29 29 — — — 48 48 
Perhehoito — — — 41 41 — — — 65 65 — — — 106 108 
Huollossa sijoittamatta — — — 9 9 — — — 9 9 — — — 18 16 

Yhteensä - - - 130 130 - - - 120 120 - - - 250 250 

Suojeluvalvonta 2 30 80 11 123 3 34 67 11 115 5 64 147 22 x) 238 
Kaikkiaan 142 350 818 141 1451 110 319 728 131 1 288 252 669 1 546 272 2 739 

Vajaamielishuolto 
Sijaishuolto: 

29 84 186 Kaupungin laitokset .... 2 20 46 50 118 — 9 25 34 68 2 29 71 84 186 
Valtion laitokset — 1 — 12 13 — — 4 4 — 1 — 16 17 
Yksityiset tai toisten kuntain laitokset — 8 36 155 199 — 9 39 112 160 — 17 75 267 359 
Perhehoito — — 1 6 7 — 2 5 7 — — 3 11 14 

Yhteensä 2 29 83 223 337 - 18 66 155 239 2 47 149 378 576 

Päivähuolto yksityisissä laitoksissa *) — 4 1 18 23 _ 2 31 33 — 4 3 49 56 
Kaikkiaan 2 33 84 241 360 - 18 68 186 272 2 51 152 427 632 

Suojeluhasvatus 
Sijaishuolto: 

28 64 33 97 Kaupungin laitokset — — 47 22 69 — — 17 11 28 — — 64 33 97 
Valtion laitokset — — 20 21 41 — 6 7 13 — — 26 28 54 
Yksityiset tai toisten kuntain laitokset — — 2 7 9 — — 9 9 — — 2 16 18 
Perhehoito — — 13 18 31 — — 5 2 7 — — 18 20 38 
Huostassa sijoittamatta — — 10 98 108 _ — 3 40 43 — — 13 138 151 

Yhteensä - - 92 166 258 - - 31 69 100 - - 123 235 358 

Suo j elu valvonta 43 64 107 — — 19 34 53 _ — 62 98 8)160 
Muu valvonta — — 6 88 94 — — 1 31 32 — — 7 119 3)126 

Kaikkiaan — — 141 318 459 — - 51 134 185 - - 192 452| 644 
!) Tähän sisältyy 4 poikaa ja 7 tyttöä, jotka ovat lisäksi sijaishuollossa. — 2) Samoin 34 poikaa 

ja 14 tyttöä. — ®) Samoin 83 poikaa ja 29 tyttöä. 
*) Lisäksi kaupungin omistamissa päivähuoltoloissa hoidettiin 327 vajaamielistä. 
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Uusien huollettavien sosiaalinen tausta 

A. H u o l l e t t a v a n s y n t y p e r ä 

B. Vanhempien sosiaalisen s o p e u t u m i s e n hä i r i ö i t ä 

I s ä n Äidin 

1 Ei tiedossa häiriöitä .. 
2 Päihdytt. aineiden vää 

rinkäyttäminen 
3 Irtolaistapaista elämää 
4 Merkittävää rikolli-

197 

109 
1 

11 

9 215 

14 141 
3 

122 

9 

123 

9 

13 
5 Väkivaltaisuutta, 

peutumattomuutta 

tai 
2 — 5 tarkoi-

tettuja häiriöitä 
0 Ei 

14 

17 
189 

15 

13 7 212 441 

1 2 -

22 12|256|869|l57| ¡538| 30 " 

c . Vanhempien somaatt inen tai psyykkinen terveys 

28 

29jl86|l21 14| 2| -

I s ä n Ä i d i r 

Yht. 

1 Terve 254 
2 Krooninen sairaus tai invalidi 15 
3 Rekisteröity vajaamielisenä 
4 Muuten psyykkisesti poikkeava 
5 On tai on ollut psykiatrisessa hoi-

0 Ei tietoa 

11 

13 
217 41 

5 3 
5 

2 

4 24 
160 478 

10 123 
17 

43 
10 

17 3 -

5 -
13 13 

1 
43 

510 72 14 97 176 869 130| 19| 7 23jl86 981 23 - I 11 12 100 
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5. Elatusapu toimisto 

Elatusaputoimisto suorittaa ne valmistelu-
ja täytäntöönpanotehtävät, jotka aiheutuvat 
elatusapujaoston toiminnasta. Elatusaputoi-
miston päällikkönä on lastenvalvoja ja hänen 
varamiehenään apulaislasten valvo ja. Lasten-
valvoja huolehtii apulaislasten valvojan avus-
tuksella avioliiton ulkopuolella syntyneiden 
lasten elatusta koskevista sopimusneuvotte-
luista ja lapsen elatusta koskevien oikeus-
asioiden hoidosta. Apulaislastenvalvoj a edus-
taa lastenvalvojaa tuomioistuimissa ja mui-
den viranomaisten luona. Toimiston tehtä-
vänä on hoitaa elatusmaksuj en periminen 
niin avioliiton ulkopuolella syntyneiden kuin 
elatusavun ennakkoa saavien perhelasten 
osalta. Täytäntöönpanopyynnöt tekee lasten-
valvoja. Ellei elatusvelvollinen suorita elatus-
maksuj aan, elatusaputoimiston kautta mak-
setaan elatusavun ennakkoa sen jälkeen, kun 
ennakon hakijan anomus on hyväksytty ela-
tusapujaostossa. Elatusavun ennakko oli 
v. 1969 enintään 40 mk kuukaudessa lasta 
kohden. Jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt 
pidemmän aikaa lapsen elatusavun suoritta-
misen, siirtyy asia työlaitosvaiheeseen, jolloin 
tutkitaan, ovatko elatusavun turvaamisesta 
eräissä tapauksissa annetun lain mukaiset 
edellytykset olemassa elatusvelvollisen mää-
räämiseksi työlaitokseen työllään suoritta-
maan maksamatta olevat erät. 

Elatusapujaosto vahvistaa elatusvelvol-
lisuuden täyttämisestä tehdyt sopimukset, 
hyväksyy selvittämättä jätettävät tapaukset, 
käsittelee lapsen elatusavun turvaamisesta 
eräissä tapauksissa annetussa laissa sosiaali-
lautakunnalle määrätyt asiat kuten esim. ky-
symykset elatusvelvollisen työlaitokseen 
määräämisestä ja elatusvelvollisen maasta-
poistumiskieltoa koskevien esitysten tekemi-
sestä lääninhallitukselle sekä työlaitoksessa 
olevien lomauttamista koskevat asiat. Samoin 
se hoitaa elatusavun ennakosta annetussa 
laissa sekä asetuksessa mainitut sosiaalilauta-
kunnalle kuuluvat tehtävät kuten myöntää 

tai hylkää ennakon hakemukset, keskeyttää 
elatusavun ennakon suorittamisen tai lak-
kauttaa sen. Elatusapujaosto valvoo yleensä 
lastenvalvojan toimintaa sekä lasten varojen 
taloudellista sijoittamista. Jaosto kokoontuu 
kerran kuukaudessa puheenjohtajan kutsusta 
ja sihteerinä jaostossa toimii lastenval-
voja. 

Elatusapuj aosto piti kertomusvuonna 11 
kokousta. 

Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
luetteloon merkittiin elatusaputoimistossa 
v:n 1969 aikana 728 ja poistettiin 652. Kun 
v:lta 1968 siirtyi 4 557 tapausta, oli v:n 1969 
lopussa 4 633 lasta luettelossa. 

Vuoden lopulla luetteloissa olleiden lasten 
äitien ja elatusvelvollisten siviilisääty ja ikä 
lasten syntyessä 

Elatus-
velv. 

1 829 
571 

1 360 
873 

Siviilisääty 

Äitejä 

Naimattomia 3 729 
Leskiä ja laill. eronn. ... 637 
Naimisissa olevia 263 
Tiedot puuttuvat 4 

Yhteensä 4 633 4 633 

Ikä, v., ... Elatus-
vuotta ^ velv. 

15 19 2 
16—19 832 287 
20—24 1 847 1 209 
25—29 964 1 033 
30—34 535 629 
35—39 319 363 
40—44 103 215 
45—49 13 112 
50—54 — 50 
55—59 — 15 
60— — 15 
Tiedot puuttuvat 1 703 

Yhteensä 4 633 4 633 
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Lastenvalvojan luetteloissa olevista lap-
sista kuoli kertomusvuonna 14, joista 11 sai-
raalassa» 2 lastenkodissa ja 1 auto-onnetto-
muudessa. 

Kuolemansyy 

Heikko ja elinkelvoton .. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Sydämen synnynnäinen toimintahäiriö 1 
Keuhkokuume 2 
Sydänhalvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tapaturma .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Syöpä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .— 1 
Vatsatyrä . 1 

Yhteensä 14 

Ottolapsiksi hyväksyttiin 68 lastenvalvojan 
luetteloissa ollutta avioliiton ulkopuolella 
syntynyttä lasta. 

Elatusvelvollisuuden alustavan selvityksen 
suoritti lastenvalvoja äitien antamien tieto-
jen perusteella. Asianosaisten ja lastenvalvo-
jan keskinäisissä neuvotteluissa koetettiin 
kussakin tapauksessa saada aikaan elatus-
sopimus. mutta jos elatusvelvolliseksi makaa-
jaksi ilmoitettu kieltäytyi sopimasta tai ela-
tusavun määrästä ei päästy yksimielisyyteen, 
otettiin lapsen äidin pyynnöstä tai viran puo-
lesta elatusvelvollista vastaan haaste. 

Elatusvelvollisuus selvitettiin asianosaisten 
keskinäisellä sopimuksella 255 (217) tapauk-
sessa ja tuomioistuimen päätöksellä 90 (87) 
tapauksessa. 

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä anne-
tun lain perusteella haettiin kantajana esiin-
tyvän äidin puolesta 107 (77) tapauksessa 
maksutonta oikeudenkäyntiä; hakemuksista 
hyväksyttiin 101 (77) ja hylättiin 6 (0). 

Kaikkiaan esiinnyttiin oikeudessa 307 
(263) kertaa. Lisäksi lastenvalvoja esiintyi 
lastensuojelulautakunnan edustajana 5 (3) 
kertaa. Toisten kuntien lastenvalvojien puo-
lesta esiinnyttiin oikeudessa 3 (12) kertaa. 

Muille sosiaaliviranomaisille annettiin vir-
ka-apua lastenvalvojan toimialaan kuulu-
vissa tehtävissä 145 (151) tapauksessa. 

Työlaitosesityksiä teki elatusapuj aosto 
Uudenmaan lääninhallitukselle avioliiton ul-
kopuolella syntyneiden lasten osalta 26 (47) 
ja avioliitossa syntyneiden lasten osalta 179 
(246) tapauksessa. Lääninhallituksen päätös 
saatiin yhteensä 279 (288) tapauksessa. Pää-
töksistä oli hylkääviä 26 (24). Huoltoapukin 
42 §:n perusteella käsiteltiin elatusapuj aos-
tossa työlaitoksessa olevien elatusvelvollisten 
150 (109) työloma-anomusta. Työlaitospää-
töksen täytäntöönpano keskeytyi 4 tapauk-
sessa sairauden takia ja päättyi 18 tapaukses-
sa lapsen täytettyä 18 vuotta. 

Elatusavun ennakkoa koskevia hakemuksia 
jätettiin elatusaputoimistoon vuoden kulues-
sa 656, joista lautakunta hylkäsi 25, koska 
lainmukaiset edellytykset ennakon suoritta-
miselle puuttuivat sekä lakkautti ennakon 
suorittamisen 415 tapauksessa samasta syys-
tä. 

Ennakkoa suoritettiin 4 033 avioliitosta 
syntyneestä lapsesta 2 569 nostajalle yhteen-
sä 1 377 952 mk, ennakon korvausta perittiin 
956 elatusvelvolliselta 277 403 mk. 

1 091 avioliiton ulkopuolella syntyneestä 
lapsesta maksettiin ennakkoa 1 086 huolta-
jalle yhteensä 335 977 mk, suoritetun enna-
kon korvaukseen perittiin 535 elatusvelvolli-
selta yhteensä 126 414 mk. 

Ennakon korvausta perittiin siis yhteensä 
403 818 mk eli 23.6 % suoritettujen ennakoi-
den määrästä. 

Uudenmaan lääninhallitus on nojautuen 
elatusavun ennakosta annetun lain 17 §:ään 
kertomusvuoden kuluessa tekemillään pää-
töksillä määrännyt, että 126 elatusvelvolli-
selta saadaan korvaus suoritetusta ennakosta 
jättää perimättä. 

Vapauttamisen perusteet olivat: 
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Yhteensä 126 189 529 

T u l o t 
Siirto v:sta 1968: Au-lapset Aviolapset Yhteensä 

saldo — — 108 344 
Valvottujen säästötilien saldo 233 755 1 294 235 049 
Lapsille perityt elatusmaksut 1 273 866 709 951 1 983 817 
Kaupungille suoritettavat hoitomaksujen korvaukset 320 411 10 802 331 213 
Peritty elatusapuennakkoa 126 415 277 403 403 818 
Kuntien tilittämät ennakkokorvaukset 5150 4105 9165 

samiseen P. ! — — 1311126 
Yksityisiltä perityt oikeuskulujen korvaukset 8 301 464 8 765 
Kaupungin suorittamat oikeuskulujen korvaukset 5 064 5 875 10 939 
Korkotuloja 10 590 53 10 643 
Lastenvalvojan säästö- ja talletustilin korko — — 537 

Yhteensä 4 413 416 

M e n o t 

Huoltajille suoritetut lasten elatusmaksut 1 275 766 715 019 1 990 785 
Kaupungille suoritetut hoitomaksujen korvaukset 320 411 10 802 331 213 

Oikeuskuluihin käytetty 12 703 6 339 19 042 
Lastenvalvojan säästö- ja talletustilin korko — — 537 
Siirto v:een 1970: 

saldo .....3 3 — — 102 750 
Valvottujen säästötilien saldo 242 971 1 347 244 318 

Yhteensä 4 413 416 
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6. Sosiaalilääkärin toimisto 

Kertomusvuoden aikana tutkittiin 976 
henkilöä ja tutkittavaksi ilmoitetuista siirtyi 
keskeneräisinä taikka tutkimusta odotta-
maan seuraavaan vuoteen 104. Käyntiker-
toja toimiston työntekijöillä oli kaikkiaan 
3 264. 

Tapaukset jakautuivat lähettäjien mukaan 
seuraavasti: 

lastenhuoltotoimistosta.................. 561 
vajaamielishuollosta 237 
suoj elukasvatustoimistosta ............ 282 

Yhteensä 1 080 

Tutkimukset on suoritettu ryhmätyönä. 
Esitiedot on tavallisesti saatu lähettävän toi-
miston huoltotarkastajalta. 

Polikliinisessä yksilöhoidossa oli toimiston 
työntekijöillä 76 lasta ja nuorta, hoitokertoja 
792, lasten vanhempia 32, hoitokertoja 255. 
Ulkopuolisilla terapeuteilla oli hoidossa 2 las-
ta, hoitokertoja 18. 

Häiriintyneiden lasten ja nuorten laitos-
hoidossa on ilmennyt edelleen vaikeita tilan-
teita mm. lisääntyneen huumausaine- ja alko-
holiongelman vuoksi. Sosiaalilääkärin toimis-
ton työntekijät ovat tehneet 826 käyntiä las-

tensuojelun laitoksiin, jolloin on lapsiin suo-
raan suuntautuvan toiminnan ohella pyritty 
tukemaan johtajia, lähikasvattajia sekä van-
hempia. 

Työneuvotteluja on pidetty viikottain, toi-
miston koko työntekijäkunta ja ammatti-
kuntaryhmät vuoroviikkoina ja näiden lisäksi 
psykoterapiaan liittyvistä kysymyksistä eri-
tyisneuvottelu. 

Kustakin toimistoon lähetetystä tapauk-
sesta on pidetty suunnitteleva alkuneuvottelu 
ja tutkituista tapauksista 825 laajemman 
työryhmän yhteisneuvottelua sekä lukuisia 
suppeampia neuvotteluja. 

Toimiston työntekijät osallistuivat kasva-
tuskoti- ja adoptioasioiden neuvotteluihin, 
joita oli 36. Näissä käsiteltiin 166 lasta, 138 
perhettä ja 20 periaatekysymystä. 

Psykologeilla oli yhteistyöneuvottelu]" a am-
matinvalinnanohj austoimiston henkilökun-
nan kanssa. He pitivät alustuksia Päivähoi-
tolayhdistyksen kokouksissa ja erityisopet-
tajakokelaille. 

Lääkärit pitivät luentoja Helsingin kau-
pungin nuoriso-ohjaajakursseilla ja koulu-
kotijohtajien päivillä. 

Sosiaalilääkärin toimiston henkilökuntaa 
osallistui omien ammattiyhdistystensä sekä 
Kasvatusneuvoloiden liiton järjestämiin opin-
topäiviin ja seminaareihin. 
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Sosiaalilääkärin toimiston tutkimuksessa olleet henkilöt 

Ikäryhmitys 

0—6 v 7— 15 v 16—17 v 18 v — Yht. Yht. 

P T P T P T P T P T 

Jäljellä v :lta 1968 
56 78 Lastenhuoltotoimisto 14 2 39 16 2 4 1 — 56 22 78 

» vajaamielishuolto 2 2 1 — — 3 — 7 1 8 
Suojelukasvatustoimisto — — 19 6 2 2 — 1 21 9 30 

Uusia v. 1969 
Lastenhuoltotoimisto 61 37 189 129 29 26 6 6 285 198 483 

» vajaamielishuolto ...... 35 21 62 32 8 6 35 30 140 89 229 
Suojelukasvatustoimisto — — 104 59 22 44 8 15 134 118 252 

Yhteensä 
Lastenhuoltotoimisto 75 39 228 145 31 30 7 6 341 220 561 

» vajaamielishuolto 37 21 64 33 8 6 38 30 147 90 237 
Suojelukasvatustoimisto — — 123 65 24 46 8 16 155 127 282 

Kaikki yhteensä 112 60 415 243 63 82 53 52 643 437 1 080 
Poistettu v. 1969 106 53 360 226 55 74 50 52 571 405 976 
Siirtyi v:een 1970 6 7 55 17 8 8 3 - 72 32 104 

Sosiaalilääkärin toimiston tutkimukseen ilmoittajat ja ilmoitetut pääsyyt 

Lastenhuolto- Suojelukasvatus-
toimisto toimisto Yht. 

P T Yht. P T Yht. 

Yleisluontoinen kehitystason ja mielenterveydellisen tilan arvioi-
minen 72 65 137 5 2 7 144 

Neuroottisia oireita 121 55 176 24 35 59 235 
Käyttäytymishäiriöitä ja asosiaalisia oireita 52 42 94 70 74 144 238 
Heikko edistyminen koulussa 19 11 30 2 2 4 34 
Muiden kouluvaikeuksien aiheuttama järjestely 16 5 21 27 6 33 54 
Mahd. vajaamielisyyden ja siitä aiheutuvan hoidon suunnittelu ... 72 41 113 — — — 113 
Ympäristöhäiriöt ja korostuneet vaikeudet jotka tuntuvat vaativan 

— 5 5 7 3 10 15 
b) sairaalassa 6 9 15 3 2 5 20 
c) lääkkeillä 15 16 31 — — — 31 

Jälkihoidon tarpeen arviointi ja suunnittelu 51 40 91 12 3 15 106 
Lapsen ja kasvatuskodin sopivuuden arviointi 6 3 9 — — — 9 
Adoptioon liittyvät kysymykset 23 5 28 — — — 28 
Virallisia (kuten aborttia, sterilisaatiota, oikeutta ym.) lausuntoja 

varten suoritettava tutkimus 27 11 38 5 — 5 43 
Muut syyt 8 2 10 — — __ 10 

Yhteensä 488 310 798 155 127 282 1 080 
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F. 1969 sosiaalilääkärin toimiston kirjoissa olleiden henkilöiden ominaisuuksia 

0—6 ¥ 7—15 v 18—18 v 18 v — YM, Kaik-
kiaan 

P T P T P T P T p T 
kiaan 

Älykkyystaso 
1 3 0 - 2 1 _ 1 — — — — 2 2 4 
1 1 0 - 1 2 9 12 7 21 13 3 1 _ 2 36 23 59 
9 0 - 1 0 9 22 12 52 35 9 6 1 2 84 55 139 

1 8 0 - 8 9 12 2 25 27 3 1 1 38 33 7 1 

6 0 - 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 18 15 _ 7 __ 30 22 52 
40 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 10 3 _ 1 4 2 20 8 28 
2 0 - 3 9 2 1 4 _ _ _ 2 1 8 2 10 
alle 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ _ _ 2 1 1 _ __ — 3 1 4 
ei tu tk i t tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 28 284 147 43 71 45 45 422 291 713 

Yhteensä 111 60 416 242 56 82 60 53 643 437 1 0 8 0 

Sukurasitus 
Rangaistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 10 32 26 3 12 3 3 49 51 100 
Poikkeava elämäntapa . . . . . . . . . . . 29 10 160 96 19 36 6 14 214 1 5 6 370 
Vapaamielisyys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 3 22 5 3 2 4 2 29 12 41 
Mielisairaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 58 34 11 6 4 10 8 2 59 141 
Muu pitkäaikainen sairaus 1 2 30 14 2 4 5 3 38 23 61 
Aistiviallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 2 — 2 — — 1 4 1 5 

Yhteensä 50 34 304 175 40 60 22 33 416 302 718 

Kasvuympäristön erikoisuus 
160 109 269 38 16 98 72 16 16 8 5 160 109 269 

Äiti» isä ta i molemmat kuolleet. . 2 3 41 34 9 17 16 20 68 74 142 
Avio- ta i asumusero . . . . . . . . . . . . . . 28 18 145 82 24 24 16 8 213 1 3 2 345 

4 3 46 30 13 13 8 4 71 50 121 
Otto- ta i kasvatusvanhemmat .. 30 14 60 45 1 8 6 6 97 73 170 

3 5 21 200 1 1 6 44 55 15 15 294 207 501 
1 Vai aamielispäivähuoltola . . . . . . . . 14 5 30 13 2 2 7 4 53 2 4 77 

1 Yhteensä 151 80 620| 392J 10S >| 1 3 5 ] 7 6 | 6 2 1 9 5 6 j 6 6 9 1 625 
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Sosiaalilääkärin toimiston v. 1969 tutkitut henkilöt ryhmitettyinä diagnoosin ja toimenpiteiden 
mukaan 

Kaikista tutkimuksista selvitys ja lausunto, 
lisäksi suosituksia ja toimenpiteitä 
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Tutkimus, selvitys ja lausunto lastenhuolto- ja 
suojelukasvatustoimistolle 1 81 33 3 11 10 79 68 7 293 5 3 6 — 627 

Suositus lastensuojelulaitokseen — 1 2 . — 1 5 5 2 — 4 — — — 20 
» koulukotiin — 2 7 — 1 — 6 — — 3 — — — 19 
» sairaalaan 1 6 9 1 2 1 6 5 — 23 4 — — 58 
» sairaalan poliklinikkatutkimukseen — 5 7 1 — 4 10 16 5 21 2 — — 71 
» psykoterapiaan — 5 1 — 1 1 11 5 — 6 — — — 30 

Ehdotettu vapautettavaksi oppivelv. suoritta-
misesta 1 9 ___ _ 10 

> koulunkäynnin alkamisen siirtäminen — 1 — — — 2 — 4 — — — 7 
» apukouluun _ 1 — — 1 1 — 1 11 — — — 15 
» muuta koulujärjestelyä — 9 5 — — 6 3 7 1 5 1 — 37 
» oppivelvollisuuden suorittamista yk-

sityisesti — 7 2 — 2 — 13 6 — 3 1 — — 34 
Lausunto adoptioasiassa — — __ — — 1 — 2 — 3 — 29 — 35 

» holhous- tai oikeusasiassa 1 1 1 — — — 2 — — 9 1 — 15 
» abortti- tai sterilisaatioasiassa — 5 2 — 2 — 7 — — 1 — — — 17 
» työkyvyttömyyseläkettä sekä kutsun-

32 taviranomaisia varten 1 — 2 — — — — — — 29 — — — 32 
Muu lääkärinlausunto 1 2 1 — — 1 1 2 — 10 — — — 18 
Lääkemääräys 1 18 4 3 1 13 17 12 3 51 2 1 — 126 
Tntlri nn th Q fai l inito 104 104 104 104 

Yhteensä 6 145 76 8 21 4 3 161 127 17 485 14 6 8 104 1 275 

1) Kaikki yli 18-vuotiaat tutkittavat. 

Taulukkoon sisältyvät diagnoosit selviävät 
seuraavasta tautinimistöstä: 

295—299 Psychoses — mielisairaudet 
300 Neurosis — neuroosit 
301 Persona pathologica — luonteen 

sairaalloisuus 
302 Anomaliae sexuales — seksuaaliset 

poikkeavuudet 
303 Alcoholismus — alkoholismi 
304 Narcomania, abusus medicamen-

torum — huumausainehimo, lääke-
aineiden väärinkäyttö 

305 Morbi psychosomatici — psyko-
somaattiset sairaudet 

306 Symptomata definita systematis 

nervosi et organorum sensuum 
alibi non classificabilia — hermos-
ton ja aistimien oireet, joita ei voi 
luokitella muualle 

307 Perturbationes fortuitae psycho-
genes accidentales — tilapäiset 
sielullisista syistä johtuvat häiriöt 

308 Gerendum abnorme infantum — 
lapsuusajan käytöshäiriöt 

309 Per infectiones intracraniales — 
kallonsisäisistä infektioista johtu-
vat tilat 

310—315 Retardatio mentalis — vajaamieli-
syys 

793, 99 Observationes et explorationes — 
huomiointia ja tutkimuksia 
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7. V äesi ö asiaintoimisto 

yht. 51. Virastoon jätet-
7 257 (8 401) ha-

7 361 (8 535) 
, Näistä hyväksyttiin 

7 269 {8 376), joista aviottomia 542 (560) ja 
hylättiin 92 (159), joista aviottomia 39 (67). 

selle hakijalle," jotka olivat käyneet lain : 

päättymistä 
(80) hakijalle, jotka olivat < 
syyn laiminlyöntiinsä. 

Hakijoiden äitiysavustuslain 

7 090 (8 202) 
83 (138) 

7 361 (8 535) 

Kertomusvuoden 
tettiin hakijoille 
matta jääneitä ja 
myönnettyjä 
(425 800) mk. Näistä oli 
266 500 (279 300) mk:n arv 
odottaville, äideille jaettiin 
pungin 

äitiysavustusten 
80 000 (130 000) ml 

Äitiysavustus oli 
jokaista syntynyttä 

50 mk 

teensä 1 609 (1 638), joista hyväksyttiin 
1 591 (1 622) ja hylättiin 127 (132). Veroyli-

takia hylättiin 92 (101) ja muusta 
35 (31). Hakemuksista oli 18 (16) 

toistamiseen käsiteltävänä lapsen syntymän 
tai muun syyn takia. 

kohti. Lisä myönnettiin har-
;99 (326) 

1 464 (1 490) 
oli lisään oikeutettuja lapsia yhteensä 5 413 
(5 617), joista 5 061 (5 294) alle 16-vuotiaita 
ja 352 (323) koulunkäynnin 
mioon otettuja 16 v täyttäneitä : 

2 410 (392) 8 8 (11) 
3 156 (165) 9 4 (5) 
4 551 (550) 10 1 (1) 
5 234 (244) 11 — α> 
6 71 (83) 12 1 ( - ) 
7 29 (38) , i 1 465 (1 490) 

. oli 817 (844) 
suurperheitä, 415 (450) leskiperheitä ja 232 
(196) työkyvyttömien perheitä. 

uritetusta koko 
172 035 (181 545) 

jaettiin suurille perheille 97 460 (104 975) mk, 
leskien perheille 45 999 (50 483) mk ja työ-
kyvyttömien perheille 28 576 (26 087) mk. 

Avustuksen suorituksessa käytettiin edel-

osoituksia. Osan tarvikkeista hankkivat per-
heet itse, esittäen niistä hyväksyttävän tili-
tyksen 

Käytet t i in 

kohti. 

(2 854) mk, 
71 568 (78 745) mk, 
tukseen 29 279 (28 651 
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hin taloustarvikkeisiin 13 980 (12 061) mk, 
pölynimureihin, jääkaappeihin, ompelu- ja 
pesukoneisiin 5 728 (8 644) mk, vaatetukseen 
48 606 (49 634) mk ja muihin luontoissuori-
tuksiin 532 (954) mk. 

Sosiaalihallitus myönsi kertomusvuonna 
perhelisien maksamista varten ennakkoa 
145 000 (140 000) mk. 

1.10.1969 tuli voimaan perhelisälain muu-
tos, jonka mukaan perhelisää ei enää saanut 
maksaa sellaisesta lapsesta, joka saa perhe-
eläkelain mukaista kansaneläkettä huolta-
jansa kuoleman perusteella. 

Erityislafisilisät. Uusia erityislapsilisäha-
kemuksia jätettiin kertomusvuoden aikana 
873 (927), joista toisista kunnista siirrettyjä 
oli 36 (42). Hakemuksia hylättiin 168. 

Jaoston käsiteltävänä oli kertomusvuo-
den aikana 4 088 (3 156) erityislapsilisäasiaa. 
Näistä oli lain määräämiä tarkistuspäätöksiä 
886 (1 911). Erityislapsilisää myönnettiin 
harkinnan perusteella tai suoritusta jatkettiin 
veroäyriylityksestä huolimatta 195 (339) 
nostajalle. Tapauksia, joissa erityislapsilisä-
hakemus hylättiin tai tarkistuksen yhtey-
dessä suoritus päätettiin lopettaa, oli 1 824 
(606). Laissa säädettyjen edellytysten puut-
tumisen takia hylättiin anomus tai lakkautet-
tiin suoritus 1 741 (415) tapauksessa, vero-
ylityksen takia 44 (92), koulutusavustuksen 
takia 6:ssa (42), varallisuuden takia lapsen 
avuttomuudesta huolimatta l:ssä (9), toisiin 
kuntiin siirtymisen takia 32:ssa (48) tapauk-
sessa. 

Kertomusvuoden aikana lähetettiin 56 (43) 
avutonta lasta koskevaa hakemusta lausun-
toineen sosiaalihallituksen ratkaistavaksi se-
kä 3 muuta tulkintatapausta. 

Lasten lukumäärä erityislapsilisän suorit-
tamisperusteen mukaan oli vuoden viimeisen 
neljänneksen aikana erityislapsilisälain ja 
-asetuksen nojalla seuraava: 

Lain 3 § 1: 1) täysorpous — (45) 
» 2) puoliorpous 8 (1 600) 
» 3) au-lapsen elatus-

avun puuttu-
minen 288 (274) 

» » 4) vanhempain kan-
saneläke 894 (730) 

Yhteensä 1 190 (2 649) 

As. 3 § 1: 1) sokeus 25 (24) 
» 2) kuurous 78 (71) 
» » 3) raajavamma ... 69 (73) 
» 4) vaikea kaatuma-

tauti 28 (28) 
» » 5) syvä vajaamieli-

syys tai mieli-
sairaus 157 (154) 

» 6) sokeritauti 136 (126) 
» » sydänvika 3 (5) 
» keuhkoastma ... 14 (10) 

» muu avuttomuus 85 (83) 

Yhteensä 595 (574) 

Erityislapsilisää suoritettiin viimeiseltä nel-
jännekseltä kaikkiaan 1 785 (3 223) lapsesta 
1 360 (2 247) nostajalle yhteensä 109 480 
(176 732) mk. Kertomusvuoden aikana suori-
tettiin kaiken kaikkiaan erityislapsilisää 
656 972 (710 618) mk. 

Erityislapsilisän määrä oli täysorpojen ja 
avuttomien lasten kohdalla 92 mk ja muiden 
kohdalla 46 mk vuosineljänneksessä. 

1.10.1969 voimaan tulleen perhe-eläkelain 
johdosta ei erityislapsilisää suoritettu enää 
IV vuosineljännekseltä lapsen vanhemman 
tai elatusvelvollisen kuoleman perusteella, 
jos lapsella oli oikeus perhe-eläkelain mukai-
seen lapseneläkkeeseen. Jaoston oli niinikään 
tehtävä päätös, että avuttomasta lapsesta 
suoritettu erityislapsilisä maksetaan määrä-
aikaisena v:n 1969 loppuun saakka 1.1.1970 
voimaan tulleen lapsen hoitotukilain johdos-
ta. Erityislapsilisälakia on tällöin muutettu 
siten, ettei erityislapsilisää suoriteta lapsesta, 
joka saa lapsen hoitotuesta annetun lain mu-
kaista hoitotukea. 
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Perhe-eläkelain voimaantulon johdosta 
poistettiin maksusta IV vuosineljänneksellä 
994 leskiperhettä. 

Kodinperustamislainoja ei v:n 1957 elo-
kuusta lähtien ole myönnetty, koska valtion 
talousarviossa ei ole ollut tarkoitukseen 
määrärahaa. 

Lapsilisät. Lapsilisän määrä oli kertomus-
vuonna yhdestä lapsesta 52 mk, toisesta 
61.50 mk ja kolmannesta ja sitä seuraavista 
lapsista 74 mk vuosineljännekseltä. Kerto-
musvuoden aikana rekisteröitiin 5 805 (6 330) 
kokonaan uutta lapsilisätapausta. Sen lisäksi 
rekisteröitiin toisista kunnista siirrettyjä ja 
aikaisemmin rekisteröityihin perheisiin syn-
tyneitä lapsia 3 689 (3 586). 

Jaosto käsitteli vuoden aikana 2 069 (1 716) 
lapsilisää koskevaa asiaa. Väestöasiainjaoston 
valtuuttamat virkailijat ratkaisivat 9 494 
asiaa, joissa tehtiin myönteinen päätös lapsi-
lisän maksamisesta tietystä lapsesta hänen 
lapsilisälain 3 §:n 1 mom:ssa mainitulle huol-
tajalleen. 

Lapsilisää määrättiin maksettavaksi kerto-
musvuoden kuluessa 25 952 463 (26 116 078) 
mk. Siitä palautettiin virheellisiä suorituksia 
tai oikeudettomasti nostettuja lapsilisiä 
2 972 (2 974) mk sekä nostamatta jääneitä 
lapsilisän maksu- ja tililtäottokortteja yh-
teensä 81 102 (72 291) mk. 

Lapsilisän saajat ja lapsiluvut 

Lapsilisää 
nostettiin 

Nostaj ien 
lukumäärä 

Lasten 
luku 

XT ,... Lapsilisän Neljännes J s t a j i a 

I ...... 69 070 (68 738) 
II ...... 68 948 (68 743) 
III·...... 69 115 (68 899) 
IV ...... 69 443 (69 417) 

Vastaava 
lasten luku 

113 891 (114 222) 
113 524 (113 973) 
113 580 (114 035) 
113 674 (114 486) 

1 lapsesta 35 699 (35 324) 35 699 (35 324) 
2 » 23 026 (22 895) 46 052 (45 790) 
3 » 6 972 ( 7 237) 20 916 (21 711) 
4 » 1 585 ( 1 701) 6 340 ( 6 804) 
5 » 328 ( 365) 1 640 ( 1 825) 
6 » 85 ( 96) 510 ( 576) 
7 » 17 ( 29) 119 ( 203) 
8 » 8 ( 8) 64 ( 64) 
9 » 2 ( 3) 18 ( 27) 
10 » _ ( - ) — ( _) 
11 » _ ( - ) — ( _) 
12 1 1 ( i) 12 ( n ) 
Yhteensä 67 723 (67 659) 111 370(112 335) 

Kaiken kaikkiaan väestöasiaintoimisto 
maksoi v. 1969 sosiaaliavustuksia 27 1-48 070 
mk. 

8. Asumuserosovittelut 

Lastensuojelulautakunnan määräämien so-
vittelijoiden hoitamat sovittelutehtävät 

Päätettyjä sovitteluja .. . . . . . . . . . . . . . 203 (145) 
Avioliittoa jatkoi (ei todistusta) ... 47 (38) 
Neuvottelukertoja 684 (455) 
Lapsettomia aviopareja ... . . . . . . . . . 60 (43) 
Lapsia yhteensä 336 (205) 

Aviopuolisot uskontokunnan mukaan päätty-
neissä sovitteluissa 

Näihin lukuihin sisältyy n. 1 200 tapausta, 
joista lapsilisä on maksettu kunnalle. 

Lapsilisää nostaneet yksityiset perheet lapsi-
luvun mukaan vuoden viimeisen neljänneksen 
aikana 

Uskontokunta puolisoja 

Siviilirekisteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 (105) 
Ev.lut.seurakunta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 (175) 
Muu uskontokunta .. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (10) 

Yhteensä 406 (290) 

158 



21. Lastensuoj el utoimi 

Aviopuolisot avioliittovuosien mukaan 

, r . Avio-Vuosia . liittoja 

0—1 14 (10) 
2—5 55 (47) 
6—10 60 (33) 
yli 10 74 (55) 

Yhteensä 203 (145) 

Sosiaaliryhmitys x) miehen ammatin mukaan 
päättyneissä sovitteluissa 

Sosiaaliryhmä lUttoja 

I 23 (23) 
II 68 (36) 
III 100 (66) 
IV 12 (20) 

Yhteensä 203 (145) 

I Johtavassa asemassa olevat yms. 
II Pienyrittäjät, työnjohtajat, ylempi toimistohenkilökunta yms. 
III Ammattityöntekijät, alempi toimistohenkilökunta yms. 
IV Apu- ja sekatyöntekijät yms. 

9. T a l o u s t i e t o j a 

Lastensuojelutoimen aiheuttamat bruttomenot 
tilinpäätöksen mukaan 

mk 

Lastensuoj eluvirasto 4 181 191 
Avohuolto: 

turvattomien alaikäisten sijoi-
tus ja tilapäinen avustami-
nen, lasten kesävirkistys ... 3 539 024 

suojelukasvatusta tarvitsevien 
alaikäisten sijoitus ja tilapäi-
nen avustaminen 277 741 

vajaamielisten huolto 132 524 
elatusavun ennakkojen poistot — 

Laitoshoito: 
kaupungin lasten- ja nuorison-

huoltolaitokset 12 013 201 
kaupungin vaj aamielislaitokset 1 581 953 
turvattomien alaikäisten sijoi-

tus vieraissa laitoksissa 5 145 404 
suojelukasvatusta tarvitsevien 

alaikäisten sijoitus vieraissa 
laitoksissa 168 020 

vajaamielisten sijoitus vieraissa 
laitoksissa 2 238 904 

Järjestöjen avustukset 181 900 
Käyttövarat 49 151 

Yhteensä 29 509 013 

Lisäksi esiintyi tilinpäätöksessä pääoma-
menoina laitosten perusparannuskustannuk-
sia seuraavasti: 

mk 
Outamon vastaanottokoti 2 769 
Vastaanottokoti Lemmilä 13 157 
Päivähuoltola Vantaala 7 358 

Yhteensä 23 284 

Lastensuojelutoiminnan tulot 
mk 

Valtionapu sosiaalilääkärin toimis-
ton menoihin 15 000 

Valtionapu vajaamielisten avo-
huollon menoihin 48 107 

Muut tulot 17 710 
Korvaukset annetusta huollosta: 

valtiolta 2 059 618 
vierailta kunnilta 87 371 
yksityisiltä 2 308 406 

Valtionapu: 
lastenkodeille 303 142 
vaj aamielislaitoksille 778 483 

Ateriamaksut 97 852 
Luontoisedut 82 343 
Vuokrat 84 691 
Gustaf Walfrid Hyvösen rahaston 

tuotto 86 966 
Muut tulot 135 539 

Yhteensä 6 105 228 
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17.11. ja 2.12.1965 tehdyt sopimukset 35 

Yhteensä 3 955 1 389 4.4.1964 tehty sopimus 16 hoitopaikan va-
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21. Lastensuoj el utoimi 

raamisesta 10 v:ksi Suomen Pelastusarmeijan 
Säätiön Koivurinteen lastenkodista; 

27.6.1961 tehty sopimus 10 hoitopaikan va-
raamisesta 20 v:ksi Pelastakaa Lapset -nimi-
sen yhdistyksen Matti ja Maija -kodista; 

16.6.1961 tehty sopimus 15 hoitopaikan va-
raamisesta 25 v:ksi Helsingin Kaupunkilähe-
tyksen Kotivuoren lastenkodista; 

12.7.1951 tehty sopimus 12 hoitopaikan va-
raamisesta 31.12.2001 saakka Suomen Las-
tenhoitoyhdistyksen Töölön lastenkodista; 

kaupunginhallituksen ja Rinnekoti-Säätiön 
hallituksen 17.9.1963 allekirjoittama kau-
pungin ja säätiön välinen sopimus 253 hoito-
paikan varaamisesta kaupungille säätiön 
hoitolaitoksesta 50 v:ksi; 

4.3.1965 tehty sopimus 6 hoitopaikan va-
raamisesta Suomen Kirkon Sisälähetysseuran 
omistamasta Vaalij alan Keskuslaitoksesta 
50 v:n ajaksi 1.1.1965 lukien sekä 

24.11.1969 tehty sopimus 2 hoitopaikan va-
raamisesta 10 v:ksi Pelastakaa Lapset -yhdis-
tyksen omistamasta Tapolan lastenkodista. 

Lisäksi kaupunginhallituksen 29.11.1966 
Mannerheimin Lastensuoj eluliiton Helsingin 
osastolle myöntämän lainan lainaehtojen mu-
kaisesti yhdistyksen kesäsiirtolapaikat (40) 
varattiin lastensuoj eluviraston käyttöön 15 
v:n ajaksi; 

kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hy-
väksyttyä Diakonissalaitoksen Pitäjänmäen 
lastenkodin piirustukset ja myönnettyä 16.2. 

1967 lainan rakennuskustannusten rahoitusta 
varten lainaehtojen mukaan laitoksen kaikki 
paikat (104) varattiin lastensuoj eluviraston 
käyttöön v:een 1995; 

kaupunginvaltuuston myönnettyä 4.10. 
1967 lainan Raajarikkojen koulusäätiön kou-
lurakennuksen rakentamiseen, varattiin vel-
kakirjan lainaehtojen mukaisesti 7 oppilas-
paikkaa ja 4 paikkaa oppilasasuntolasta 
10 v:ksi lastensuojeluviraston käyttöön; 

kaupunginvaltuuston myönnettyä lainan 
6.9.1967 Mannerheimin Lastensuoj eluliiton 
Helsingin osastolle 15 v:ksi Korkeavuorenk. 
6:ssa ylläpidettävän nuorisokodin perusta-
mista varten varattiin kaikki hoitopaikat (12) 
lastensuoj eluviraston käyttöön; 

kaupunginvaltuuston 21.2.1962 tekemän 
päätöksen perusteella Kårkulla Central-
anstalt -nimisestä kuntainliiton ylläpitämästä 
laitoksesta tehtiin 45 paikan ennakkovaraus 
aikaisemmin varattujen 35 paikan lisäksi sekä 

kaupunginvaltuuston 20.6.1962 myönnet-
tyä I lainan Vajaamielisten Tuki -yhdistyk-
selle sen omistamasta Kankurinmäen kesä-
siirtola- ja hoitokoti -nimisestä laitoksesta 
varattiin kaikki paikat lastensuoj elulauta-
kunnan käyttöön, lainasopimus tehtiin 1.12. 
1965 vuosiksi 1966—1985, ja II lainan 
25.6.1969 varattiin 40 uutta kesäajaksi tar-
koitettua hoitopaikkaa 30 v:n ajaksi lasten-
suoj elulautakunnan käyttöön. 

IV. Lastensuojelulautakunnan alaiset laitokset 

L a s t e n - j a n u o r i s o n h u o l t o -
l a i t o k s e t 

Henkilökunnan osalta viitataan kunnallis-
kalenteriin. 

Sofianlehdon vastaanottokoti toimi 257-paik-
kaisena lähinnä turvattomien 0—16-vuotiai-
den lasten vastaanotto- j a tarkkailulaitoksena. 
Laitoksessa toimi kuitenkin 3 vajaamielis-

osastoa, joissa huollettiin vajaamielisiä ilman 
ikärajoitusta. Laitokseen jouduttiin sijoitta-
maan myös suoj elukasvatusta tarvitsevia 
lapsia. 

Herttoniemen vastaanottokoti toimi 14-paik-
kaisena lähinnä leikki-ikäisten lasten vas-
taanottolaitoksena. 

Outamon vastaanottokoti toimi Lohjalla 
3-osastoisena 46 paikkaa käsittävänä vas-
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toimi 6-paikkaisena turvatto-
l noitolaitOKsena. 

erityislastenkotina, jossa oli erikseen 

i toimi 4.9.19691 

jälki-

sesti 14 v täyttäneille turvattomille ja am-
mattiin valmistumistaan tai työelämään tot-
tumistaan varten turvallisia olosuhteita tar-
vitseville pojille. 

Töölön nuorisokoti toimi 12-paikkaisena lä-
hinnä jälkihoitoa tarvitsevien tyttöjen eri-
tyislastenkotina. 

Kaarelan nuorisokoti toimi 15-paikkaisena, 
lähinnä 13 v täyttäneiden poikien erityislas-

Taivallahden nuorisokoti toimi 28-paikkai-
sena 13 v täyttäneiden poikien jälkihuolto- ja 
erityislastenkotina. Laitoksessa toimi 11-
paikkainen asuntolaosasto. 

toimi 16-paikkai-

13 v täyttäneiden poikien eri-
tyislastenkotina ja 

kouluikäisten ja jälkihuoltoa tarvitsevien ja 

vitsevien tyttöjen erityiskotina. 

ja jälkihuoltoa tarvitsevien tur-

, tarvitsevien poikien erityislasten-

hoitokotina, jolla oh 
oma kansakoulu. 

Oppilaskoti Toivola toimi 96-paikkaisena 
apukouluasteella olevien turvattomien . 
erityislastenkotina, jossa oli oma ] 
Laitoksen yhdellä osastolla huollettiin myös 

V a j a a m i e l i s l a i t o k s e t j a 
v a j a a m i e l i s t e n l a s t e n 

l a s t e n k o d i t 
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Päivähuoltola Tyynelä toimi 68-paikkaisena 
vaj aamielisten päivähuoltolaitoksena. 

Päivähuoltola Vantaata toimi niin ikään 
vajaamielisten päivähuoltolana, jossa oli 42 
paikkaa. 

Vaihetyökeskus toimi 95-paikkaisena vajaa-
mielisten työosastomuotoisena päivähuol-
tolana. 

SolakaUion Erityiskoulu toimi 80-paikkai-
sena 7—18 -vuotiaiden oppimiskykyisten va-
jaamielisten erityiskouluna. 

Malmin ja Päivölän lastenkodit toimivat 
erityislastenkoteina, sillä niitä ei ole pienen 
kokonsa vuoksi hyväksytty vajaamielislai-
toksiksi. 

L a i t o s t e n h a l l i n t o 

Laitosten toiminnasta todettakoon lisäksi, 
että niiden välitön johto kuului kunkin lai-
toksen johtajalle, mutta hallinnollista yleis-
valvontaa suoritti lastensuojelutoimen toi-
mitusjohtaja sekä kasvatuksellista valvontaa 
Outamon, Lemmilän, Naulakallion B-osaston 
ja Tutkinta-aseman osalta nuorisonhuoltaja 

sekä muiden laitosten osalta lastenhuollon-
tarkastaja tai apulaislastenhuollontarkastaj a. 

Laitosten kansakouluissa noudatettiin kau-
pungin kansakouluille vahvistettuja opetus-
suunnitelmia ja opetuksen tarkastuksesta 
huolehtivat suomenkielisten kansakoulujen 
tarkastajat. 

Laitosten terveydenhuolto. Laitosten ter-
veydenhuoltotarkastukset suoritti lautakun-
nan lääkäri. 

Kertomusvuoden aikana laitoksissa hoide-
tuissa lapsissa oli 1 735 akuuttia ja 1 319 
kroonista sairautta. Poliklinikkakäyntejä oli 
530, sairaalahoitotapauksia 112. Tuberku-
loositarkastukset suoritettiin 112 lapselle. 
Viraston vastaanotolla tutkittiin 874 lasta. 

Sofianlehdon vastaanottokodin laborato-
riossa suoritettiin 3 362 tutkimusta. 

Sofianlehdon hammashoitolassa tutkittiin 
192 lasta, joista tuli valmiiksi 120 ja hoito-
toimenpiteiden määrä oli 1 672. 

Laitoksissa suoritetuissa lasten yleistar-
kasttiksissa kunto on yleensä todettu hyväksi. 

Laitosten hygieenisissä olosuhteissa ja lää-
kevarastojen kunnossa ei ole ilmennyt huo-
mauttamista. 
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22· Oikeusaputoimisto 

Oikeusapulantakunnan kokoonpano, kokouk-
set ym. V. 1989 oli lautakunnassa ainoastaan 
yksi jäsen sama kuin edellisenä vuonna. 
Kokoonpanossa tapahtui seuraavat muu-
tokset: puheenjohtajana oik.tiet.tri Göran 
Portinin tilalla oli varatuom. Göran» Wester-
lund, varapuheenjohtajana vanh.oik.neuvos-
miehen Eero Röngän tilalla oik.tiet.kand. 
Yrjö Castren, jäseninä kaup.visk. Martti 
Mehdon ja vanh. oikeusneuvosmiehen Henrik 
Boehmin tilalla varatuom. Lempi Hartikka 
ja valtiot.maist. Georg Paile sekä kaupun-
ginhallituksen edustajana pank.joht. Eero 
Harkian tilalla tal.joht. Kaarlo Pettinen. 

Lautakunnalla oli vuoden aikana seitse-
män kokousta, joiden pöytäkirjat sisälsivät 
79 pykälää. Kirjelmiä saapui 291 ja lähetet-
tiin 10. 

Lautakunta käsitteli sille johtosäännön 
mukaan kuuluvia, oikeusaputoimiston toi-
mintaan yleensä liittyviä asioita ja teki ker-
tomusvuonna mm, seuraavanlaisia päätök-
siä: oikeu saputoimist on toimistonhoitajan 
Sirkka-Liisa Ahosen vaalin vahvistaminen 
(27.1. 7 §); oikeusaputoimiston tilastokortin 
uusiminen (27.1. 13 §); varatuom. Tuomas 
Hinttulan vaalin vahvistaminen oikeusapu-
toimiston 28. pl:n tilapäisen apul.oik.avusta-
jan virkaan (27.1. 18 §); oikeusaputoimiston 
tilapäisen kanslistin sekä kahden toimisto-
apulaisen virkojen täyttäminen (10.2. 22 §, 
10.4. 28 §, 3.10. 59 §); ilmoitus Helsingin 
Asianajajayhdistyksen ja Helsingin Haaste-
miehet Yhdistyksen 12.2.1966 tekemän haas-

te- ja tiecloksiantopalkkioita vm. koskevan 
sopimuksen muuttamisesta 20.3.1968 (10.4. 
32 §) sekä lausunnon antaminen kaupun-
ginhallitukselle nuorisokomitean mietinnön 
johdosta, jossa oli kysymys yksinhuolta-
jien lasten tarvitsemasta erityisestä tuesta 
(21.8. 47 §). Lisäksi lautakunta päätti ottaa 
tilastojen keräämisessä käyttöön IBM:n 
»Port-A-Punch» reikäkortin, aikaisemman 
»Mark-sensing» kortin tilalle. 

Oikeusaputoimisto. Oikeusavustaj an, kol-
men apulaisoikeusavustaj an, holhousapu-
asioita hoitavan apulaisoikeusavustaj an, no-
taarin, tp. notaarin ja toimistonhoitajan vir-
koja hoitivat toimistossa samat viranhaltijat 
kuin edellisenäkin vuonna. Oikeusavustaj an 
vuosiloman aikana hänen tehtäviään hoiti 
apulaisoikeusavustaj a Risto Laine. Apulais-
oikeusavustaj ien viransijaisena toimi oik. 
tiet.kand. Antti Pohjanheimo. Kanslistina 
toimi rouva Marja-Liisa Kattelus vuoden 
alusta lukien. Toimistoapulaisia oli kolme, 
joista merkon. Airi Kirjavainen 1.5. lukien. 

Asiakaskäyntien» lukumäärä pysyi suun-
nilleen samana kuin v. 1968 huolimatta viisi-
päiväiseen työviikkoon siirtymisestä. Käyn-
tien lukumäärä päivää kohti taas vastaa-
vasti nousi. Samoin nousivat rekisteröity-
jen asioiden ja oikeudessa esiintymisten 
määrä. 

Paitsi helsinkiläisten asiakkaiden asioita 
hoiti toimisto vuoden aikana myös muiden 
kotimaisten sekä Ruotsin oikeusapulaitosten 
toimeksiantoja. 
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Vuoden, aikana oli rekisteröityjä asioita 
6 474 (ed.v. 6 289). Näistä ryhdyttiin varsi-
naisiin toimenpiteisiin 2 153 (2 097) tapauk-
sessa ja muissa annettiin vain neuvontaa. 
Eniten oli avioeroasioita, 1 036 (1 043), 
joista oikeutta käytiin 381 (391) tapauksessa. 
Asumuseroasioita rekisteröitiin 891 (756), 
ja näistä 181 (171) tapauksessa käytiin 
oikeutta. Työ- ja palkkariitoja rekisteröitiin 
kertomusvuonna 546 (616). Niissä käytiin 
oikeutta 21 (27) jutussa. Asia sovittiin asian-
omaisten kesken 118 (154) tapauksessa. 
Muista 110 (140) tapauksessa osa sovittiin 
ilman, että sovinnon tulosta olisi toimistolle 
nimenomaisesti ilmoitettu, ja osassa todet-
tiin asiakkaan olleen väärässä tai jutun ol-
leen muuten toivoton. 

Avioliittolain mukaiseen elatusvelvollisuu-
teen perustuvia elatusapumaksuj a tuomit-
tiin toimiston asiakkaille 84 530 (83 418) 
mk/kk. Tämän lisäksi tuomittiin kerta-
kaikkisina elatusapumaksuina 15 000 mk. 
Palkkasaatavia tuomittiin maksettavaksi 
16 255 mk. Tältä vuodelta ei tilastoitu erik-
seen niitä palkkasaatavia, jotka maksettiin 
neuvottelun jälkeen ilman oikeudenkäyntiä. 
Mainittakoon kuitenkin, että maksettavaksi 
tuomittujen ja muuten maksetuksi ilmoi-
tettujen palkkasaatavien yhteismäärä v. 
1968 oli 75 625 mk ja summittaisesti voidaan 
arvioida määrän kertomusvuonna olleen 
samalla tasolla. 

Erilaisia asiakirjoja ja kirjelmiä laadittiin 
4 812 (5 186). Näistä oli kirjeitä ja posti-
kortteja 3 085 (3 450), maksuttoman oikeu-
denkäynnin anomuksia 602 (553), haaste-
hakemuksia 634 (625) sekä muita kirjelmiä 
eri tuomioistuimille ja viranomaisille 491 
(558). 

Päätökseen saatetuista 777 (822) oikeuden-
käynnistä voitettiin joko kokonaan tai osaksi 
693 (758) ja hävittiin 70 (64) juttua. Muut 
jäivät eri syistä sikseen. 

Maksutonta oikeudenkäyntiä anottiin 602 
(553) asiassa. Hakemuksista hyväksyttiin 
551 (511) ja hylättiin 51 (42). 

Vuoden kuluessa oli esiintymisiä oikeudes-
sa 1 509 (1 467). Niistä Helsingin raastuvan-
oikeudessa esiinnyttiin 1 502 (1 564) kertaa 
sekä Espoon ja Helsingin kihlakunnanoikeu-
dessa 7 (3) kertaa. Helsingin hovioikeudessa 
jouduttiin hoitamaan 71 (66) juttua ja kor-
keimmassa oikeudessa 10 (9) juttua. 

Kertomusvuonna oh toimistossa asiakas-
käyntejä 11 188 (11 216). Nämä käynnit 
jakaantuivat eri kuukausien osalle seuraa-
vasti: 

Vastaan- Käyn-
ottopäiviä tejä 

Tammikuu 23 967 
Helmikuu .... 20 813 
Maaliskuu 21 1 033 
Huhtikuu .... 21 826 
Toukokuu 22 871 
Kesäkuu .... 20 842 
Heinäkuu .... 23 963 
Elokuu 21 932 
Syyskuu 22 1 120 
Lokakuu .... 23 1063 
Marraskuu 20 1017 
Joulukuu .... 21 741 

Yhteensä 257 11 188 

Käyntien määrä päivää kohden oli n. 43 
(41). Suurin määrä käyntejä yhtenä päivänä 
oli 122 (115) ja pienin 10 (4). 

Ammattinsa ja sukupuolensa mukaan 
asiakkaat ryhmittyivät seuraavasti: 

Sosiaaliryhmä Yhteensä 

I 148 
II 1 118 

III 3 202 
IV 2 006 

Kaikkiaan 6 474 4 503 

Asiakkaiden sosiaalista asemaa määrät-
täessä käytettiin kaupungin tilastotoimiston 

Näistä 
naisia 

79 
723 

2 118 
1583 
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joHa ei ole 

6 474 

3 401 

. siirtyi 294 ; 
Ho 

tiin holhousasioita hoitavalle 
avustajalle 42 uutta holhoustointa. Holhot-
tavia kuoli vuoden aikana 11 ja täysi-ikäi-
siksi tuli 5. Holhouksia oli vuoden päättyes-
sä 223. Yleisluontoisia uskotun miehen teh-
täviä tuli vuoden aikana 15 ja sen lisäksi 12 
uutta uskotun miehen tehtävää toimiston 
avioero- ja syntyperäjutuissa. Holhousapu-

ixdstoxi. 
36 oikeudenkäyntiä 
keudessa. Asiakkaita kävi 
päivässä. Holhouspalkkioita perittiin-
aikana 42 647 mk. Holhottien 
säilyttämistä varten vuokrattiin varastoti-

55. Tämä varasto 

katu 5. 

olivat 367 392 (319 073) 
kertyi 

(106 572) mk 
perittyjä kor-

647 (593) 
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23· Oppisopimustoimisto 

Vuoden 1969 aikana solmittiin melko vähän 
uusia oppisopimuksia. Tähän oli heikon 
työllisyystilanteen ohella syynä oppisopi-
muskoulutuksessa välttämättä tarvittavien 
oppiohjelmien puute. Oppiohjelmien puuttu-
minen tai niiden suppeus haittasi jossain 
määrin myös tietopuolisen koulutuksen jär-
jestämistä. 

Saapuneita kirjeitä merkittiin diaariin 
yhteensä 494 ja lähetettyjä kirjeitä 193. 

Henkilökunta. Toimiston henkilökuntaan 
kuuluivat koulutustarkastaja ja toimiston-
hoitaja. Lisäksi toimistossa työskenteli yksi 
toimistokoulun harjoittelija. 

Oppisopimuskoulutus. Kertomusvuoden 
alussa oli voimassa olevia vanhan oppisopi-
muslain mukaisia oppisopimuksia 523, vuo-
den aikana päättyi 263 sopimusta ammatti-
tutkintoon sekä 30 sopimusta purettiin. 
Ammattitutkintoja hylättiin 2. Kertomus-
vuoden lopussa voimassa olevia sopimuksia 
oli 230. Oppisopimuksia oli rekisteröity lauta-
kunnan koko toimiaikana vanhan oppisopi-
muslain mukaan 11 157. 

Uuden oppisopimuslain mukaisia oppiso-
pimuksia oli vuoden alussa 651, vuoden aika-
na purkautui 181 sopimusta ja rekisteröitiin 
162 uutta sopimusta, joten voimassa olevia 
oppisopimuksia oli vuoden lopussa 632. 
Kaikkiaan oli uuden oppisopimuslain mukai-
sia oppisopimuksia tähän asti rekisteröity 
lautakunnassa 862. 

Oppisopimusrekisteriin merkityt oppisopi-
mukset ja suoritetut ammattitutkinnot ja-
kaantuivat seuraaviin ammatteihin (ilmoitta-

misessa noudatettu sitä ammattien luettelo-
järjestystä, joka on ammattikasvatushalli-
tuksen 23.9.1969 päivätyssä vahvistettujen 
oppiohjelmien luettelossa): 

Ammatti 

Sopimus Sopimus Tutkinto 
vanhan uuden vanhan 
oppiso- oppi- oppi-
pimus- sopimus- sopimus-

lain lain lain 
mukaan mukaan mukaan 

Asemoija 3 37 1 
Graafinen kuvankor-

jaaja 6 45 6 
Graafinen valoku-

vaaja 8 62 8 
Kemigrafisyövyttäjä 2 10 3 
Kirjansitoja 1 6 3 
Kohopainaja 17 59 5 
Kopioija 3 31 — 

Käsinlatoja 22 153 20 
Offsetpainaja 19 107 19 
Stereotypoija 1 4 7 
Syväpainaja 6 9 2 
Syväpainosyövyttäjä — 3 — 

Huonekaluverhoilija — — 1 
Instrumenttimekaa-

nikko — 1 1 
Autonkoripeltiseppä 1 — — 

Autosähköasentaja 9 — — 

Jyrsijä 2 — 4 
Koneenasentaja — — 10 
Viilaa ja 4 2 2 
Työkaluntekijä ...... — 6 11 
Sorvaaja 7 7 10 
Automaalari 4 — 2 
Rakennusmaalari ... 2 _ 1 
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23. Oppisopimustoimisto 

Sopimus Sopimus Tutkinto 
vanhan uuden vanhan 
oppiso- oppi- oppi-
pimus- sopimus- sopimus-

lain lain lain 
mukaan mukaan mukaan 

Penkkipuuseppä ... 7 — 1 
Mallipuuseppä 1 — 5 
Puhelinkeskusasenta-

ja — 14 — 

Puhelinyleisasentaj a 1 _ — 

Kaapeliasentaj a — 2 — 

Sisäsähköj ohtoasen-
taja _ — 1 

Sähköj ohtoasentaj a — — 1 
Sähkökoneasentaj a — 5 14 
Ulkosähköj ohtoasen-

taj a .. . . . . . . . . . . . . . — — 5 
Kondiittori 4 33 3 
Leipuri _ 26 2 
Valokuvaaja 3 9 4 
Kampaaja ............ 53 — 52 
Parturi 18 _ 14 
Kaivertaja 1 — — 

Konepiirtäjä — _ 5 
Konttorikonemekaa-

nikko 1 _ _ 
Kultaseppä 4 — — 

Laivakoneenasentaj a .— — 13 
Laivalevyseppä — — 19 
Optikko 6 1 . — 

Peltiseppä 13 — 8 
Vaunuputkiasentaj a 1 — _ 

Yhteensä 230 632 263 

Kurssitoiminta. Kaupungin ammattioppi-
laitokset sekä Ammattienedistämislaitos ja 
Taideteollinen oppilaitos järjestivät oppi-
sopimusoppilaille tietopuolista koulutusta 
oppisopimustoimiston huolehtiessa oppilai-
den kursseille kutsumisesta. Yhteistyössä 
kaupunginhallituksen koulutustoimiston 
kanssa järjestettiin kaksi työnopettajille 
tarkoitettua työnopetuskurssia, joille osallis-
tui yhteensä 64 henkeä. 

Tiedotustoiminta. Kallion virastotalossa jär-
jestettiin kaksi ammattitodistusten jakoti-
laisuutta, joihin osallistui yhteensä n. 300 
henkeä. Noin sadalle eri työmarkkina]ärjes-
tolle lähetettiin oppisopimuskoulutuksen edis-
tämistä koskeva kiertokirje liitteineen. Kou-
lutustarkastaja luennoi lisäksi erilaisilla kurs -
seilla oppisopimuskoulutuksesta. 

Menot ja tulot. Vuosimenot olivat yhteensä 
90 410 mk ja valtionapuina saadut tulot 
yhteensä 21 153 mk, joka vastaa n. 80 mk:n 
nettomenoja kutakin vuoden lopussa voi-
massa ollutta oppisopimusta kohden. Kau-
pungin talousarvion ulkopuolella välitettiin 
ammattikasvatushallituksen myöntämää val-
tionapua yhteensä 307 555 mk oppisopimus-
oppilaita kouluttaville työnantajille. 
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24. Kotitalouslautakunnan toimisto 

Yleistä. Kotitalouslautakunnan, järjestä-
mille kursseille .osallistui v. 1969 kaikkiaan 
3 755 henkilöä ja muuta neuvontaa käytti 
hyväkseen 7 820 henkilöä. Muuhun neuvon-
taan on laskettu leikkuupalvelu, havaintoesi-
tykset, kudonnan ohjaus ja neuvontapalvelu. 
Verrattaessa lukuja edellisen vuoden lukuihin 
on kursseille osallistuneiden määrä jonkin 
verran laskenut ja muuhun toimintaan osal-
listuneiden määrä noussut. Kurssilaisten 
määrään on saattanut vaikuttaa se, että ker-
tomusvuonna pidettiin tavallista enemmän 
virkalomia ja sijaisten saaminen oh vaikeata. 

Lautakunnan toimistosta lähetettyjen kir-
jelmien luku oh 479 ja toimistoon saapunei-
den 322. Laskuja hyväksyttiin 510. 

Toimihenkilöt. Kotitalouslautakunnan pal-
veluksessa oh kertomusvuonna vakinaisina: 
kotitalousneuvonnan tarkastaja, kuusi ta-
lousopettajaa, kodinhoidon opettaja, koti-
talousneuvoja, neljä käsityönopettajaa sekä 
neljä käsityöneuvojaa. Edellä mainittujen 
lisäksi oh kaikkiaan 11 tuntiopettajaa sekä 
toimistonhoitaj a. 

Opetus-ja perhepesulassa oh kaksi pesulan-
hoitajaa sekä pesula-apulainen. 

Toimipaikat. Lautakunnan toimisto oh 
Fabianinkatu 32:ssa, joka vapautui marras-
kuussa kokonaan lautakunnan käyttöön. 
Huoneistossa suoritettiin korjauksia ja toi-
minta päästään alkamaan v:n 1970 alussa. 

Opetus- ym. toiminta tapahtui 16 eri pai-
kassa, nim. seitsemässä lautakunnan omassa 
opetushuoneistossa sekä seuraavissa esikau-
punkialueen kansakouluissa: Kannelmäessä, 
Etelä-Haagassa, Lauttasaaressa, Munkkinie-

messä, Pakilassa, Pihlajamäessä, Pitäjän-
mäessä, Vartiokylässä ja Vesalassa. Ruotsin-
kielinen opetus keskitettiin Dagmarinkatu 
3:ssa sijaitsevaan opetushuoneistoon. Lauta-
kunnan omia opetustiloja luovutettiin kansa-
koulujen ja nuorisotoimiston käyttöön. 

Toiminta. Ruoanvalmistuksen, * ompelun, 
käsitöiden, kodinhoidon ja pesunopetusta 
varten järjestettiin erilaisia kursseja sekä 
luentoja ja havaintoesityksiä seuraavasti: 

T a l o u s k u r s s i t : 

Ruoanvalmistuskurssej a . 
Kotiapulais- ja kodinpe-

rustamiskursseja 
Erikoiskursseja 
Voileipäkursseja 
Leipomakurssej a 
Kursseja koululaisille .... 

» miehille 
Havaintoesityksiä 

Yhteensä 2 657 

Kurssien OsaUis-

K ä s i t y ö k u r s s i t 
luku-

• määrä 
tujien 
määrä 

Ompelukurssit 143 1 640 
Joululahjakurssit 5 58 
Kursseja koululaisille 3 26 
Hattukursseja 25 298 
Muu kurssi 6 55 
Leikkuupalvelua — 1 210 
Kutomista — 284 

Yhteensä 3 571 

luku- tujien 
määrä määrä 

59 659 

3 63 
5 56 

43 495 
35 205 
11 125 
9 75 

52 979 
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21. 

Lisäksi järjestettiin] 
ja laitosten 

tiin 

don 
Havaintoesitysten 

ja 
, piparkakkutalon 

ja kahvin käyttö ruoanval-
ja leivonnassa, maksaruoat, ei-

paprikan käyttö, 

ruokaohjeita ja 
erikoistarj ouksien hyväksikäyttämistä 
markkinoilla olevien valmiiden ja puolival-
mnaen tuotteiaen Kayttoa. 

] ia 
johon liittyi 

ja sovitusta, tuli yhä 

Joululah j akursseil-
ja kylpytakkeja, 

ja lasten 

löntäohjeita, pyhien edellä leivonta- ja ruoka-
ohjeita. Siivoukseen ja muuhun kodinhoitoon 
liittyvät asiat ovat aina ajankohtaisia. 

Pesulatoiminta. Lautakunnan 
oli Karhulinnan pesula messä. Pe-

kävi asiakkaita 4 257 ja pesukilo-
määrä oli 77 207 kg. 

kolme omaa kerhoa: Va 
ja Käpylän 

oli 170. 
Tuloja oli; Tulot ja men 

ta 33 497 mk, 
sekä vuokratuloja 917 mk ja 
2 817 mk, yhteensä 89 001 mk. 

, oli kertomusvuonna 615 951 

51 770 mk 
tuloja 
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25. Kaupunginkirjasto1) 

Lainaustoiminnan kehitys. Kirjaston koko-
naislainaus lisääntyi v:n 1969 aikana run-
saasti 150 000 kirjalla. Kasvu oli huomatta-
vasti pienempi kuin edellisenä vuonna, joka 
tässä suhteessa oli täysin poikkeava ja ennä-
tyksellinen. Taloudellisten olojen normalisoi-
tuminen vakauttamisen avulla taittoi ilmei-
sesti kirjastoihin kohdistuvalta paineelta kär-
jen. Lisäykset olivat suurimmat kirjasto-
auto- ja laitoskirjastotoiminnan kohdalla. 
Myös pääkirjaston osalta kirjattiin entistä 
tuntuvasti korkeampi lainausluku, mikä 
luonnollisesti kiristi tilannetta ylikuormite-
tuissa tiloissa vielä entisestäänkin. 

Lainaustoiminnan hidastuneen kasvun joh-
dosta ei henkilökuntatilanne enää oleellisesti 
vaikeutunut eikä kirj allisuusmäärärahava-
jaus entisestään kasvanut. Mikäli kehitys 
lähivuosina asettuu tavanomaisiin uomiin, 
voitaneen poikkeuksellisen kasvun aiheutta-
mat määrärahalliset vajaukset vähitellen 
saada korjatuiksi ja normaalit toimintaedel-
lytykset jälleen luoduiksi. Ilmenneitä vai-
keuksia ei sovi ihmetellä jos pidetään mieles-
sä, että kirjaston lainaus neljässä vuodessa 
lisääntyi yli l . i milj. kirjalla (v:n 1965 lai-
naus 2 557 862). Vastaavana aikana lainaus 
helsinkiläistä kohden nousi 5.4 kirjasta 7.0 
kirjaan. Kehitys on ripeydessään, sen aiheut-
tamista vaikeuksista huolimatta, ollut erit-
täin ilahduttava ja vienyt Helsingin lainaus-
tiheyden suhteen Pohjoismaiden pääkau-
punkien kirjastolaitosten kärkeen. Saavutus 
on pääkirjastorakennuksemme kelvottomuu-

teen nähden todella merkittävä. Toisaalta 
on myös välttämätöntä todeta, että useat 
maamme kaupunginkirjastot viime vuosien 
kirjastollisen korkeapaineen aikana yltivät 
yli kymmeneen lainaan asukasta kohden 
ohittaen tässä suhteessa selvästi pääkaupun-
gin vastaavan palvelutehokkuutta kuvaavan 
luvun. 

Laitoskirjaston laajeneminen. Toiminta-
vuoden tärkein tapahtuma oh kirjastopalve-
lun aloittaminen 1.9. Helsingin Yliopistolli-
sen keskussairaalan klinikoilla. Erittäin kauan 
aikaa vireillä ollut ja melko paljon julkistakin 
sananvaihtoa aiheuttanut suunnitelma saa-
tettiin kohtuullisen hyvin toimintaedellytyk-
sin toteutukseensa. 

Aloite Helsingin yliopistollisen keskussai-
raalan kirj astotoiminnan liittämisestä kau-
punginkirjaston piiriin tehtiin välittömästi 
uuden kirjastolain astuttua voimaan v. 1962. 
Tarkan toimintasuunnitelman laatiminen 
kustannuslaskelmineen edellytti kuitenkin 
yksityiskohtaisia sovellutusohj eita valtion-
avun Suhteen, joten toiminnan laajennusta 
koskeva tarkka ehdotus kustannusarvioineen 
voitiin esittää vasta v. 1965. Tällöin ehdotet-
tiin toteutusta kolmessa vaiheessa, joista en-
simmäinen käsittäisi Meilahden sairaala-
alueen, toinen vaihe Töölön sairaalan ja Psy-
kiatrian klinikan sekä viimeinen muut klini-
kat (Kirurgian sairaala ja Unioninkadun kli-
nikat). Kustannukset kytkettiin kunkin vuo-
den potilaspaikkaj akautumaan siten, että 
HYKS suorittaisi kaupunginkirj astolle vai-

1) Kertomukseen kuuluvat tilastotaulukot, joita ei ole otettu tähän teokseen, on julkaistu Helsingin 
kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa ja kaupunginkirjaston kertomuksen eripainoksessa. 
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25. Kaupunginkirjasto 

Helsingin yliopistolliseen keskussairaalan Meilahden sairaala-alueen laitoskirjaston huoneistosta käsin 
ei ainoastaan kirjavaunuin huolehdita kirjastokäynneistä kaikilla osastoilla, vaan potilaat voivat määrä-

aikoina itse tulla valitsemaan kirjoja suoraan hyllyistä. 

tionavun ulkopuolelle jäävistä menoista ei-
helsinkiläisten hoitopäiviä suhteellisesti vas-
taavan osuuden. 

HYKS.n liittohallitus hyväksyi kirjaston 
laatiman suunnitelman, mutta käytännön 
vaikeudeksi jäi kirjastolle sopivan keskeisen 
huonetilan osoittaminen Meilahden sairaala-
alueelta. Tämä kysymys ratkesi vasta ns. 
vanhan talousrakennuksen saneerauksen yh-
teydessä, Pohjakerroksesta luovutettiin kir-
jaston käyttöön 109'm2 käsittävä huoneisto, 
josta on hyvät yhteydet maanalaiseen käy-
tä vä verkostoon. 

Keskussairaalan kirjastotoimintaa varten 
perustettiin muitten virkojen ohella tilapäi-
sen osastonhoitajan virka. Peruskokoelma ar-
vioitiin kolmeksi kirjaksi potilaspaikkaa koh-
den eli Meilahden sairaala-alueen osalta 
6 000 niteeksi. Ensimmäiseen vaiheeseen lii-

tettiin HYKS:n liittohallituksen toivomuk-
sesta myös Psykiatrian klinikka, jonka kir-
jastotoiminta huonetilan korjauksen jälkeen 
voitiin aloittaa 9.12. 

Työskentelyn antamat kokemukset ovat 
toistaiseksi olleet varsin myönteiset heijas-
tuen mm. erittäin korkeissa lainausluvuissa. 
Laitoskirj astotyön kannalta aluevaltaus on 
ollut merkittävä askel kohti kaikki pääkau-
pungin sairaalat kattavaa tehokasta ja sau-
matonta kirj astollista huoltoa. Oleellisena 
tavoitteena on tämän ohella pidettävä kirjo-
jen kotiinkuljetusta avohoidossa oleville sai-
raille ja liikuntakyvyttömille. Tältä osin 
aloitteiden tekeminen on kuitenkin kilpisty-
nyt kirj astolainsäädännön ahtaisiin valtion-
apusäännöksiin, jotka eivät sulje piiriinsä 
kirjojen kotiinkuljetuspalvelua. 

Töölön sivukirjasto. Töölön uuden sivukir-
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25. Kaupunginkirjasto 

Psykiatrian klinikan laitoskirjaston huonetilat ovat jossain määrin ahtaat, mutta lapset viihtyvät kuva-
kirjojen parissa. 

jaston rakennustyöt edistyivät suunnitelmien 
mukaisesti. Valtion rahoitusosuuden asetta-
mien työllisyysehtojen johdosta oh työt kes-
keytettävä 1.6.—30.9. väliseksi ajaksi, koska 
opetusministeriölle tehty anomus saada jat-
kaa töitä yli kesäkauden ei johtanut tulok-
seen. Talon harjannostajaiset pidettiin 31.5., 
jolloin rakennus oli vesikattovaiheessa. 

Kirj ast olaut akunnan tehtyä asiaa koske-
van aloitteen julisti Helsingin kaupungin 
kuvataidetoimikunta 9.6. kilpailun veistok-
sen hankkimiseksi Töölön uuden kirjastotalon 
eteen. Määräaikaan mennessä saapui 74 eh-
dotusta. Palkintolautakunta ratkaisi kilpai-
lun kokouksessaan 12.10. seuraavasti: I pal-
kinto 4 500 mk Kari Juva, II palkinto 3 500 
mk Jouko Toiviainen ja III palkinto 2 000 mk 
Raimo Heino sekä lunastukset ä 1 500 mk 
Matti Hautamäki ja Nina Terno. 

Töölön vanhan sivukirj astorakennuksen 
osalta tilanne kärjistyi sen johdosta, että 
suunniteltujen uusien hotellirakennuksien 
aikataulua kiristettiin ja kirjastotalon pur-
kaminen tuli välittömästi aj ankohtaiseksi. 
Vastoin aikaisemmin saatuja vakuutuksia 
Töölön sivukirjaston oli väistyttävä paikal-
taan ennen uuden kirj astorakennuksen val-
mistumista eli ennen uuden vuokrasopimuk-
sen voimaanastumista 1.7. Siirtoa varten 
käytettävissä oleva aika supistui.muutamaan 
kuukauteen. Kiinteistöviraston avulla käyn-
nistetyt perinpohjaiset huoneistotiedustelut 
osoittivat, että Töölön kaupunginosasta ei 
ollut vuokrattavissa minkäänlaista kelvollista 
huonetilaa, joka edes välttävästi olisi voinut 
toimia sivukirjaston väliaikaisena sijainti-
paikkana. Ainoaksi käyttökelpoiseksi ratkai-
suksi tarjoutui sivukirjaston siirtäminen van-
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25. Kaupunginkirjasto 

haan, purkutuomion alaisena olevaan puu-
rakennukseen Kivelän sairaala-alueella. Huo-
netiloja yhdistämällä oli mahdollista saada 
toiminnallisesti käyttökelpoinen huoneisto 
kirjaston käyttöön. Valtaosa kirjakokoel-
masta voitiin sijoittaa avohyllyille ja työ-
huonetilannekdn oli tyydyttävästi ratkaista-
vissa. Varsinaisen opintosalin toiminnan jat-
kamiselle ei sitä vastoin löytynyt edelly-
tyksiä. 

Muiden vaihtoehtojen puutteessa kirjasto-
lautakunta esitti ko. rakennuksen kiireellistä 
asettamista Töölön sivukirjaston käyttöön 
ja anoi määrärahaa tarpeellisten korjaustöi-
den suorittamiseen. Pakkotilanteesta johtuen 
välttämättömät muodollisuudet selvitettiin 
harvinaisen nopeasti: talon asukkaat sijoi-
tettiin muualle, korjaus- ja muutostyöt to-
teutettiin ennätysajassa.. Kesäkuun viimeisi-
nä päivinä muutto suoritettiin puuseppien, 
sähkömiesten ja maalareiden vielä viimeistel-
lessä töitään. 

Töölön sivukirj aston toiminta sujui väli-
aikaisissa tiloissa olosuhteisiin nähden tyy-
dyttävästi. Rakennuksen kunto saatiin kor-
jausten avulla kohtalaisen hyväksi ja huo-
neisto oh kauttaaltaan valoisa ja siisti. Odo-
tetusti lainaus väheni jonkin verran, mutta 
suurin osa lainaajista sopeutui nopeasti 
uusiin olosuhteisiin. 

Vanhan pääkirjastorakennuksen uusiutumi-
nen. Pääkirjaston vuosi vuodelta korostetum-
piin t oimin t a vaikeuksiin haettiin ratkaisua 
toteuttamalla koko vuosikymmenen ajan vi-
reillä ollut osastoj akomuutos. Aikaisempi 
kielellinen jakautuma suomenkielisen kirjalli-
suuden ja toisaalta ruotsin- ja vieraskielisen 
kirjallisuuden lainausosastoihin oli johtanut 
ensinmainitun osaston yhä kohtalokkaam-
paan ja täysin suhteettomaan ylikuormituk-
seen. Rakennuksen toimintakapasiteetin huo-
mattava lisääminen voitiin saada aikaan ta-
saamalla eri osastoihin kohdistuvaa painetta. 

Kielestä riippumatta tietokirjallisuus yh-
distettiin omaan osastoonsa ja kaunokirjalli-
suus sij oitettiin kokonaisuudessaan suomen-

kielisen kirjallisuuden lainausosastona toimi-
neeseen toiseen kerrokseen. Toteutettu uu-
delleenjärjestely vastasi sivukirjastoissa nou-
datettua käytäntöä, joka sinänsä on omiaan 
tuomaan tietokirjallisuuden koko laajuudes-
saan välittömästi lainaajan ulottuville. 

Osastojakomuutoksen yhteydessä järjes-
tettiin pohj akerrokseen keskitetty lainauspis-
te, jossa lainojen rekisteröinti valokuvausme-
netelmällä ja palautukset lajitteluilleen hoi-
detaan. Järjestely edellytti uuden hissin asen-
tamista sekä lasten ja nuorten lainausosaston 
siirtämistä lasten lukusalin tiloihin. Lukutilat 
ja käsikirjasto puolestaan sijoittuivat supis-
tettuina lainaaj akortiston aikaisempaan huo-
netilaan, jota ei kuitenkaan kertomusvuoden 
aikana saatu lopullisesti kunnostetuksi. 

LTudistusten yhteydessä suoritettiin pää-
kirjastossa myös huomattavia vuosikorjauk-
sia ja kalustohankintoja. Varastotilana aikai-
semmin ollut ylin kerrostaso otettiin yleisö-
tilana käyttöön ja varattiin ensisijaisesti tai-
dekirjallisuudelle. Kellaritasoon järjestettiin 
henkilökunnan kahvio. Pääsisäänkäynnin 
tuulikaapin yhteyteen saatiin lämminilma-
puhallin. Pohjakerroksen käytävään sijoi-
tettiin uusi opastus- ja valvontapiste. 

Pääkirjastoa käyttävän yleisön kannalta 
muutokset olivat läpikotaiset. Lainausosas-
toilla ei yksikään kirja jäänyt entiselle pai-
kalleen. Lainaajien sopeutumista pyrittiin 
helpottamaan ja nopeuttamaan monipuoli-
sella, mahdollisimman tehokkaalla tiedotus-
toiminnalla. Uudistuksia koskeva tiedotus-
tilaisuus järjestettiin pääkirjastossa 10.10., 
minkä lisäksi asiaa koskevia painotuotteita ja 
monisteita jaettiin runsaasti kirjaston käyt-
täjille. 

Alkuperäisen suunnittehiaikataulun mu-
kaan uudelleenjärjestely oli tarkoitus toteut-
taa hiljaisena kesäaikana. Rakennustöiden 
ajoitusta ei kuitenkaan kyetty tarkasti nou-
dattamaan, joten varsinainen muutto siirtyi 
syksyyn. Siirtotoimenpiteiden takia pääkir-
jaston aikuisten lainausosastot oli pidettävä 
suljettuina viikon ajan 6.—11.10. Uutta osas-
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25. Kaupunginkirjasto 

Töölön sivukirjastorakennus harjannostajaispäivänä SI.6. ennen töiden keskeyttämistä kesäkaudeksi. 

to jakoa ja lainausmenetelmää sovellettiin 
täydessä laajuudessaan ensimmäistä kertaa 
13.10., jolloin ruuhkaantuminen luonnolli-
sesti oli pahimmillaan. Vastoin ennakko-
odotuksia yleisön taholta tulleet vastareak-
tiot supistuivat verrattain vähiin. Sopeutu-
minen uusiin olosuhteisiin sujui asteittain 
varsin kitkattomasti. 

Pääkirjastoa koskevat muutokset ulottui-
vat myös puhelinliikenteeseen. Rakennus-
viraston puhelinkeskus otti huhtikuun alusta 
lähtien huolehtiakseen pääkirjaston puhelin-
välityksestä. Yleisönpalveluosastoille varat-
tiin virka-ajan jälkeen käytettäväksi kahdek-
san suoraa linjaa. Syyskuussa valmistui auto-
maattinen ohivalintakeskus, jota käyttäen 
pääkirjaston kaikille osastoille päästään myös 
suoraan ilman puhelinvälitystä. Ohivalinta-
numeroista tiedotettiin yleisölle jaetussa mo-

nisteessa »Kirjasto uusiutuu — Huvudbib-
lioteket i stöpsleven». 

Henkilökunta. Kertomusvuoden päät-
tyessä oli kaupunginkirjastossa 170 vakinais-
ta ja 36 tilapäistä viranhaltijaa, työsuhteessa 
olevia kuukausipalkkaisia työntekijöitä oli 
12. Tuntipalkkaisten kirj astoamanuenssien 
ja kirjastoapulaisten vuoden aikana suorit-
tama työmäärä oli 131 704.5 tuntia, vastaten 
n. 80 kokopäiväisen työntekijän työmää-
rää. 

Kaupunginkirj astoon valittiin uusina vi-
ranhaltijoina kirjastoamanuensseiksi Hertta-
Maija Ignatius ja Anna-Maija Valkonen 1.2., 
Martina Aminoff 1.8., Paula Lehto, Tuula 
Mattila ja Orvokki Tanttu 1.9. sekä Viveka 
Floman 1.11. lukien. 

Seuraavat kaupunginkirj aston viranhalti-
jat siirtyivät toiseen kirjaston virkaan: osas-
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Vasemmalla olevaan puurakennukseen Kivelän sairaala-alue elia Töölön sivukirjasto sijoittui väliaikai-
sesti juhannuksesta hikien uuden rakennuksen valmistumiseen saakka. 

tonhoitajaksi Eila Lindqvist 16.3., opiskelun-
neuvojaksi Teuvo Telakivi 1.5., sivukirjaston-
hoitajaksi Hilkka Kauppi 1.6., osastonhoita-
jaksi Svanhild Snell 1.8., vanhemmaksi kir-
jastoamanuenssiksi Edith Nissinen 1.10., 
sivukirjastonhoitajaksi Liisa Aarnio 1.10. ja 
opiskelunneu vo jaksi Leena Sippola 1.11. 
lukien. 

Eläkkeelle siirtyivät sivukirj.hoit. Rakel-
maria Engman-Enari 26.3. sekä kirjastoama-
nuenssit Vuokko Lumme 1.7., Ragna Norr-
men 1.12. ja Sylvia Korpi-Anttila 28.12. 
lukien. 

Kirjaston palveluksesta erosi opiskelun-
neuvoja Maire Mäkinen 16.1. lukien. 

Sivukirj.hoit. Sinikka Paloheimo kuoli 13.4. 
Kaupunginkirjaston palveluksessa oleville 

myönnettiin sairauden, tapaturmien ja äi-
tiyslomien vuoksi virkavapautta yhteensä 
5 136 päivää. 

Kirjastotutkintoa varten vaadittavan har-
joittelun suoritti 11 henkilöä. Harjoittelijoille 
järjestettiin kevätkaudella koulutustilaisuuk-
sia (24 t), joissa käsiteltiin mm. kaupungin-
kirjaston historiaa ja organisaatiota, kirjalli-
suuden valintaperiaatteita ja hankintamene-
telmiä, luokitusta ja luettelointia sekä kir-
jastotoiminnan erikoistyömuotoja. Harjoit-
telunohjaajana toimi apul. kirj.joht. Sirkka-
Liisa Meri. Kirjastonjohtajan ja harjoittelun-
ohjaajan lisäksi luentoja pitivät kirjaston 
omat esiteltyjen alojen erikoistuntijat sekä 
kirjastoneuvos Helle Kannila. Lisäksi har-
joittelijat osallistuivat Helsingin seudun kir-
j astohar j oitteli j öiden yhteisluentoihin tu-
tustuen täten myös tieteellisten kirjastojen 
toimintaan. 

Kaupunginhallituksen koulutustoimikun-
nan järjestämälle tulokaskurssille osallistui 
neljä kirjastoamanuenssia. Os.lioit. Eila Lind-
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25. Kaupunginkirjasto 

Pääkirjaston lainaustoimistossa huolehditaan valokuvausmenetelmän avulla keskitetysti kaikkien osas-
tojen kirjalainojen rekisteröinnistä. 

qvist ja sivukirj.hoit. Kaija Salonen osallis-
tuivat koulutustoimikunnan j ärj estämään 
toimistopäällikköseminaariin. 

Kirjastossa työskenteli kolme toimisto-
koulun harjoittelijaa. Työnopettajana toimi 
kirjanpit. Elsa Aarnio. 

Sivukirjaston- ja osastonhoitajien kokous 
pidettiin pääkirjastossa 26.11. Kirjastonjoh-
taja selosti kaupunginkirj aston pitkän täh-
täyksen taloussuunnitelmaa vuosiksi 1970— 
1979. Apul. kirj.joht. Sirkka-Liisa Meri esitti 
harj oittelij akoulutuksessa varteenotettavia 
näkökohtia sekä suunnitelmia koulutuksen 
tehostamiseksi. Järjestetyssä paneelikeskus-
telussa kirjastonjohtaja ja apulaiskirjaston-
johtajat vastasivat osanottajien kysymyk-
siin. 

Helsingin seudun kirj astoharj oittelij oille 
järjestettyyn retkeen Nurmijärven kunnan-
kirjastoon ja Hyvinkään kaupunginkirjastoon 

osallistui myös kirjaston muuta henkilökun-
taa. 

Kirjastoautotoiminta. Kirj astoautoj en 
käyttö jatkui erittäin vilkkaana. Lainauksen 
jatkuvan kasvun johdosta toimintavaikeu-
det muodostuivat erityisen huolestuttaviksi 
Myllypuron ja Kontulan kaupunginosissa. 
Autojen aikatauluihin tehtiin joitakin muu-
toksia, joiden avulla pyrittiin paineen tasoit-
tamiseen. 

Musiikkiosasto. Pääkirjaston kolmannen 
kerroksen opintosalin yhteydessä olevaan 
musiikkiosastoon hankittiin kertomusvuoden 
aikana 418 levyä, joista osa kielilevyjä ja ns. 
kirjallisia äänilevyjä. Levyjen kokonaismäärä 
oli vuoden lopussa 2 148. Levyjen kuunteli-
joita oli yhteensä 10 116, jotka kuuntelivat 
yhteensä 11 420 levyä. 

Mikrofilmit. Helsingissä ilmestyneiden sa-
nomalehtien ja vanhimpien maassamme il-
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25. Kaupunginkirjasto 

mestyneiden lehtien mikr of ilmausta jatket-
tiin. Vuoden lopussa mikrofilmirullien luku-
määrä oli 2 885. 

Kaukolainaus. Kaukolainapyyntöjä muil-
ta kirjastoilta vastaanotettiin 1 341, jois-
ta voitiin lähettää 691 (ed. v. 733) teosta, 
näistä 125 (138) ulkomaille. Muille kirjastoille 
lähetettiin 50 kaukolainapyyntöä, joista saa-
tiin 45 kirjaa. Jäljennepalvelusta huolehdit-
tiin yhteistoiminnassa alan erikoisliikkeiden 
kanssa. 

Tiedotustoiminta. Henkilökuntalehti »Kir-
jaston Kuulumisia», jota jaettiin myös pää-
kaupungin sanomalehdille ja eräille maamme 
kirjastoille, ilmestyi 11 numerona. Pääkirjas-
toa koskevan yleisölle tarkoitetun esitteen 
»Kirjasto uusiutuu — Huvudbiblioteket i 
stöpsleven» suunnitteli kuvaamat aidonop. 
Leena Ahvonen. Yleisölle jaettavaksi paina-
tettiin sivukirjastojen osoitteet ja puhelin-
numerot sisältävä esite. TV-1 esitti 11.3. 
toimitt. Singa Sandelinin suunnitteleman kir-
jastoja koskevan ohjelman »Lana och läs». 
Lähetys kesti 40 minuuttia ja se oli varus-
tettu suomenkielisin tekstityksin. Suurin 
osa ohjelmasta oli kuvattu kaupunginkirjas-
ton eri toimintapisteissä. Suppeammin kir-
jastoa käsiteltiin useissa radio- ja televisio-
lähetyksissä. 

Kokoukset ja opintomatkat. Kirj.joht. Sven 
Hirn osallistui pohjoismaisten pääkaupun-
kien kirjastonjohtajien neuvottelukokouk-
seen Tukholmassa 5.—6.5. Kokouksessa kä-
siteltiin kir j anvalintaj ärj estelmiä, kirjasto-
jen sisäistä tiedotustoimintaa sekä siirtokir-
jajärjestelmää. 

Kirj.joht. Sven Hirn osallistui myös Turun, 
Tampereen ja Helsingin kirjastonjohtajien 
kokoukseen 21.11. Tampereella. Kokouksessa 
käsiteltiin kirjastojen audiovisuaalisia toi-
mintamuotoja ja esiteltiin Tampereen uusi 
kirjastoauto. 

Apul.kirj.joht. Sirkka-Liisa Meri osallistui 
19.—20.11. Työterveyslaitoksen Helsingissä 
järjestämille työhönottajien neuvottelupäi-
ville. Neuvottelupäivillä käsiteltiin työter-

veyden nykynäkymiä, .työhönoton toteutus-
ta, työntekijöiden vaihdunta-alttiutta, vuo-
rotyötä, ergonomiaa ja yritysdemokratiaa. 
Apul.kirj.joht. Sirkka-Liisa Meri osallistui 
myös harjoittelunvalvojien neuvotteluko-
koukseen Tampereella 15.12. 

Opisk.neuv. Benita Kock aloitti 5.9. Suo-
men Kirjallisuuspa!velun seuran järjestämän, 
kaksi lukukautta kestävän informaatiopal-
velun kurssin. 

Yleiseen kirjastokokoukseen Vaasassa 19. 
—21.8. osallistui kirjastonjohtaja ja 17 muuta 
viranhaltijaa sekä useita tuntipalkkaisia. 
Ruotsinkielisten kirj astoseuro j en kokous pi-
dettiin 13.—14.6. Maarianhaminassa ja siihen 
osallistuivat Benita Kock, Mirjam Nyberg 
ja Svanhild Snell, joka piti kokouksessa esi-
telmän aikuiskasvatuksesta ja kirjastojen 
sekä muiden kansansivistys] ärj estöj en yhteis-
työstä. 

Vaasan kesän yhteydessä järjestettyyn las-
tenkulttuuriseminaariin 13.—14.6. osallistui 
viisi kirjaston virkailijaa. Suomen Kirjasto-
seuran iastenkirj astotoimikunnan järjestä-
mille opintopäiville Suomussalmella 14.—· 
17.7. osallistui kirj.aman. Sirkka Svedberg, 
joka toimi päivien johtajana. Sivukirj.hoit. 
Kaija Salonen osallistui Suomen Television 
j ärj estämään Iastenkirj allisuusseminaariin. 

IFLA:n kokoukseen Kööpenhaminassa 
24.—30.8. osallistuivat iaitoskirj.joht. Mir-
jam Nyberg Suomen Kirjastoseuran viralli-
sena edustajana ja apul.kirj.joht. Eila Wirla. 
Maist. Nyberg piti sairaalakirj astoj aoston ko-
kouksessa esitelmän vanhainkotien kirjasto-
palvelusta Suomessa. Os.hoit. Svanhild Snell 
ja kirj.aman. Paula Lehto osallistuivat Ruot-
sin kouluylihallituksen järjestämään van-
kilakirjastoja käsitelleeseen kokoukseen Sö-
dertäljessä 5.—6.5. Opisk.neuv. Benita Kock 
osallistui Sveriges allmänna biblioteksför-
eningin kokoukseen Kristianstädissä 16.— 
19.6. Kirj.aman. Arla Lindgren aloitti vuoden 
kestävän opintomatkansa Yhdysvaltoihin 
1.7. Kirj.hoit. Robert James Lontoosta työs-
kenteli kirjastossa 18.8.—13.9. 
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25. Kaupunginkirjasto 

Pääkirjaston osasto jakomuutoksen yhteydessä on kolmannen kerroksen lainauspöytä poistettu ja sen 
tilalle muodostettu istumaryhmä tietokirjallisuuden lainaajia varten. 

Vierailut ja kirjaston esittelyt. Pääkirjastoa, 
sivukirjastoja ja kirjastoautoja on kertomus-
vuoden aikana esitelty useille koti- ja ulko-
maisille vieraille, joista mainittakoon: opet-
tajaryhmä USA:sta, kreikkalainen opett. 
George Starou, kirj.hoit. Ellen Bauman, 
Gladewater, Texas, kirjailijat Claes Eng-
ström ja Siv Widerberg Ruotsista,kirj.joht. 
Werner Mevissen Bremenistä, Miss Y. 
Iskenderian, City CoUege of New York, 
Library, Mrs. Marion E. Wiethorn, New York 
Public Library, länsisaksalaisen Martin Be-
haim-Gesellschaftin puheenjohtaja tri Kurt 
Schleucher, kirj .joht. Ragnar Ljung, Karl-
stadista, tanskalaiset arkkitehdit Bo Cock-
Clausen ja Peter Brodersen, kirj.hoit. G. G. 
Allen Australiasta, Romanian valtion kirjas-
totoimen johtaja prof. George Radu sekä 
kirj .joht. Lilhan Nilssen, Telemark, Norja. 

Kirjaston toimintaan on lisäksi tutustunut 

useita vierailijaryhmiä kuten Tampereen yli-
opiston ja Svenska social- och kommunal-
högskolanin kirj astotutkinnon opiskelijat, 
Helsingin seudun kirj astoharj oittelij at sekä 
Vapaakirkon saarnaajakoulun ja Helsingin 
kristillisen kansanopiston oppilaita. 

Lastenkirjostotoiminta. Kansa- ja oppikou-
lujen luokille pidettiin 83 kirjastonkäytön 
opetustuntia, joihin osallistui yhteensä 2 269 
koululaista. Tämä toiminta perustui samoin 
kuin edellisenäkin vuonna j ärj estelmälliseen 
yhteistyöhön kouluviranomaisten kanssa. 
Kansakoulujen tarkastajien ja kirjaston yh-
dessä allekirjoittama kehotus vierailla mää-
rättyjen luokkien kanssa lähimmässä sivu-
kirjastossa lähetettiin koulujen johtajaopet-
tajille, joille samalla toimitettiin julistetta 
»Kivat kirjat kirjastosta». Tietokilpailuja jär-
jestettiin pääkirjastossa sekä Kaihon, Ete-
läisessä, Herttoniemen, Lauttasaaren, Mal-
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25. Kaupunginkirjasto 

min, Vartiokylän ja Porolahden sivukirjas-
toissa ja osanottajia oli yhteensä 1 614. Satu-
tunteja pidettiin pääkirjastossa sekä Kallion, 
Vallilan, Vuosaaren, Herttoniemen, Maunu-
lan, Kulosaaren ja Vartiokylän sivukirjas-
toissa sekä Meilahden laitoskirjastossa, osan-
ottajamäärä yhteensä 3 555. Kallion sivukir-
jaston satutunneista oli viisi nukketeatteri-
esitystä, jotka lastenosaston henkilökunta oli 
omin voimin valmistanut. Meilahden sairaa-
lan eri klinikoilla luettiin lapsipotilaille var-
sinaisten satutuntien lisäksi satuja osasto-
kierrosten yhteydessä n. 40 kertaa. 

Kouluradio vieraili Kallion sivukirjaston 
lastenosastolla haastattelemassa os.hoit. Ulla 
Lehtosta ja lastenosaston asiakkaita 27.10. 
lähetettyyn ohjelmaan »Jutellaan kirjastois-
ta». Sivukirj.hoit. Kaija Salonen selosti kau-
punginkirjaston toimintaa Helsingin kau-
pungin kokeilukansalaiskoulun yhdeksänsille 
luokille. 

Laitoskirjostotoiminta. Laakson ja Nikkilän 
laitoskirjastot jouduttiin sairaaloissa suori-
tettujen uudelleenjärjestelyjen johdosta siir-
tämään uusiin huoneistoihin, jolloin molem-
mat kirjastot saivat laajemmat tilat käyt-
töönsä. Kaupunginhallituksen luvalla jatket-
tiin kirjastotoimintaa aikaisempaan tapaan 
HYKS:n polio-osastolla ja IV:n sisätautien 
klinikan munuaisosastolla. 

Laitoskirj.joht. Mirjam Nyberg ja vs. 
os.hoit. Pirkko Pöysälä osallistuivat touko-
kesäkuussa yli- ja osastonhoitajien kokouk-
siin Meilahden sairaaloissa selostaen laitos-
kirjastotoiminnan periaatteita, Helsingin kau-
punginkirjaston laitoskirj astoverkostoa sekä 
HYKS:n kirjastosuunnitelmaa. Yhteistoi-
minta klinikoiden osastonhoitajien kanssa on 
jatkunut ja kirjastonhoitajat ovat olleet läsnä 
heidän kokouksissaan Meilahden sairaalassa 
sekä Naistenklinikalla. Kirjastotoimintaa on 
esitelty myös Psykiatrian klinikan osaston-
hoitajille, ja laitoskirjastonjohtajan selostus 
kirjastosta julkaistiin sairaalan henkilökunta-
lehdessä. Kirj.aman. Pirkko Pöysälä osallis-
tui Roihuvuoren vanhainkodin osastonhoita-

jien kokoukseen ja selosti siellä laitoskirjasto-
toimintaa yleensä ja ko. vanhainkodissa sekä 
jakoi läsnäolleille esitteen laitoskirjaston pal-
velusta. Hesperian sairaalassa kirjaston edus-
taja osallistui sairaalan työpaikkakoulutus-
toimikunnan työskentelyyn. 

Sokeain kirjastosta saatiin vuoden aikana 
lamaksi 307 äänikirjaa vanhainkodeissa hoi-
dettaville näkövammaisille ja silmäklinikan 
potilaille. Äänikirjalainoja oli 381. Sokeain 
kirjastosta saatiin myös 3 magnetofonia lai-
naksi silmäklinikan potilaita varten. 

Kerhotoiminta. Pääkirjaston ranskan kerho 
Cercle de littérature française kokoontui neljä 
kertaa P. Guy Béthunen johdolla ja osan-
ottajia oli keskimäärin 21. Espanjan kerho 
kokoontui kolme kertaa Alfonso Retan joh-
dolla, osanottajia keskimäärin 8. Kallion si-
vukirjastossa järjestettiin kolme musiikki-
iltaa, joissa oli osanottajia keskimäärin 35. 
Esitelmiä pitivät tait. Ilpo Mansnerus, maist. 
Viljo Immonen ja Jarmo Kokkonen. Kallios-
sa järjestettiin myös kaksi esitelmätilaisuut-
ta, joissa puhuivat dipl.ins. T. K. Laakso ja 
opetusneuvos Yrjö Kallinen. Osanottajia oli 
keskimäärin 51. Kallion sivukirjastossa jär-
jestettiin lisäksi etupäässä nuorille tarkoitettu 
kirjallinen ilta, jossa Helsingin lyseon oppilas 
käsitteli Eila Pennasen teosta »Mongolit». 
Kirjailija oli läsnä tilaisuudessa ja kertoi kir-
jansa »Tiiapää» syntyvaiheista. Osanottajia 
oli 30. 

Hesperian sairaalan päiväosastolla kokoon-
tui kirj allisuuskerho yhteensä 11 kertaa. 
Osanottajia oli keskimäärin 10—15. Ohjel-
massa oli kirjallisia äänilevyjä, potilaiden 
omia esityksiä ja vapaata keskustelua. Nik-
kilän sairaalan kirjastossa pidettiin musiikki-
iltoja viisi kertaa. Osanottajia oli keskimää-
rin 22 ja musiikin esittelystä huolehti mu-
siikkiterapeutti, hum.kand. Petri Lehikoinen, 
Suursuon vanhainkodissa järjestettiin heinä-
kuussa kirjastoa ja kirjoja esittelevä tilaisuus 
vanhuksille. Osanottajia oli n. 70. Vanhain-
kodissa on joulukuun alusta lähtien toiminut 
kirj allisuuskerho kirjastonhoitajan ja so-
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Kolmannen kerroksen kaikki tasot on avattu yleisön käyttöön. Tilanahtaus on edelleenkin leimaa anta-
vaa, mutta kattoikkuna ia kunnostetut kalusteet luovat kodikasta tunnelmaa. 

siaalihoitajan yhteistyönä. Kerho kokoontui 
neljä kertaa, osanottajia keskimäärin 10—15. 

Kirjavarasto. Kirjastoon hankittiin ja luet-
teloitiin 82 677 uutta kirjaa, joista lahjoja 
1 720, ja kokoelmista poistettiin 48 821 teos-
ta. Kirjakokoelma kasvoi vuoden aikana 
33 856 kirjalla ja teosten kokonaismäärä oh 
vuoden lopussa 1 019 446. 

Kirjastoon tilattiin tai saatiin vapaakap-
paleina 814 eri aikakauslehteä yhteensä 
3 008 vuosikertaa. Sanomalehtivuosikertoj en 
kokonaismäärä oh 1 022 edustaen 118 eri 
lehteä. 

Aukioloajat. Porolahden, Vartiokylän ja 

Vuosaaren sivukirjastot muutettiin 1.9. lu-
kien koko päivän avoinna oleviksi (ma-pe 
klo 9.30—20, la klo 9.30—15). Muilta osin 
aukioloajat olivat samat kuin aikaisemmin. 
Pääkirjaston lasten ja nuorten lainausosasto 
oli suljettuna muuton vuoksi 7.—8.5. ja 
aikuisten lainausosastot 6.—11.10. osastojen 
uudelleenjärjestelyn vuoksi. Pääkirjaston las-
ten ja nuorten lukusali oh suljettuna 6.3. 
alkaen korjaustöiden ja uudelleenjärjestelyn 
vuoksi. 

Tulot. Kaupunginkirj aston tulot nousivat 
kertomusvuonna 2 459 316 mk:aan, josta val-
tionavun osuus oh 2 213 243 mk ja muita 
tuloja yhteensä 246 073 mk. 
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Menot, Kertomusvuoden talousarvioon oli 
kaupunginkirjaston menoja varten merkitty 
7 475 045 mk, yhteistileiltä siirrettiin 82 592 
mk, v:lta 1968 siirtyi 181 704 mk, joten käy-
tettävissä oli yhteensä 7 739 341 mk. Tilien 
mukaiset menot nousivat 7 346 874 mk:aan, 
v.ile 1970 siirtyi 173 899 mk, joten käyttä-
mättä jäi 218 568 mk. 

Menojen jakautuma oli seuraava: palk-
kausmenoja 4 524 485 mk (61.6 %), kirjalli-
suus- ja sidontakuluja, lehtitilausmaksuja 
sekä äänilevyjen ja mikrofilmien hankinta 
1 429 209 mk (19.4 %), josta pelkästään kir-

jallisuuden hankintaan käytettiin 973 758 
mk, huoneisto-, siivous- ja kalustomenot 
1 220 323 mk (16.6 %) sekä painatus-, toi-
misto-, kuljetus- ym. kustannukset 172 857 
mk (2.4 %). 

Kirjastolautakunnan valvonnan alaiset yri-
tykset. Kirjastolautakunta valvoi seuraavien 
yleishyödyllisten yritysten ja laitosten saa-
mien avustusten käyttöä: Helsingin yliopis-
ton ylioppilaskunnan kirjasto, Yhdistys Kir-
joja Sokeille, Kasvatusopillinen kirjasto- ja 
lukusalisäätiö, Bragen leikekokoelma sekä 
Pykälä-yhdistys ja Juristklubben Codex. 
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Lainojen jakaantuminen kauno- ja tietokirjallisuuteen aikuisten sekä nuorten ja lasten lainausosastoilla: 
Utlåningens fördelning på fack- och skönlitteratur vid avdelningarna för vuxna samt barn och ungdom : 
Fiction and non-fiction book issues in adult and junior departments: 

Lainauspiste 
Utlåningsställe 
Lending point 

Aikuisten kirjaiainat/Utlåning åt vuxna/ 
Issues to adults 

Tieto-
kirjallisuus 

Fack-
litteratur 

Non-fiction 

Kauno-
kirjallisuus 

Skön-
litteratur 
Fiction 

Yhteensä 
Summa 
Total 

Lasten ja nuorten kirjalainat/Utlåning 
åt barn och ungdom/Issues to children 

and young people 

Tieto-
kirjallisuus 

Fack-
litteratur 

Non-fiction 

Kauno-
kirjallisuus 

Skön-
litteratur 
Fiction 

Yhteensä 
Summa 
Total 

Kirjalainat kaikkiaan/Boklån inalles/ 
Total adult and junior 

Tieto-
kirjallisuus 

Fack-
litteratur 

Non-fiction 

Kauno-
kirjallisuus 

Skön-
litteratur 
Fiction 

Pääkirjasto/Huvudbiblioteket/Main Library .., 
Sivukirjasto/Filial/Branch Library: 
Eteläinen/Södra 
Haaga/Haga 
Herttoniemi/Hertonäs 
Kaarela/Kärböle 
Kallio/Berghäll 
Kulosaari/Brändö 
Käpylä/ Kottby 
Lauttasaari/Drumsö 
Malmi/Malm 
Maunula/M&nsas 
Munkkiniemi/Munksnäs 
Oulunkylä/ Aggelby 
Pakila/Baggböle 
Pitäjänmäki/Sockenbacka 
Porolahti/Porovik 
Puistola/Parkstad 
Suomenlinna/Sveaborg 
Tapanila/Staffansby 
Toukola/Maj stad 
Töölö/Tölö 
Vallila/Vallgärd 
Vallisaari/Skanslandet 
Vartiokylä/Botby 
Vuosaari/Nordsjö 
Kirjastoauto-os./Bokbussavd./Bookmobile .. 
Laitoskirj asto / Anstaltsbiblioteket/Institution 

Library   

304 743 

30 812 
38 232 
27 693 
13 535 

115 976 
10 512 
35 977 
40*851 
10 898 
18 039 
38 446 

9 679 
6 850 

15 590 
11 674 
10 771 
2011 
4 024 
5 397 

40 378 
35 284 

332 
17 858 
17 724 
54 081 

323 385 

51 200 
68 185 
48 885 
23 392 

194 260 
20 224 
51 175 
65 733 
17 342 
35 066 
55 573 
21811 
15 241 
31 112 
32 981 
15 477 
5 387 
9 854 

10 398 
62 143 
60 081 

836 
30 522 
35 169 

159 444 

41 135 84 867 

628 128 

82 012 
106 417 
76 578 
36 927 

310 236 
30 736 
87 152 

106 584 
28 240 
53 105 
94 019 
31490 
22 091 
46 702 
44 655 
26 248 

7 398 
13 878 
15 795 

102 521 
95 365 

1 168 
48 380 
52 893 

213 525 

126 002 

18148 

6 395 
3 995 
3 860 
2 232 

15 765 
1833 
4 732 
4 437 
1 398 
3 834 
3 935 
1 319 
1 421 
3 251 
6 019 
2 102 

774 
1 555 

556 
6 382 
2 758 

83 
3 712 
3 924 

14 153 

1 084 

102 670 

38 958 
37 568 
40 276 
21336 
86 932 
15 990 
34 822 
38 336 
16 793 
43 011 
31 721 
18 651 
17 861 
23 096 
36 316 
22 090 

5 098 
18 662 
6 575 

44 206 
28 350 

809 
39 368 
39 273 

243 717 

11 270 

120 818 

45 353 
41 563 
44 136 
23 568 

102 697 
17 823 
39 554 
42 773 
18 191 
46 845 
35 656 
19 970 
19 282 
26 347 
42 335 
24 192 

5 872 
20 217 
7 131 

50 588 
31 108 

892 
43 080 
43 197 

257 870 

12 354 

322 891 

37 207 
42 227 
31553 
15 767 

131 741 
12 345 
40 709 
45 288 
12 296 
21873 
42 381 
10 998 
8 271 

18 841 
17 693 
12 873 
2 785 
5 579 
5 953 

46 760 
38 042 

415 
21 570 
21 648 
68 234 

43.1 

29.2 
28.5 
26.1 
26.0 
31.9 
25.5 
32.1 
30.8 
26.5 
21.9 
32.7 
21.4 
20. o 
25.8 
20.3 
25.5 
21 .0 
16.4 
26.0 
30.5 
30.1 
20.1 
23.6 
22.5 
14 

426 055 

90 158 
105 753 
89 161 
44 728 

281 192 
36 214 
85 997 

104 069 
34 135 
78 077 
87 294 
40 462 
33 102 
54 208 
69 297 
37 567 
10 485 
28 516 
16 973 

106 349 
88 431 

1 645 
69 890 
74 442 

403 161 

42 219 30.5 96 137 69.5 

56.9 

70.8 
71.5 
73.9 
74.0 
68.1 
74.5 
67.9 
69.7 
73.5 
78.1 
67.3 
78.6 
80. o 
74.2 
79.7 
74 
79.0 
83.6 
74.0 
69.5 
69.9 
79.9 
76.4 
77.5 
85,5 

Yhteensä/Summa/Total of issues 958 5021 1 529 743 2 488 2451 119657| 1 063 755) 1 183 412| 1 078 159| 29.4) 2 593 498| 70.6 3 671 657 



25. Kaupunginkirjasto 

Erikielisen kirjallisuuden lainausta valaiseva taulukko: 
TabeU over utldningen av litteratur fä olika spräk: 
Table illustrating the issues in different languages: 

Lainauspiste 
Utlâningss tälle 
Lending point 

Pääkirj asto/Huvudbiblioteket/ 
Main Library ................... 

Sivukirj asto/Filial/Branch 
Library: 

Eteläinen/Södra ................... 
Haaga/Haga  
Herttoniemi /Hertonäs .......... 
Kaarela/Kärböle .................. 
Kallio/Berghäll ................... 
Kulosaari/Brändö ................ 
Käpylä/Kottby ................... 
Lauttasaari/ Drumsö ............. 
Malmi/Malm —... . . . . . . . . . . — . 
M au nu la/ M ansas .................. 
Munkkiniemi/Munksnäs . —. . . 
Oulunkylä/ Äggelby ............. 
Pakila/Baggböle ................... 
Pitäj änmäki/Sockenbacka .... 
Por olaliti/ Porovik ................ 
Puistola/Parkstad ................ 
Suomenlinna/S veaborg .......... 
Tapanila/Staffansby ............. 
Toukola/Majstad 
Töölö/Tölö 
Vallila/Vallgärd ................... 
Vallisaari/Skanslandet 
Vartiokylä/Botby ................ 
Vuosaari/Nordsjö ................ 
Kir j astoauto-os./Bokbussavd. / 

Bookmobile ...................... 
Laitoskirjasto; Anstaltsbibliote-

ket 11 ns ti t u tion Library ....... 
Yhteensä,/Summa/Total of issues 

_ (1968) 

Suonaenk. kirjallisuus 
Finsksprâkig litt. 
Finnish literature 

537 320 

113 227 
136 553 
111571 
50 397 

393 159 
37 973 

112 676 
115 290 
44 675 
93 731 

103 423 
47 225 
40 458 
65 212 
83 599 
48 533 
13 122 
33 821 
21 715 

125 568 
121 602 

2 017 
86 078 
91 483 

418 344 

123 450 

% 

71.7 

88.» 
92.8 
92.4 
83.3 
95.2 
78.1 
88.9 
77.2 
96.f 
93.8 
79.8 
91 
97.8 
89.2 
96.1 
96.2 
98. t 
99.2 
94.7 
8 2 . 0 
96.1 
97.9 
94.1 
95 .2 

88.7 

89.2 

Skand. kirjallisuus 
Litt, pà skand. sprâk 

Scand. literature 

162 837 

12 891 
9 580 
7 504 
8 441 

15 921 
9 567 
9 241 

29 379 
1 560 
5 438 

22 271 
3 618 

728 
6 099 
2 913 
1 454 

133 
252 

1090 
23 474 

4 317 
18 

4 623 
4 007 

44 170 

13 779 

% 

21.7 

10.1 
6.5 
6.2 

14.0 
3.8 

19.5 
7 . 3 

19.7 
3.4 
5 . 4 

17.2 
7.0 
1.8 
8.3 
3.8 
2.9 
l.o 
0.7 
4.8 

15.3 
3.4 
o.i 
5 . 0 

4, 

9 . 4 

10. o 

Muunk. kirjallisuus 
Litt, pa utl. spräk 
Foreign literature 

48 789 

1247 
1 847 
1 639 
1657 
3 853 
1 019 
4 780 
4 688 

196 
781 

3 981 
617 
187 

1 738 
478 
453 

15 
22 

121 
4 067 

554 
25 

759' 
600 

8 881 

1 127 

6.§ 

l.o 
1.2 
1.4 
2.7 
1.0 
2. s 
3.8 
3.1 
0.4 
0.8 
3.0 
1-.2 
0.4 
2.5 
0.6 
0.9 
0.2 
O.i 
0.5 
2.7 
0.5 
1.2 
0.9 
0.6 

L§ 

0.8 

Kaikkiaan 
Samniandrag 

Total 

748 946 

127 365 
147 980 
120 714 
60 495 

412 933 
48 559 

126 706 
149 357 
46 431 
99 950 

129 675 
51 460 
41 373 
73 049 
86 990 
50 440 
13 270 
34 095 
22 926 

153 109 
126 473 

2 060 
91 460 
96 090 

471 395 

138 356 

3 172 222 86.4 405 305 ll.o 94 130 2.6 3 671 657 

3 046 560 86.6 383 959 10.» 89 633 2.6 3 520 152 
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26. Kaupunginmuseo 

Henkilökunta. Kaupunginmuseo oli ylei-
sölle avoinna kuutena päivänä viikossa ja 
museossa oltiin työssä viikon kaikkina seit-
semänä päivänä. Viisipäiväiseen viikkoon 
siirtyminen toi mukanaan pulmia, joita ei 
tyydyttävästi saada ratkaistuksi ennen kuin 
henkilökuntaa voidaan lisätä. Kun osa hen-
kilökunnasta on säännöllisesti sunnuntai-
työssä ja niin ollen vapaana työstä perjantai-
sin ja lauantaisin, museotöiden ja yleisön-
palvelun järjestely perjantaisin on vaikeaa 
sekä pääosastossa että varsinkin Tuomarin-
kylän museossa. 

Kaupunginmuseon palveluksessa oli vuo-
den aikana 8 vakinaista ja 2 tilapäistä viran-
haltijaa sekä 2 työsuhteessa olevaa museo-
apulaista ja 4 osapäivätyössä olevaa siivoo-
jaa, jotka osallistuivat myös kokoelmien hoi-
toon ja vartiointiin. Osan vuotta palveli 
10 museoharjoittelijaa. Konservoimistöiden 
tekijöitä oli 5, muita teknillisiä apulaisia 3 
ja valokuvaajia 2. Henkilökunnan yhteis-
määrä oli 36 henkilöä. 

Tuomarinkylän museossa tp. museoassis-
tenttina toiminut fiLmaist. Kreetta Sihvo-
nen siirtyi eläkkeelle 5.3. Museolautakunta 
päätti valita Tuomarinkylän museon museo-
assistentin tilapäiseen virkaan 1.3. lukien 
hum.kand. Marja-Liisa Ripatin. Vuoden 
1970 alusta virka vakinaistettiin. 

Sairauslomia myönnettiin vuoden aikana 
kaikkiaan 61 päivää. 

Museonhoitaja, museoamanuenssi Pelto-
nen ja museoassistentti Järvelä osallistuivat 

Suomen Museoliiton 46. vuosikokoukseen 
19.—20.4. Riihimäellä. 

Kaupunginhallituksen myöntämän apura-
han turvin teki museoassistentti Järvelä 
opintomatkan Hollantiin ja Saksan liitto-
tasavaltaan. 

Museonhoitaja teki Opetusministeriön 
Kansainvälisten asiain osaston tarkoitukseen 
myöntämän apurahan turvin opintomatkan 
Unkariin, missä hän 12.5.—10.6. välisenä 
aikana perehtyi mm. Budapestin ja useiden 
maaseutukaupunkien kaupunginmuseoihin. 

Museoamanuenssi Peltonen teki 11.—15.9. 
virkamatkan Ruotsiin, missä pidettiin poh-
joismaisten merenkulkumuseoitten työko-
kous. 

Museon henkilökunnasta arkistojärjestäjä 
ja kassanhoitaja osallistuivat virasto- ja 
laitossuojelun peruskurssille. 

Kokoelmien karttuminen. Kertomusvuonna 
kaupunginmuseon kokoelmiin hankittiin osta-
malla, saatiin lahjoina sekä museon oman 
työn tuloksena 954 esinettä. Nämä jakaantui-
vat eri pääryhmiin seuraavasti: kirjat 70, 
kartat 4, rakennus-, asema- ja mittapiirus-
tukset 90, Helsinki-aiheiset öljy- ja vesiväri-
maalaukset sekä graafiset lehdet ja piirrok-
set 25, muotokuvat 1, mitalit ja muistorahat 
5, huonekalut 16, kulta-, hopea-, tina- sekä 
lasi- ja posliiniesineet 50, talous- ja työkalut 
45, puvusto ja käsityöt 151, koriste-esineet 
7, lelut, pelit, soittimet 101, koneet, koneet 
ja kuljetusvälineet 27, rakennusten osat 39, 
maalöydöt 3 sekä arkistoaines 290. 
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26. Kaupunginmuseo 

Kuva-arkistoon hankittiin yhteensä 4 120 
numeroa. 

Kokoelm ien luettelointi ja hoito. Kaupungin-
museon kokoelmien luettelointi-, selvitys- ja 
hoitotehtäviin osallistui koko henkilökunta. 
K onservoimistöissä käytettiin lisäksi ulko-
puolista työvoimaa. Eräistä pääluokista saa-
tiin valmiiksi suuritöiset inventoimis- ja 
sijoitusluet telot. Uusia esinekortteja valmis-
tui 1 750 kpl ja kortistoon viemistä varten 
esineitä selvitettiin ja luetteloitiin n. 3 000 
kpl. Kun kaupunginmuseo kertomusvuoden 
aikana järjesti pysyvien näyttelyjensä yhtey-
teen neljä erikoisnäyttelyä, konservoinnin 
ja kunnostuksen kohteena olivat pääasiassa 
ne esineryhmät, joita erikoisnäyttelyihin 
tarvittiin. 

Tuomarinkylän museossa, jonne kaupun-
ginmuseon lehtileikearkisto on sijoitettu, 
hakusanoitettiin 1 990 lehtileikettä. Lehti-
leikearkiston viimeinen juokseva numero 
kertomusvuonna oli 76 012 oltuaan v. 1968 
72 702, joten kasvu oli 3 310 leikettä. 

Kaupungin omistamissa vanhoissa raken-
nuksissa säilyneiden, rakennus- ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja 
niiden osien inventoimis-, mittaus- ja valo-
kuvaustöitä sekä näiden rakennusten kor-
jaus-, muutos- tai purkamistöiden yhteydessä 
poistettaviksi joutuvien sisustustenosien tal-
teenottoa ja varastointia oli kertomusvuonna 
runsaasti. Tapettinäytteitä selvitettiin, puh-
distettiin ja pantiin kansioihin 120 kpl. 
Rakennustenosia talteenotettiin taloista 
Pohjoinen Esplanaadikatu 17 27 kpl ja Kau-
pungintalon saneeraustyömaalta 4 kpl. Puo-
tinkylän kartanon sivurakennuksen tornikel-
lo liitettiin museon kokoelmiin. 

Valokuvaukset ja kuvahankinnat. Ra-
kennusinventointiin ja -mittauksiin liitty-
viä valokuvauksia tehtiin 29 eri kohteessa. 
Silmällä pitäen mahdollisesti purettaviksi 
joutuvia rakennuksia, tehtiin inventointiku-
vauksia myös Itä-Helsingin saaristossa, Mal-
milla, Metsälässä ja Vallilassa. Kortteli-
inventoin tikuvauksen kohteina olivat Kata-

janokka ja 6. ja 7. kaupunginosa. Meilahden 
sairaalan kattoterassilta otettiin panoraama 
kuvasarja. 

Museon kokoelmiin ostetut ja lahjoitetut 
esineet valokuvattiin luettelointia varten. 
Eräiden suoraan» varastoihin vietyjen esinei-
den kohdalla pidettiin mittapiirrosten teke-
mistä niistä valokuvausta parempana. 

Henkilö kuvakokoelmien negatiiveja nu-
meroitiin yht. 6 598, näistä valokuvaamo 
Rembrandtilta lahjaksi saatuja negatiiveja 
4 271 kpl. Henkilökortteja henkilökuvista 
kirjoitettiin 4 271 kpl. Tämän kokoelman 
viimeinen juokseva numero oli kertomus-
vuonna 40 480. Selvitystyö jatkuu. 

Kuva-arkisto. Kuva-arkistoon saatuja ne-
gatiiveja numeroitiin 3 678 kpl, Kadunni-
mien mukaan järjestettyyn rivirekisteriin 
kirjoitettiin 2 152 uutta liuskaa ja asiahake-
mistoluetteloon 1 526 liuskaa. Rivirekiste-
reihin merkittyjen ja valmiiksi selvitettyjen 
Helsinki-aiheisten valokuvien lukumäärä oli 
31.12. 58 549 kpl. Tähän lukumäärään eivät 
sisälly henkilökuvakortistot eivätkä väri-
diapositiivit, joista kertomusvuonna kirjoi-
tettiin kortteja 259 kpl. Kuvalaattojen kort-
teja valmistui 679 kpl 

Kuva-arkisto valmistutti kertomusvuon-
na eri tilaajille negatiiveistaan vedoksia 
577 kpl. Tilausten yhteydessä museo sai 
32 reproduktionegatiivia. Kuvien tilaajia oli 
119 ja 181 kuvaan lunastettiin julkaisu-
oikeus. 

Tutkimustyöt kohdistettiin lähinnä esineis-
tön luetteloinnin edellyttämiin tutkimuksiin 
ja niitä esineryhmiä koskeviin tutkimuksiin, 
joista järjestettiin erikoisnäyttelyjä. Yleisöä 
varten laadittiin -suomen ja ruotsinkielisiä 
monisteita viihdettä ja vapaa-ajan viettoa 
helsinkiläiskodeissa esittelevää näyttelyä 
varten. Rakennusinventoinnin yhteydessä 
haastateltiin purettavaksi joutuvien talojen 
asukkaita. Rakennuskertomus talosta Pu-
navuorenkatu 23 oli viimeisteltävänä. 

Vierailut, opastukset ja käynnit museossa. 
Hakasalmen huvilan kokoelmiin tutustui 
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11 174 henkilöä, joista pää-
sylipun lunastaneita oli 5 145, Ti] 

kävi 3 676 henkilöä, joista 
oh 1 301, yhteensä oli kaupunginmu-
käyneitä 14 850 henkilöä. 

Kansa- ja oppikoululuokkien käyntejä oh 
kaupunginmuseon kokoelmissa yht. 48 ja 
ammattikoulu-, opisto- ym. ryhmiä 37. 
Ryhmäkäynteihin osallistui yht. 2 932 hen-
kilöä. Tuomarinkylän museoon retkeilleistä 
ryhmistä mainittakoon Postisäästöpankin 
lomakerho, Stockmannin taidekerho, Oulun-
kylän seurakunnan vanhukset, KIFA-laiset, 
Helsingin kaupungin toimistokoulu ja työ-

Helsingin pitäjän kultaisen 
iän kerho. Hakasalmen huvilaan : 
ryhmistä mainittakoon mm. Elannon > 

partiotytöt, OTK:n 
ja eläkeläisten kerho. Uiko-

ryhmäkävij öistä mainittakoon 
taloushistorian seminaari-

Helsinki-päivän vieraita oli Hakasal-

sa 353 yht. 691 kävijää. 
Kiinteistöt. Kertomusvuoden 

nettiin Hakasalmen huvilaan 
palohälytyslaitteet. Kesä- ja 
sattuneiden murtojen ja murtoyritysten joh-

pääraken-

ja vesikaton korjaus 
· · i · " i _ i surtyivat seuraavaan vuoteen. 

Tuomarinkylän kartanon asuntopihan pii-
rissä olivat kahvilaksi kunnostetun sivura-

- j a kalustustyöt päättymis-
ja kahvilan vuokrasopimus teh-

tiin. 

kokoelmiensa esitteet, joista kukin on yhden 
painoarkin 

Helsinkiä 

Tulot ja menot. Museon pääsymaksuina pe-
rittiin aikuisilta 50 p sekä lapsilta ja ryhmä-
käynteihin osallistujilta 20 p. 

Tuloja oli pääsymaksuista, opaskirjojen ja 
postikorttien myynnistä Hakasalmen huvilan 
osalta 3 043 mk ja Tuomarinkylän museon 
osalta 875 mk, valokuvien käyttö- ja julkai-

2 184 mk, luon-
2 244 mk sekä muita 

tuloja vakuutuksista ym. 56 mk, yhteensä 
8 402 mk. 

Määrärahoja oh kertomusvuonna käytet-
tävissä kaikkiaan 659 599 mk ja menot olivat 
yhteensä 548 114 mk, joten käyttämättä jäi 
111 485 mk. 
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27. Kaupunginorkesteri 

päätökseen siten, että 1.1.1969 lähtien 
tettiin kolme uutta virkaa, 
kontrabasson soittajan ja Kaksi 
soittajan virkaa. Tällöir 

95 soittajaa. 

yksi 

hyväksi 

1 

siten, että 
)ittajan 
soitta-

. viraksi. 

tai] tsyyn 

Pekka Kari nimitettiin edelleen I 
1.9.1969—31.8.1970 

valitsivat 

yhden ylimääräisen (Okko Ka~ 
kolme iähiökon-

vappumatinean, joka 
^-Messuhallissa ja li-

Vuoden aikana järjestet-
ns. säveltäjälaborato-

käyneitä oli 
11 673 eli yh-
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31. 

14. 5. Svenska Oratorieföreningen 
(Haydn: Luominen) 318 

9. 5. Marttaliitto, 50-vuotisjuhla 780 
14. 5. Konserttitalon peruskiven muu-

raus n. 1 000 
15. 5. Juhlaviikot, sinfoniakonsertti... 637 
24. 5. » (Salmenhaara: Re-

quiem) 469 
16. 9. Suomen Työn Liiton juhla ... n. 750 
25.10. Insinööriliiton juhla n. 750 
7.11. Liikesivistysrahaston juhla .. n. 750 

päivän juhla n. 780 

Yhteensä n. 7 882 

toli] 

27 691 

lainoja soittimen 

Lainoja sai 

käsiteltyjen asioiden py-
oli 20. Koesoittotoimikunta ko-

koontui seitsemän kertaa ja sen käsittelemis-
tä asioista kertyi 35 pykälää. 

Kaupunginorkesterin nuottikirj astoon lii-
tettiin vuoden aikana 16 sävellyksen nuotti-
aineisto ja 8 kirjaa. 

tilien mukaan olivat 146 396 mk. Valtion-
avustusta, jota oli anottu 50 000 mk, saatiin 
25 000 mk. 

terin yhteiset menot olivat 2 487 958 mk, 

osuus oh 123 804 mk ja ! 
osuus 2 364 154 mk. 
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28* Nuorisotoimisto 

Henkilökunta. Toimiston henkilökuntaan 
kuuluivat v. 1969 vakinaisina virkailijoina: 
nuorisoasiamies, apulaisnuorisoasiamies, nuo-
risoneuvoja, kerhokeskusten valvoja, kerho-
toiminnan ohjaaja, kolme toimistoapulaista 
ja vahtimestari-mekaanikko, kerhopaikoissa 
kaksi henkilöä. Tilapäisissä viroissa: hallin-
nollinen sihteeri, yksi toimistoapulainen ja 
kerhopaikoissa 3 henkilöä. Työsopimussuh-
teessa: liikennekouluttaj a, yksi toimisto-
apulainen, lähetti, vahtimestari-autonkuljet-
taja, nuorisonohjaajaharjoittelija, kerhopai-
koissa 76 henkilöä sekä lisäksi tuntipalkkaisia 
työntekijöitä. 

Kertomusvuoden aikana saapui kirjeitä 
toimistoon yhteensä 2 841, joista laskuja oli 
1 391. Kirjeitä lähetettiin vuoden aikana 846, 
muita lähetyksiä oli 8 220, mihin sisältyivät 
2 200 suomenkielistä ja 390 ruotsinkielistä 
kiertokirjettä nuorisojärjestöille, 1 122 huo-
neistolaskua, 2 204 neuvontatoimiston kort-
tia sekä 2 304 kiertokirjeisiin verrattavaa 
monistetta. 

Nuorisotyölautakunnalla oli kertomusvuo-
den aikana käytössään 50 huoneistoa,j öiden 
yhteispinta-ala oli 12 277 m2. 

Kerhohuoneet. Järjestöjen käytössä oli 39 
kerhohuoneistoa yhteispinta-alaltaan 9 795 
m2. Huoneistoja käyttäneitä järjestöjä oli 
766, kävijöitä 318 831 henkilöä ja käyttötun-
teja 69 422. 

Kertomusvuonna jouduttiin luopumaan 
31.5. Johanneshovin huoneistosta, Rune-

bergink. 3 ja 31.12. Haka-kerhon huoneis-
tosta, Siltasaarenk. 6. 

Kertomusvuonna saatiin käyttöön 1.2. 
lukien Jakomäen kerhokeskus, Huokotie 3 
sekä 1.10. lukien Suomenlinnan kerhokeskus 
ja Kumianpään kerhokeskus, Kumianpää 2. 

Nuorisotoimiston käyttöön Klaarantien ja 
Munkkiniemen väestönsuojista luovutetut, 
225 m2:n ja 180 m2:n suuruiset tilat oli vuok-
rattu Ilmailuyhdistykselle. 

Nuorisotyölautakunnan omat kerhokeskuk-
set. Käpylän kerhokeskuksessa oli kerholaisia 
324. Kerhossa järjestettiin kertomusvuonna 
erilaisia tilaisuuksia 781. Talvileirivuorokau-
sia oli 166 ja kesäleirivuorokausia 280. Erilai-
sissa tilaisuuksissa oli kävijöitä 9 522. Ker-
honjohtajana toimi sosion. Eeva Hyvärinen. 

Mäkelän kerhokeskuksessa oh kerholaisia 
289. Erilaisia tilaisuuksia järjestettiin vuo-
den aikana 929 ja näissä oli kävijöitä 9 977. 
Talvileirivuorokausia oli 184 ja kesäleiri-
vuorokausia 308. Kerhon j ohtaj an a toimi 
sosion. Sirkka-Liisa Luoto. 

Vallilan .kerhokeskuksessa oli kerholaisia 
932. Erilaisia tilaisuuksia järjestettiin vuoden 
aikana 2 223, urheilu- ja ulkoiluretkiä 890« 
Osanottajia näissä tilaisuuksissa oli 30 795. 
Leirejä pidettiin kaksi. Leirivuorokausia oli 
119. Kerhonjohtajana toimi nuorisotyonohj» 
Toivo Hart o. 

Nuorisokahvilatoiminta. Lautakunnalla oli 
kertomusvuoden aikana toiminnassa kahdek-
san avoimien ovien nuorisokahvilaa. 1.2. 
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120 4 2 378 1 270 744 9 
450 29 83 23 427 6 309 5 474 1432 
520 18 9 378 1601 848 686 
398 — 3 1050 40 40 26 
110 10 5 3 648 955 678 47 
166 7 6 034 1071 851 250 
210 7 7 388 1578 1 283 394 
80 7 7 905 1851 1419 702 
80 4 16 350 3 570 3 069 2 066 

290 19 9 19 687 6 409 3 505 1728 
190 3 4 259 1 253 1074 122 
490 11 19 8 225 3176 1 950 506 
55 — 1300 1043 183 — 

150 3 11 100 2 645 2 329 1 657 
304 4 4 546 1 619 1 597 412 
207 10 5 7 750 4 911 3 062 2 188 
185 5 9 985 321 294 121 

f 343 
I 183 i — 496 151 62 — 

ι 
70 

ι 
2 6 181 1 148 1041 780 

100 5 2 226 886 634 22 
175 13 4 582 1403 1022 542 
626 17 31 22 699 5 200 4 046 2 057 
322 1 9 194 4 159 3 965 3 731 

73 4 950 450 204 — • 

194 6 16 414 4 432 4 083 3 684 
484 15 28 26 986 3 924 3 718 2 779 
240 20 11 7 225 2 779 1944 319 
180 2 16 261 7 204 6 960 4 925 
84 2 9 961 1 982 1 626 1 295 
73 2 3 314 1 398 891 399 

123 — 3 742 1 166 660 181 
150 .— 1030 264 264 46 
150 36 4 882 540 531 219 
700 11 3 975 670 492 276 
500 13 19 67 17 311 10 244 5 424 1 513 
222 15 19 6 704 1778 1 394 103 
393 11 10 10 288 3 211 2 031 789 

9 390 136 328 436 318 831 92 611 69 422 36 006 

I ja II. 
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28. Nuorisotoimisto 

avasi Jakomäki-kerho ovensa ja 19.12. lopetti 
Haka-kerho toimintansa. Kaikkien kerhojen 
yhteisenä elimenä toimi nuorisoparlamentti. 
Yhteisinä ohjelmamuotoina olivat: taide-
kerhotoiminta, jonka työn tuloksena kiersi 
kaikissa kerhoissa 47 työn taidenäyttely; 
tupakanpolton vastustamiskampanja; jää-
kiekko- ja jalkapallosarjaottelut; tanssikurs-
sit sekä kampaus- ja make-up -kurssit. Alle 

15-vuotiaille järjestettiin nk. esikerhotoimin-
taa Maunu-, Malmi-, Mylly-, Haka- ja Jako-
mäki-kerhoissa. 

Oman merkittävän panoksensa antoivat 
avoimien ovien kerhotoimintaan Käpylän 
ammattikoulun yhteydessä kevätkaudella 
toimineen nuorisonohjaajakurssin 22 oppi-
lasta, jotka suorittivat opetukseen liittyvän 
harjoittelun osaksi kerhoissa. 

Kerhojen kävijämäärät ja jäsenistön keski-ikä ym. seikat käyvät ilmi seuraavista 
asetelmista: 

U l k o p u o l i s e t v i e r a a t K e r h o t o i m i n t a 

Kerhon nimi Yksi-
tyisiä 

Järjes-
töjä 

Järjes-
töjen 

jäseniä 
Vierailu-
kertoja 

Avoinna 
iltoja 

Käyntejä 
kaikkiaan 

Kävijöitä 
aukiolo-

iltaa 
kohden 

Retket 

Haaga-kerho ......... 148 1 2 23 140 9 133 65.2 6 
Haka-kerho 131 2 . — 20 293 22 003 75.1 — 

Hertto-kerho _ 2 51 2 222 13 256 60.0 _ 
Malmi-kerho ......... 27 — 27 9 224 18 791 84.0 _ 
Maunu-kerho ......... 10 1 6 3 235 16 797 71.5 9 
Mylly-kerho ......... 12 _ 15 2 270 39 381 145.8 _ 
Lautta-kerho ......... 105 1 48 19 181 11 104 67.0 11 
Jakomäki-kerho 341 2 2 18 161 27 533 170.1 10 

Yhteensä 772 9 151 96 1 726 157 998 91.5 36 

K e s k i - i k ä J ä s e n i s t ä T y t ö i s t ä P o j i s t a 
Kerhon nimi Jäseniä Kaikki T „ . Tyttöjä Poikia Koulul. Työssä Koulul. Työssä 

yhteensä jäsenet A y t 0 t r o j a t % % % % % % 

Haaga-kerho 251 16 .8 16.6 17.1 51.4 48.6 71 .3 28.7 77.9 22.1 
Haka-kerho ....... 271 
Hertto-kerho 358 17 .3 17.0 17.7 51.4 48.6 57.1 42.9 54.6 45.4 
Malmi-kerho 388 17.0 16.2 17 .8 48.0 52.0 78.4 21.6 58.6 41.4 

Maunu-kerho 248 16.9 16.5 17.4 52.0 48.0 71.3 28.7 50.4 49.6 
Mylly-kerho 720 16.4 16.1 16.8 56.0 44.0 71.5 28 .5 64.7 35.3 
Lautta-kerho 182 17.1 16.8 17.4 41.2 58.8 84.o 16.0 83.2 16.8 
Jakomäki-kerho... 876 16.6 16 .5 16.7 49.8 50.2 57.1 42.9 56.6 43.4 

Yhteensä tai keskim. ,3294 16.9 16 .5 17.3 51.0 49.0 67.1 32.9 61.5 38.5 
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Herttokerho 

Mylly-kerho 

Lautta-kerho 

1074 143 7.5 

1887 180 10.5 

1 480 237 6.0 

2 042 253 8.0 

1 691 243 6.9 

2 146 185 11.5 

1 283 195 6.5 

1 142 62 18.0 

60 12 745 1 498 8.5 

T i l a i s u u d e t K u r s s i t 

Haaga-kerho ... 10 20 9 1 57 4 14.2 meikki-
Haka-kerho 22 13 110 4 194 13 14.9 kitara-, tanssi- uinti-

ja meikki-
Hertto-kerho ... — 21 54 1 102 6 17.0 tanssi-
Malmi-kerho .... 20 25 149 2 187 7 27.0 kampaus- ja tanssi-
Maunu-kerho... 23 39 34 2 83 8 10.4 meikki-, kami >aus- ja 

Mylly-kerho .... 43 35 39 1 202 8 25.2 meikki-
Lautta-kerho ... 36 10 14 1 65 5 13.0 meikki-
Jakomäki-kerho 18 27 13 2 164 3 54.6 kampaus- ja ti 

Yhteensä 172 190 422 14 1 054 54 19.4 
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28. Nuorisotoimisto 

Toi- Kurssit, kou-
Toimintapiste minta- Kävijä- Jäsen- lutus· ja va-Toimintapiste aika, määrä määrä listustilai-

kk suudet 

Haagan Moottorirata 5 3 848 — 112 
Maunulan Moottorihalli 7 3157 226 — 

Vuosaaren Moottorihalli 7 5 031 402 14 
Kyläsaaren Askartelupajat 8 4 230 234 4 
Pouttukerho 8 650 42 28 
Vuosaaren Nappulakerho 7 350 28 20 
Järj estötilaisuudet ja kilpailut — 532 — 8 

Yhteensä 17 798 932 186 

Haagan moottoriradalla järjestettiin 8 kil-
pailut. 

Lainavarasto. Nuorisotoimiston lainava-
rastossa oli lainattavia välineitä seuraavasti 
(vastaavien lainauspäivien luku suluissa): 
telttoja 326 (13 770), kenttäkeittiöitä 25 
(1 247), keittiövälineitä 71 (2 069), työkaluja 
10 (289), teknillisiä välineitä 62 (5 916) ja 
muita välineitä 789 (318); yhteensä 1 292 
(23 609). 

Nuorison neuvonta ja opastus. Nuorison 
neuvontaa ja erilaista opastusta tiedusteli 
kaikkiaan 850 henkilöä. Tiedustelut jakaan-
tuivat aiheen mukaan seuraavasti: 

Miehiä % Naisia % 

opiskelu 40 35 
työasiat 10 12 
asuntoasiat 10 8 
kerho- ja urheilutoiminta . .. 30 30 
muut asiat 10 15 

Toimistossa kävi 220 asiakasta, joista mie-
hiä 80 ja naisia 140. Tämän lisäksi kävi seit-
semän ulkomaalaista asiakasta, jotka olivat 
tulleet Suomeen muussa kuin matkailutar-
koituksessa. Opastustoimiston kortteja lähe-
tettiin kaikkiaan 2 204 kpl. 

Vierailut. Vuoden aikana kävi nuorisotyö-
lautakunnan vieraina yksityishenkilöitä ja 
nuorisojärjestöjen edustajia mm. Neuvosto-
liitosta, Itä-Saksasta, Länsi-Saksasta, Roma-
niasta ja Egyptistä. 

Menot ja tulot. Nuorisotoimiston menot 
olivat 2 430 807 mk. Tuloja oli vuokrista, 
osanotto- ja jäsenmaksuista ym. yhteensä 
101 060 mk. 
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29. Raittiuslautakunnan toimisto 

Yleistä. Vuoden 1 

pyrittiin 
tistä enemmän yhteydessä alkoholilakia val-
vovien viranomaisten kanssa.. Yhteistyö kun-
nallisen alkoholitarkastajan kanssa oli erit-
täin aktiivista. Samoin tehostettiin yhteis-
tyota erityisesti nelsinkilaisten raitliuspiin-
järjestöjen ja 

työpanoksella rait-
järjestelyihin. Kaikki viikon pää-

yhteistoiminnassa 

kysymystä käsittelevä oppitunti 
sissä oppikouluissa. Vuoden lopulla ryhdyt-
tiin yhteistyössä Suomen Raittiusjärjestöjen 
Liiton kanssa valmistelemaan huumausaine-
lentolehtistä jaettavaksi oppilaitoksiin, so-

jne. Käytännöllinen to-
siirtyi kuitenkin vuoden 1970 

myöntämistä koske-
väheni, mikä johtui 
lukaan kaikki muu-
i alkoholiyhtiön pää-
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29. Raittiuslautakunnan toimisto 

täntävaltaa käyttäen ja ainoastaan täysin 
uusista anniskeluoikeuksista tarvitaan kun-
nallisten viranomaisten lausunto. 

Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen 
perusteella lähetettiin kaikille raittius- ja 
alkoholiasioita paikallisella tasolla hoita-
ville viranomaisille ja yhteisöille esitys erityi-
sen neuvottelukunnan perustamisesta. Esitys 
ei johtanut vielä kertomusvuonna tulokseen, 
mutta kaksi valmistelevaa neuvottelutilai-
suutta pidettiin. 

Toimisto. Lautakunnan toimisto ja ko-
koushuoneista sijaitsi kertomusvuoden aika-
na elintarvikekeskuksen talossa, Helsingin-
katu 24 A. Lautakunnan palveluksessa oli 
viisi vakinaista viranhaltijaa: toimistosih-
teeri, kaksi raittiustyönohj aaj aa sekä kaksi 
toimistoapulaista. 

Raittiusvalistustoiminta. Puheita, esitel-
miä ja alustuksia (lukuun ottamatta kurssi-
toimintaa) pidettiin viranhaltijain toimesta 
132 (ed. v. 156) ja toimiston tilaamien ulko-
puolisten luennoitsij öiden toimesta 33 (30). 
Viranhaltijain ohjauskäyntejä raittius- ym. 
järjestöjen tilaisuuksiin, sosiaalisiin laitoksiin 
ja kouluihin suoritettiin vuoden aikana 106 
(184) kertaa. Anniskeluravintoloihin kohdis-
tuneita tarkkailukäyntejä suoritettiin kolme 
kertaa. Harrastustoiminnan erityisohjaajia 
lähetettiin toimiston toimesta järjestöjen 
kerhotilaisuuksiin 40 (26) t:ksi. Lisäksi osal-
listuttiin kolmen valistustilaisuuden järjestä-
miseen. 

Eri raittiusj ärj estöj en kustantamia kuu-
kausijulkaisuja tilattiin ja jaettiin sosiaali-
siin laitoksiin, työmaaruokaloihin, ylioppi-
laskokelaille jne. yhteensä 1 117 (1514) 
vuosikertaa sekä erityisnumeroita, joihin 
kuului myös keskusj ärj estöj en julkaisemat, 
lapsille tarkoitetut raittiuslehdet, 2 624 
(3 900) kpl. Raittiustutkinnon oppikirjoja 
jaettiin vuoden aikana helsinkiläisiin oppi-
kouluihin 551 (747) kpl. Raittiuskilpakirjoi-
tusten erityispalkinnoiksi jaettiin kansakou-
luihin 320 (350) kirjaa. Kertomusvuoden 
aikana jatkettiin lautakunnan toimiston ja 

raittiuspiirijärjestöjen yhteisjulkaisun (tie-
dotuslehti) »Raittiustyön Kentältä» -lehden 
toimittamista ja lehti ilmestyi kuutena pai-
noksena yhteismäärältään 24 000 (22 700) 
kpl. Ruotsinkielistä »Nytt från nykterhets-
nämnden» -julkaisua toimitettiin samoin 
kuusi painosta yhteismäärältään 3 600 (3 000) 
kpl. Lehtien toimitus- ja jakelutyö suoritet-
tiin toimistossa ja ilmaisjakelu tapahtui pää-
kaupungin raittiusjärjestöjen aikuis jäsenille 
sekä eräille järjestöille ja laitoksille. Erilaista 
tiedotusaineistoa (j ulisteita, lentolehtisiä) 
jaettiin toimiston toimesta mm. autokou-
luille, autokorjaamoille ja järjestöille yht. 
6 950 (2 450) kpl. Suomen Syöpäyhdistyksen 
toimittamaa lehtistä »Tupakka ja tupakan-
savu» jaettiin kansa- ja ammattikouluihin, 
virastoihin sekä raittiusj ärj est öj en jäsenten 
kautta yhteensä 30 000 kpl. 

Kevät- ja syyslukukauden aikana järjes-
tettiin kansa- ja oppikouluissa kaikkiaan 
73 (61) raittiusoppituntia ja niihin osallistui 
yhteensä 4 480 (5 500) oppilasta. 

Erilaisia neuvottelutilaisuuksia, joko yksin 
tai yhteistyössä eri järjestöpiirien kanssa, jär-
jestettiin 6 (4), joissa oli osanottajia yhteensä 
145 (130). 

Yhteistoiminnassa raittiuspiirij ärj estöj en 
toiminnanohjaajien kanssa järjestettiin rait-
tiusjärjestöjen jäsenille tarkoitettu »kevät-
tempaus» 18.5. Vuorilahden kesäkodissa Laa-
jasalossa. Ohjelmassa oli erilaisia kilpailuja, 
kuntoliikuntaa, järjestöjen ohjelmaesityksiä 
jne. Tempaukseen osallistui n. 150 henkilöä. 

Raittiusviikon, jota vietettiin 26.10.—2.11. 
tunnuksena oli »Reippaillen raittiiksi» (Nyk-
ter motion ger kondition). 

Kokouksessaan 22.4. myönsi raittiuslauta-
kunta raittiusvhkkotoimintaan 18 150 mk:n 
määrärahan. Myöntämisen ehtona oli, että 
Helsingin raittiusviikkotoimikunta laatii toi-
minta- ja taloussuunnitelman, joka hyväksy-
tään raittiuslautakunnan kokouksessa. Val-
mis suunnitelma esiteltiin ensin raittiusjär-
jestöjen edustajien neuvottelukokouksessa 
4.9., jossa se hyväksyttiin. Tähän tilaisuu-
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Suunnitelma vahvistettiin 
50 edustajaa 39 järjestöstä. 

Dpullisesti rait-
23.9. 

Raittiusviikon reippailukävely toimeen-
;n liittyvänä pää-
26.10. klo 9—14. 

Kävely suoritettiin Luukin ulkoilumaastossa, 
jonne osanottajat vietiin kuudella linja-

huolimatta oli ret-
250. Ulkoilualueella oli järjes-

tetty kaksi eri pituista kävelylenkkiä, joista 
pitempi oli n. 10 km ja lyhyempi 4 km. 

Raittiusviikon nuorisojuhla järjestettiin sa-
26.10. klo 18 Pirkkolan 

oli 
kutsuttu nuorisoa lähinnä Pirkko-

noudattanut n. 300 nuorta. Ohjelma oli jaettu 
kahteen osaan, joista ensimmäinen osa käsit-

toinen osa oli varsinaista nuoriso-ohjelmaa. 

rojen jäsenet ns. pellehyppyjä. 
Raittiusviikon lastenjuhla järjestettiin tiis-

taina 28.10. klo 18 Balderin juhlasalissa. Lap-
sia ja nuoria oli saapunut juhlaan n. 300. 

Raittiusviikon päiväjuhla pidettiin keski-
viikkona 29.10. klo 13 Työväenopiston juhla-
salissa. Kutsut oh lähetetty 
eläkeläisjärjestöjen kautta ja sitä oh i 

n. 500 osanottajaa. Va 
oH lasten ja 

tiedotus- ja 

«.„«4. 

JcaiKKi tietoon tulleet rait-
, 6 500 

ja sitä levitettiin nor-
jajär-

Myös , 
, »Nytt från nykter-

oli maininnat päätiiaisuuk-
sista. Pääkaupungin päivälehdissä julkaistiin 
25.10. ilmoitus, jossa mainittiin mm. pää-
tilaisuuksien ajat ja paikat. Elokuvamainok-
sia valmistettiin kaikkiaan 16, aiheena rait-
tiusviikon juliste »Reippaillen raittiiksi». Mai-

joista oli 13 suomen- ja 3 
13.—26.10. 13 

Raittiusviikon nuoriso-, lasten- ja 
päiväjuhlia varten painatettiin yht. 3 000 kpl 

jaettavaksi piirijärjestöjen 
joka 

oli laa< dttiustoimiston toi-
raittiusviikon ' 

käyttöön. 

keä raittiin tie» 
pakkoa 
Ien raittiiksi». Niitä 
Toimistosta, osixxam 
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29. Raittiuslautakunnan toimisto 

kunnan suorittaessa tilaisuuden kustannuk-
set. 

Lainaustoiminta. Toimiston lainaustoi-
mintaan ja myös sen omaan valistustoimin-
taan hankittiin vuoden aikana 16 uutta ly-
hytelokuvakopiota sekä kaksi diakuvasarjaa. 
Vuoden lopussa oli toimiston käytettävänä 
156 lyhytelokuvaa, 38 raina- ja kuultokuva-
sarjaa, viisi Bell & Howell -merkkistä 16 
mm:n elokuvaesityskonetta, Grundig-merk-
kinen nauhuri, kaksi rainaheitintä, kuulto-
kuvaheitin, kaksi valkokangasta, elokuvien 
katselulaite, elokuvanauhojen korjauslaite 
sekä esityspöytä. Lisäksi lainattiin toimiston 
käytettävissä olevia kansallispukuja. Lai-
nauksia suoritettiin seuraavasti: elokuvako-
neita 492 (480), lyhytelokuvia 4 309 (2 663), 
kuultokuvaheitintä 56 (90), rainaheittimiä 
21 (31), valkokankaita 65 (35) sekä kansallis-
pukuja 29 (69) lainauspäivää. 

Kilpailu-ja kurssitoiminta. Vuoden aikana 
järjestettiin yksin tai yhteistoiminnassa rait-
tiuspiirijärjestöjen kanssa 9 (8) kurssia, joihin 
osallistui 320 (222) henkilöä. Lautakunta 
tuki erikseen Kansalaisj ärjestöj en Raittius-
toiminnan Keskusliiton järjestämiä tuore-
mehukursseja, jotka järjestettiin syyskesän 
aikana Malmin kartanossa. 

Järjestöihin kohdistuneita aktivointikil-
pailuja järjestettiin seuraavasti: kaupunki-
tuntemuskilpailu raittiusj ärj estoj en jäsenille, 
tietokilpailu kansakoulunuorille, aktivointi-
kilpailu raittiuspiirij ärj estoille sekä raittius-
ja liikennekilpailu raittiusj ärj est öj en jäse-
nille. 

Työväen Raittiuspäivän (13.4.) järjestelyi-
hin osallistuttiin suorittamalla ohjelmakulut 
Helsingin Sos.-dem. Raittiuspiirijärjestön ja 
Kansan Raittiusliiton Helsingin piirin järjes-
tämistä raittiuspäiväjuhlista. Lisäksi suori-
tettiin kaksi viikkoa kestävä elokuvamai-
nonta 15 elokuvateatterissa. 

Järjestö-ja kurssiavustukset. Raittiustyötä 
tekevien järjestöjen toimintaa tuettiin enti-
seen tapaan. Vuotuisavustuksia myönnettiin 
kertomusvuonna 145 000 mk. Lautakunta 
myönsi myös erillisavustuksia eri järjestö-
piirien toimeenpanemille viikonloppukurs-
seille suorittaen kurssien esitelmä- ja luento-
palkkioita, vuokrakuluja jne. Raittiusjärjes-
töjen jäsenille, jotka osallistuivat raittius-
keskus j ärj estöj en toimeenpanemille, vähin-
tään kolme päivää kestäville kursseille, myön-
nettiin anomuksesta erillisavustuksia. Avus-
tuksia haki kaikkiaan 143 (113) henkilöä, 
joista lllrlle (76) myönnettiin avustus. Avus-
tusten yhteissumma nousi 2 215 mk:aan. 

Avustuksia raittiustyön tukemiseen vapaiden 
järjestöjen kautta jaettiin yhteensä 79 (79) jär-
jestölle. Avustuksia haki 80 (80) järjestöä. 
Avustuksia myönnettiin yht. 142 400 mk. 

Menot ja tulot. Kertomusvuoden talous-
arvioon oli lautakunnan käyttöön merkitty 
yht. 180 814 mk sekä avustuksia varten 
145 000 mk. Lisämäärärahoja ja ylityksiä 
varten myönnettiin yht. 3 826 mk. Kaikkiaan 
lautakunta käytti omaan toimintaansa ja 
avustuksiin 312 800 mk. 

Tuloja oli lautakunnalla kertomusvuonna 
488 mk. 
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30· Urheilu- ja ulkoiluvirasto 

Kansliatoimiston henkilökunta ym. Vnoden 
1969 päättyessä oli toimistossa yhdeksän 
vakinaista viranhaltijaa sekä kolme työ-
suhteessa olevaa kuukausipalkkaista toimi-
henkilöä, 

Kansliatoimiston pitämään viraston diaa-
riin kirjattiin kertomusvuonna 1 136 saapu-
nutta ja 417 lähtenyttä kirjettä. 

Toimiston 16 viranhaltijalle myönnettiin 
sairauslomaa yhteensä 159 päivää ja 214 
työntekijälle yhteensä 3 073 päivää. Kerto-
musvuoden aikana sattui 29 tapaturmaa, 
joista aiheutuneet 268 lomapäivää sisältyi-
vät edellä mainittuihin lukuihin. 

Viraston 11 autoa ajoivat yhteensä 210 974 
km ja ne 17 viranhaltijaa tai työntekijää, 
joille oli myönnetty oikeus oman auton käyt-
tämiseen virkatehtävissä, virka-ajoa 102 679 
km. 

O h j a u s t o i m i s t o s s a oli kertomus-
vuoden aikana yksi vakinainen viranhaltija. 
Työsuhteessa oli 8 henkilöä sekä kausi- ja 
kurssiohjaajia oli 108. Näistä huomattavim-
man osan muodostivat uimaloiden 77 kesä-
aikaista uimaopettajaa ja -vartijaa. 

Ohjaustoimintaa harjoitettiin entisiä muo-
toja noudattaen. Erityistä huomiota kiin-
nitettiin kysynnän jatkuvan lisääntymisen 
vuoksi sisäharjoitustoiminnan kehittämiseen. 

Kuntoryhmätoiminta jaettiin kolmeen eril-
liseen kauteen: kevätkausi, kesäkausi ja 
syyskausi. Toiminnan laajuutta kuvaa se, 
että osanottajien määrä on kaksinkertaistu-
nut v:sta 1967. Silloin se oh 2 140 ja kerto-
musvuonna vastaava luku oli 4 303. 

Vuonna 1968 aloitettua kuntosalitoimintaa 
laajennettiin oleellisesti. Vuoden alusta aloi-
tettiin miesten kuntosalitoiminta Pirkkolan 
urheilupuiston kuntosalissa sekä syyskauden 
alusta naisten kuntotoiminta Pirkkolassa 
ja Stadionin pohjoiskaarteen sisätiloissa, 
johon sisustettiin naisille oma kuntosali. 
Toimintaa järjestettiin kahdessa erillisessä 
jaksossa: kevät- ja syys jaksossa ja osanottajia 
oh yhteensä 1 944. 

Talvikauden ulkotoiminta. Talven sääolo-
suhteet olivat ulkourheilun kannalta erittäin 
hyvät. Talvikauden ulkotoiminnan ohjaus-
muodoista herätti pujottelunohjaus erityi-
sen suurta mielenkiintoa. Ohjaustoiminta py-
rittiin keskittämään koulujen joulu- ja urhei-
lulomien ajaksi. Pikaluistelun ja hiihdon 
ohjauksessa käytettiin apuna helsinkiläisiä 
urheiluseuroja. 

K u r s s i m u o t o i n e n t o i m i n t a 

A Ä p o 
Ohjauskolide 

ö a ä l 

Pujottelu 5 42 
Taitoluistelu 5 11 

A v o i n t o i m i n t a 

55? © 
o l 

324 
127 

11 
§b 

O 

502 
271 

1 ci m cd g ö , g © Jcö 
Ohjauskolide 1 J 

S* g 
0 a 

2 "o* 4 ti 0 j f l 
1 Ö B 
O 

Mäenlasku 7 140 2 037 
Pikaluistelu 2 27 370 
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30. Urheilu- ja ulkoiluvirasto 

Ohjattu uNtoilu- ja retkeily. Kertomusvuo-
den aikana järjestettiin kahdeksan opastettua 
talviretkeä ja 25 kesäretkeä ja -tilaisuutta. 
Retkiin on luettu mukaan myös Tahkon hiih-
to sekä Seitsemän Veljeksen vaellus ja hiih-
to, joiden järjestämiseen ohjaustoimisto osal-
listui. Muiden retkien j ärj estäj äseuroina toi-
mivat edelleen Helsingin Latu, Helsingin 
Matkailuyhdistys ja Helsingin Työväen Ret-
keilijät. Osanottajia näillä 33 retkellä oli 
yhteensä 10 604. 

Tantsut. Kesäkauden aikana järjestettiin 
11 tantsutilaisuutta yhteistoiminnassa Seu-
rasaarisäätiön ja seitsemän kansantanssijär-
jeston kanssa. Tantsujen ohjelmaan kuului-
van kansantanssiesitykset, soittokunnan ja 
kuoron konsertit, yleisön ohjatut tanssit, 
leikit, kilpailut ja yhteislaulut. Tantsutilai-
suuksissa oli yleisöä yhteensä 5 950 henkilöä. 

Uimakoulu- ja hengenpelastustyö. Uimaope-
tusta ja urheilutoimintaa järjestettiin 9.6.— 
15.8. välisenä aikana 25 uimalassa ja niiden 
läheisyydessä olevilla kentillä. Uimakouluista 
oli neljä uimaseurojen hoidossa. Uimaoppi-
laita oli yhteensä 2 609, joista kandidaatin-
tutkinnon suoritti 1 265 ja maisterintutkin-
non 621. Lisäksi järjestettiin aikuisia varten 
Uimastadionilla ja Kumpulan maauimalassa 
10 uimakurssia. Näille kahdeksan opetusker-
taa kestäville kursseille osallistuneista 141 
henkilöstä saavutti uimataidon n. 90 %. 
Laajennettuna ja uudistettuna toimintamuo-
tona otettiin käyttöön uimarantayleisölle 
järjestetyt hengenpelastusnäytökset ja »har-
joitukset, joita kesäkauden aikana oh 31. 

Uimaopetusta talvikaudella j ärj estettiin 
Pirkkolan ja Yrjönkadun uimahalleissa. Ai-
kuisille järjestettiin 14 kurssia, joista 10 
alkeiskurssia ja neljä jatkokurssia. Osanot-
tajia oli yhteensä 274. Lisäksi järjestettiin 
lapsille yhteensä kuusi kurssia, joiden osan-
ottajamäärä oli 87. 

Tenniskurssit. Kiinnostus tenniskursseja 
kohtaan jatkui voimakkaana ja kurssien 
määrää lisättiin oleellisesti. Lauttasaaren ja 
Velodromin tenniskenttien lisäksi saatiin 

uudeksi toimintapaikaksi Roihuvuoren ten-
niskentät. Kokeilumielessä järjestettiin myös 
iltapäivisin nuorille tarkoitettuja kursseja, 
mutta ne eivät saavuttaneet odotettua suo-
siota. Osanottajien määrä kursseilla, joita 
oli 31, oli yhteensä 511. 

Nuorten leiritoiminta. Kesäkauden 1969 
aikana helsinkiläiset voimistelu- ja urheilu-
seurat järjestivät 25 kesäleiriä nuorisojäsenil-
leen. Kaupunki tuki leirejä avustuksin ja 
pyrki valvomaan suoritetuin tarkastuksin, 
joita oli 12, niiden tasoa. Osanottajia leireillä 
oli yhteensä 738. 

Tiedotus-, julkaisu- ja suhdetoimintaa jat-
kettiin pääasiassa entisin muodoin. Vuoden 
lopulla valmistui talvitoimintaa kuvaava 
värielokuva »Mennään mukaan» sekä tah-
distetulla selostuksella varustettu diakuva-
sarja. Niitä luovutettiin eri järjestöjen käyt-
töön sekä käytettiin omissa tiedotustilai-
suuksissa. Kauden aikana toimitettiin ja 
jaettiin 120 400 taitelehtistä, karttaa ja 
seinäjulistetta. 

Tutkimustoiminta. Kertomusvuoden aikana 
jatkui kaupungin asukkaiden suhtautumista 
liikuntaan selvittävän tutkimuksen suorit-
taminen. Tutkimuksesta valmistui vuoden 
aikana useita osaraportteja. 

T e k n i l l i n e n t o i m i s t o hoiti 
lautakunnan hallinnossa olevien alueiden, 
rakennusten, laitosten ja laitteiden kunnossa-
pito- sekä perusparannustöiden teknillis-
luonteiset asiat, antoi viraston osastoille 
asiantuntija-apua sekä huolehti ko. tehtä-
vien yleis- ja erityisvalvonnasta. 

Toimiston henkilökuntana oli insinööri ja 
kaksi rakennusmestaria sekä 10 kk:n ajan 
yksi rakennusmestari työsopimussuhteessa. 

Teknillisen toimiston toimesta lähetettiin 
kertomusvuoden aikana 21 kirjettä, joista 
tarj ouspyynt ö j ä oli 15. Tarj ouspyyntö j ä 
lähetettiin kaikkiaan 99 toimiiumelle. Tehty-
jä piirustuksia merkittiin diaariin 61 ja työ-
tilauksia tehtiin 37. Saatujen tarjousten pe-
rusteella tehtiin kertomusvuoden aikana 
kaikkiaan kahdeksan urakkasopimusta, joi-
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oli 1 401 599 mk 
pohjalta hoidettiin ja valvottiin 
toimiston toimesta 20 työtä 
tään 351 236 mk. Valvottavana 
kohteissa pidettiin kaikkiaan 52 

Urheiluosasto 

Ulk< 

Henkilökunta. Osastossa oli 
11 viranhaltijaa. Työsuhteisen 

eli 328 henkilöä ja alimmillaan 
eli 193 henkilöä. 

Uiko urheilulaitokset. Urheiluosaston vuo-

olivat käyttö 
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30. Urheilu- ja ulkoiluvirasto 

Urheilumuoto 
Pääsy-
maksul-

liset 
kilpailut 

Yleisöä 
Pääsy-

maksut-
tomat 

kilpailut 

Varatut Käyttö 
Yleisöä harjoitus- varatuilla 

tunnit tunneilla 

Yleisurheilu 3 925 276 21 985 231 17 030 
Jalkapalloilu 88 40 697 3 901 105 055 1 126 27 805 
Pesäpalloilu 14 11 400 448 19 000 347 5 440 
Koripalloilu — — 63 1 200 325 4 700 
Käsipalloilu — — 48 950 — — 

Lentopalloilu — — 404 3 580 2 186 30 780 
Maahockey — — 32 1080 8 * 280 
Tennis — — — — 4 726 13 424 
Pyöräily 1 380 51 2 985 180 390 
Paini 1 800 — — — — 

Uinti, uimanäyt. ja vesipalloilu 8 3 311 59 — 11 200 
Koiraurheilu 1 560 8 1 500 196 — 

Ratsastus 2 — 4 — — — 

Muut tilaisuudet 3 — 35 640 — — 

Yhteensä 121 58 073 5 329 157 975 9 336 100 049 

T a l v i k ä y t t ö 

Jääkiekkoilu 4 515 499 29 030 1 258 26 590 
Jääpalloilu 8 2 448 228 11855 48 1 682 
Kaukalopalloilu — — 290 7 765 183 2 932 
Hiihto ja mäenlasku 4 950 22 575 44 300 
Pikaluistelu 2 971 26 880 98 1 400 
Taitoluistelu — — — — 361 5 330 
Tai vi j aikapalloilu — — 168 6 250 77 1 910 
Muut tilaisuudet 4 1450 4 1 500 — — 

Yhteensä 22 6 334 1 237 57 855 2 069 40 144 

Maauimaloissa kävi kertomusvuonna yh-
teensä 458 382 henkilöä, josta määrästä 
kävi Uimastadionilla 291 473 ja Kumpulassa 
166 909 henkilöä. 

Kertomusvuoden aikana olivat käytettä-
vissä samat sisätoimintatilat kuin edellisenä-
kin vuonna. Stadionin pohjoiskaarteessa si-

jaitsevat tilat osoitettiin kuitenkin syyskau-
den alusta lukien pelkästään ohjaustoimiston 
käyttöön lamtotoimintaan käytettäviksi. Li-
säksi pidettiin maanantaisin Yrjönkadun 
uimahallin miesten saunaosasto suljettuna ja 
iso allas naisten käytössä. 
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30. Urheilu- ja ulkoiluvirasto 

Eri tilojen käyttömäärät: 

Tilat Harjoitus- Haxjoit- ffil 
tunte ja teli joita x J 

C-Messuhalli .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 668 19 299 396 
Kumpulan uimala 1 846 10 884 — 
Pirkkolan urheiluhalli 

palloiluhalli 
uimahalli 
muut tilat 

Ruskeasuon ratsastushalli 
Stadionin salit 

itäsivu 
pohjoiskaarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Yrjönkadun uimahalli 
kuntosali 
uimahallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Soutustadionin 
harjoitusaltaat 

878 18 886 403 
764 290 436 13 
076 23 262 — 

215 60 304 433 

129 74 088 95 
397 2 669 — 

064 17 334 — 

153 119 595 _ 

678 „ _ 

Uudisrakennustöitä suoritettiin seuraavas-
ti: Vartiokylän lähiökentän ja Roihuvuoren 
lähiökentän pukusuojien rakentaminen; Tuo-
marinkylän ratsastuskentän ja Puotinharjun 
kahden (2) koululaiskentän rakentaminen; 
ulkoilutien rakentaminen reiteillä: Tah-Paja-
mäki ja Viikki-Malmin ampumarata sekä 
Velodromin sisätilojen saneeraus. 

Perusparannustöitä suoritettiin seuraavas-
ti: Stadionin etukentän, Munkkiniemen ur-
heilukentän, Töölön pallokentän Saharan, 
Vartiokylän lähiökentän ja Ruskeasuon rat-
sastushallin maneesin valaistusten uusiminen; 
aidan rakentaminen Vartiokylän lähiökentän 
ja Roihuvuoren lähiökentän tenniskentille 
sekä Töölön pallokentälle; puistotöiden suo-
rittaminen Vartiokylän ja Konalan lähiö-
kentillä sekä Töölön pallokentällä; Meilahden 
urheilupuiston pukusuojarakennuksen ylä-
kerran muuttaminen lämmitettäväksi tilaksi 
sekä sähköpääkeskuksen laaj entäminen; 
Kumpulan uimalan konehuone- ja kahvilara-
kennuksen peltikaton uusiminen sekä lasten 
altaan pinnoittaminen,; Ruskeasuon ratsas-

tushallin katon peruskorjaus; Uimastadionin 
kahvilan laajentaminen; Pirkkolan urheilu-
puiston tekojääradan ammoniakkipumppu-
jen sekä Ruskeasuon ratsastushallin yläsalin 
katsomopenkin uusiminen; Velodromin pyö-
räilyradan sekä Pirkkolan urheilupuiston va-
laisinmastojen pinnoittaminen; kymmenen 
uimarantaponttoonin rakentaminen sekä 
Eläintarhan urheilukentän ulkopuolella ole-
van keihäänheittopaikan peruskunnostus. 

UIkoiluosasto 

Henkilökunta. Kertomusvuoden päättyes-
sä oli osaston palveluksessa 12 viranhaltijaa. 
Työsuhteista henkilökuntaa oli eniten heinä-
kuussa, eli 220 henkilöä ja vähiten marras-
kuussa, eli 77 henkilöä. 

Ulkoilualueet ja -puistot. Osaston hoidossa 
olivat kertomusvuoden aikana samat ulkoilu-
alueet ja -puistot kuin edellisenäkin vuonna. 
Ulkoilualueiden ja -puistojen yhteispinta-ala 
oli vuoden lopussa 3 840 ha. 
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30. Urheilu- ja ulkoiluvirasto 

Autojen ja veneiden pääpiirteiseen lasken-
taan sekä eräiden liikennöitsijöiden ilmoituk-
siin perustuen arvioidut ulkoilualueiden kä-
vijämäärät olivat seuraavat: 

V. 1969 v. 1968 

Karjakaivo 10 000 8000 
Kauhala 3 000 2 000 
Kaunissaari 32 000 28 000 
Luukkaa 230 000 170 000 
Nuuksionpää 20 000 13 000 
Pirttimäki 45 000 43 000 
Rastila 90 000 80 000 
Salmi 60 000 42 000 
Uutela • , 40 000 35 000 

Ulkoilupuistoista arvioitiin Seurasaaressa 
käyneen 360 000, Mustikkamaalla 215 000 ja 
Pihlajasaaressa 98 000 henkilöä. 

Salmen ulkoilualueen laskettelurinne on 
ollut yhä lisääntyvässä käytössä, mitä osoit-
taa se, että nousukertoja aikuisten osalta oli 
73 348 (ed. v. 38 756) jalasten 59 066 (37 464) 
eli yhteensä 132 414 (76 220) kertaa. 

Viikonloppu- ja lomamajat. Ulkoilupuis-
toissa vuosittaisten telttailusopimusten pe-
rusteella olevien viikonloppumajojen määrä 
oli seuraava: 

v. 1969 v. 1968 

Yksityisten omistamia 1 165 1185 
Yhteisöjen omistamia 316 330 

Yhteensä 1 481 1 515 

Kertomusvuoden aikana ei enää tehty 
telttailusopimuksia itäisessä Pihlajasaaressa 
olleiden lomamajojen osalta. 

Rastilan ulkoilualueella olevia 20:ta kau-
pungin omistamaa lomamajaa vuokrattiin 
kesäkauden aikana 152 kaksiviikkoiskau-
deksi. 

Ulkoilumajat ja saunat. Vuoden aikana 
Pirttimäen ja Rastilan ulkoilumajoilla oli 
henkilömaj oitusvuorokausia yhteensä 1 992 

sekä eri ulkoilualueiden saunoja käytti yh-
teensä 12 338 henkilöä. 

Rakennus- ja korjaustyöt. Ulkoilualueilla 
ja -puistoissa suoritetuista uudisrakennus- ja 
perusparannustöistä mainittakoon: 

Kaunissaaren aallonmurtajat yön loppuun-
saattaminen sekä isännän asunnon ja sade-
katoksen maalaaminen; 
Lauttasaaren leirintäalueen käymälän laa-
jentaminen; 
Luukkaalla ulkoilumajan tarjoilutilojen 
korjaus, polttonestevaraston rakentami-
nen, telttailualueen laajentaminen ja retki-
reittien rakentaminen; 
Mustikkamaan henkilökunnan asuin- ja 
huoltorakennuksen valmiiksi rakentami-
nen, etelärannan louhosalueen täyttämi-
nen ja nurmettaminen sekä länsiosan retki-
polun rakentaminen; 
Nuuksionpään Mustlammen padon uusi-
minen sekä lammen pohjan ja rantojen per-
kaaminen, retkitien rakentaminen Must-
lammelle ja Haukanholmaan, radiopuheli-
men antennimaston rakentaminen ja alu-
eelle johtavan tien oikaisutyön aloittami-
nen; 
Pihlajasaaren teiden sekä Itä-Pihlajasaa-
ren telttailualueen kunnostaminen; 
Pirttimäen kisakentän kunnostustöiden 
loppuunsaattaminen; 
Rastilan ulkoilumajan sisätilojen korjaus; 
Salmen uuden huolto- ja saunarakennuk-
sen rakentaminen, lämmittelytuvan kun-
nostaminen, porakaivon rakentaminen, 
Porintielle johtavan uuden tieliittymän ra-
kentaminen, Paratiisi-Parikka retkipolun 
rakentaminen ja Salmijärven rannan telt-
tailualueen kunnostaminen; 
Satamasaaren ulkoilupuistoon kuuluvien 
Malkasaaren ja Villaluodon keittokatosten 
rakentaminen sekä Kotiluodon saunan ra-
kennustöiden alullepaneminen; 
Seurasaaren ravintolan, etumiehen asun-
non ja sosiaalirakennuksen korjaaminen 
sekä teiden kunnostaminen; 
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ruopattiin 
lytysalueelle johtava väylä ja 

nosto- ja 
Hyljesaaren ja Le-

lie 
aallonmurtaj at. 

Kaupungin venepaikkoja 
den aikana 

lupia yhteensä 5 424 (ed. 
v. 5 551) kpl. Nämä jakaantuivat eri pyydys-

koukku 

Lupiei i määrä 
1969 

2 523 2 514 
1 966 1 976 

383 420 
348 381 
28 36 
7 10 

169 214 

5 424 5 551 
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30. Urheilu- ja ulkoiluvirasto 

san soittokuntaa ja kahdeksantoista kuoroa. 
Kesäteattereihin järjestettiin kolme vapaa-
näytäntöä. Lisäksi järjestettiin juhannusaat-
tona kaksi kokonpolttamistilaisuutta. 

Tiedotus- ja julkaisutoimintaa jatkettiin 
pääasiassa entisin muodoin. Vuoden aikana 
painatettiin 16 000 uutta esitettä. 

Eläintarhaosasto 

Henkilökunta. Eläintarhaosaston henkilö-
kuntaan kuului kertomusvuoden aikana 9 vi-
ranhaltijaa ja 31 pysyvästi palkattua työn-
tekijää. Tilapäisen henkilökunnan määrä oli 
korkeimmillaan 45 henkeä. 

Toiminta. Eläintarhassa kävi kertomus-
vuoden aikana maksaneita kävijöitä seuraa-
vasti: 

aikuisia lapsia yhteensä 

Korkeasaaren lau-
talla 218 522 93 903 312 425 

Moottoriveneillä ... 48 941 18 670 67 611 

Yhteensä 267 463 112 573 380 036 

Tämän lisäksi kävi Korkeasaaressa huo-
mattava määrä alle 4-vuotiaita lapsia, joiden 
lukumäärät eivät esiinny tilastossa, koska 
heistä ei peritä kuljetus- ja pääsymaksua. Li-
säksi tilastosta puuttuvat talvisaikaan Kor-
keasaaressa vierailleet, joiden määrä oli ker-
tomusvuotena noin 15 000-20000. 

Elokuun alussa lopetettiin erillisten mak-
sujen periminen Kissalaaksosta, Apinataiosta 
ja Karhulinnasta. Tämän toimenpiteen vuok-
si lauttamaksua korotettiin vastaavasti. Tällä 
oli aluksi hieman kävijämääriä alentava vai-
kutus, mutta myöhemmin tilanne muuttui 
ennalleen. 

Eläinkanta. Kertomusvuoden päättyessä 
oli Korkeasaaren eläinkokoelmassa n. 245 eri 
eläinlajia ja n. 1 200 eläinyksilöä. Uusista 
eläinhankinnoista mainittakoon neljä vaippa-
paviaania, kaksi guanakoa, neljä kääpiö-

vuohta, kolme valkohäntäpeuraa, kaksi rus-
keaa karhua (Tampereen kaupungin lahjoi-
tus), kuusi malajilaiskarhua, kaksi metsäkis-
saa, yksi puuma, yksi ahma, kaksi korschak-
kettua, kolme pesukarhua, kaksi norppaa, 
yksi majava ja kaksi marabuhaikaraa. 

Kertomusvuoden aikana myytiin tai vaih-
dettiin uusiin eläimiin 125 nisäkästä ja 23 
lintua. 

Kertomusvuoden aikana syntyi Korkea-
saaressa noin 250 eläinyksilöä. Näiden lisäksi 
syntyi noin 2 000 petoeläinten ruokintaan 
käytettyä kaniinia, marsua ja hiirtä. 

Kertomusvuoden aikana kuoli joitakin 
vanhoja eläimiä sekä tapaturmaisesti yksi 
uroshirvi. Lisäksi teurastettiin joukko sork-
kaeläimiä, joiden vienti ulkomaille ei kulje-
tuksen aiheuttamien kustannusten takia olisi 
kannattanut. Niiden lihat myytiin henkilö-
kunnalle. 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin eräitä 
peruskorj austöitä kuten intendentin asunnon 
peruskorjaus ja suuren kotkahäkin verkkojen 
uusiminen. Lisäksi tehtiin eräitä huoneisto-
korjauksia. Syksyllä jatkettiin edellisenä 
vuonna aloitettua teiden asfaltointia. 

Menot j a tulot 

K ä y t t ö m e n o t olivat kokonaisuudes-
saan 14 667 585 mk, josta 891 705 mk tuli 
lautakunnan ja viraston, 8 599 378 mk ur-
heiluosaston, 3 209 157 mk ulkoiluosaston, 
1 588 945 mk eläintarhaosaston ja 378 400 mk 
avustusten osalle. 

Menoista oh 3 952 277 mk kiinteän käyttö-
omaisuuden korkoja ja poistoja, 873 087 mk 
rakennusten ja venelaiturien kunnossapitoa 
ja 2 060 112 mk alueiden ja yleisten laitteiden 
kunnossapitoa. 

Urheilutoimen uudisrakennustöihin käy-
tettiin 3 544 258 mk, josta 2 134 143 mk ur-
heilun ja 1 410 115 mk ulkoilun osalle. 

Perusparannustöihin käytettiin 1 860 666 
mk, josta 1 400 751 mk urheilun, 342 318 mk 
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620 870 
T u l o t olivat kokonaisuudessaan 3 631 189 406 310 : 

ik, josta urheilun oh j auksesta 99 442 mk, 
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31· Rakennusvirasto 

Rakennusviraston virastotalo, Kasarmi-
katu 21 :n kulmatontilla valmistui v. 1960. 
Jo vuonna 1918 rakennusvirasto oli siir-
tynyt tällä paikalla sijaitsevaan vanhaan 
koulutaloon. Rakennus osoittautui alusta 
alkaen ahtaaksi ja useita osastoja jou-
duttiin siirtämään vuosien kuluessa eri 
puolille kaupunkia. Mutta vasta v. 1957 
aloitettiin rakentaa uutta virastotaloa, 
johon kaikki eri osastot aluksi mahtuivat. 
Varsin pian jouduttiin kuitenkin tilan 
puutteen takia eri toimistoja ja puisto-
osasto kokonaisuudessaan siirtämään 
muualle mm. Rahatoimiston taloon. 

Kun viereinen tontti P. Makasiininkatu 
9. v. 1964 oli saatu kaupungin haltuun, 
ryhdyttiin suunnittelemaan rakennusviras-
ton lisärakennusta. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi luonnospiirustukset v. 1966. Ton-
tilla sijaitsevien vanhojen rakennusten 
purkaminen ja louhintatyöt aloitettiin 
syksyllä 1967 ja varsinaiset rakennustyöt 
päästiin alkamaan keväällä 1968. Lisära-
kennus valmistui v. 1969 loppupuolella. 

Virastotaloa Kasarmikatu 21 suunnitel-
taessa otettiin huomioon rakennuksen mah-
dollinen laajeneminen viereiselle tontille. 
Lisärakennus liittyy välittömästi vanhaan 
osaan ja eri osastot laajenevat kerroksit-
tain. Sisääntulo virastoon on vanhan pää-
sisäänkäynnin kautta. Rakennustyön yh-
teydessä rakennettiin eteishallin yhteyteen 
tila keskitettyä neuvontapalvelua varten 
ja viraston oma puhelinkeskus. Kulku pi-

halle on Kasarmikadulta ja molemmat 
tontit muodostavat yhtenäisen piha-
alueen. Ajo autotalleihin tapahtuu Kasar-
mikadulta. 

Vanha rakennus on 9-kerroksinen ja li-
särakennus 8-kerroksinen. Virastotalossa 
on työpaikkoja yhteensä n. 470 hengelle 
ja viraston eri osastot ryhmittyvät seu-
raavasti: 

1—2 kerros pääsisäänkäynti eteishallei-
neen sekä hallinnollinen ja yleinen osasto. 

3—4 kerros talorakennusosasto. 
5—6 kerros katurakennusosasto. 
7— kerros vanhassa osassa katurak. 

osasto ja uudessa osassa puisto-osasto 
8—kerros puhtaanapito-osasto. 
9—kerros talorakennusosasto. 

Lisärakennuksen pohjakerroksessa on 
kokous- ja näyttelytiloja. Näihin tiloihin 
on oma sisäänkäynti eteishalleineen P. Ma-
kasiininkadulta. Kokous- ja näyttelytilat 
sekä vanhan osan yleisten töiden lauta-
kunnan kokoushuone ja luentosali muo-
dostavat yhtenäisen yleisen tilojen ryh-
män. Ylä- ja alakellarit ovat koko tontin 
laajuiset. Kellareissa on katusiivessä va-
rasto-, arkisto- ja koneteknillisiä tiloja 
sekä vanhan ja uuden osan yhteiset B- ja 
C-luokan väestönsuojat. Pihamaan alla si-
jaitsevat kellaritilat ovat yhtenäistä auto-
tallitilaa. Autopaikkoja on vanhan ja 
uuden osan kellareissa yhteensä 105 kpl 
ja pihamaalla 44 kpl. 
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31. Rakennusv i r a s to 

HALLINNOLLINEN OSASTO 

Hallinnollinen osasto on jaettu kanslia-
toimistoon ja henkilöasiaintoimistoon. 

Kansliatoimiston tehtävänä on yleisten 
töiden lautakunnan ja rakennusviraston 
hallintoon liittyvien tehtävien hoitaminen, 
lautakunnan ja sen asettamien jaostojen 
esityslistojen ja pöytäkirjojen laatiminen, 
lautakunnan sekä viraston kirjeenvaihdos-
ta huolehtiminen» kirjaaminen sekä sopi-
musten ja lainopillisten lausuntojen laa-
timinen. Kansliatoimisto on lisäksi hoita-
nut ylimääräisenä tehtävänä kaupungin-
teatterin ja konserttitalon rakennustoimi-
kuntien kansliatehtävät. 

HenMlöasmmtoimision tehtävänä on ra-
kennusviraston henkilökuntaa koskevien 
yleisten sosiaalisten tehtävien hoitami-
nen; sairaus- ja tapaturmakorvausasiain, 
eläkeasiain yms. valmisteleminen sekä sai-
rausvakuutuslain edellyttämien päiväraho-
jen anominen. 

Henkilökunnan vahvuus oli 31. 12. 
1969 (v. -68): 
19 (19) vakinaista viranhaltijaa 
5 ( 5) tilapäistä viranhaltijaa 

39 (36) työsopimussuhteessa olevaa kk.-

Osaston päällikkönä toimi lainop.kand. 
O l a v i J u u t i , kansliatoimiston päällik-

könä varat. E e r o T y l l i n e n sekä hen» 
kilöasiaintoimiston päällikkönä dipl.ins. 
V a l m u R a n t a . Osastosihteerinä toimi-
vat varat. A i m o H i m b e r g ja oikeus-
tiet. kand. H e i k k i Aho . 

Kertomusvuoden aikana vahingoittui 
kaikkiaan tapaturmaisesti rakennusviras-
ton työmailla 1 233 työntekijää. Heidät oli 
vakuutettu Vakuutusyhtiö Pohjolassa, 
mutta kaupunki on vastannut kaikista va-
kuutuksista aiheutuneista menoista. Nämä 
Vakuutusyhtiö Pohjolalle suoritetut ta-
paturmavakuutusmaksut, elinkorot yms. 
jakautuivat osastoittain markkamääräi-
sesti seuraavasti: 

mk 
Hallinnollinen osasto . . . . . . . . . . 500 
Yleinen osasto . 12 410 
Konevarikko 49 089 
Talorakennusosasto 301660 
Katurakennusosasto 370 414 
Puhtaanapito-osasto 238 080 
Puisto-osasto . . . . . 46 491 

Yhteensä 1 018 644 
Tästä summasta oli vuoden 1969 aika-

na sattuneiden tapaturmien korvauksia 
noin 72 % eli 733 424 mk. Loput noin 28 
% eli 285 220 mk olivat vahvistettuja elin-
korkoja, huoltoeläkkeitä ym. 

Kevättalvella vallinnut influenssaepide-
mia näkyy sairausloma-anomusten mää-

210 



31. Rakennusvirasto 

V. 1969 sattui tuntityön-
tekijöille 1 180 työtapatur-
maa, joista ns. työllisyys-
miesten osuus (n. 5 kk:n 
aikana) oli 265 tapausta. 
Tapaturmat ovat jakautu-
neet vuosina 1967—1969 
seuraavasti: 

Tapaturmiksi on laskettu myös poli-
klinikalla käynnit ns. nollapäivät. 

1967 1968 1969 
Osasto kaik- Kaik- kaik-

% kiaan % kiaan % kiaan % 

Katurakennusosasto 335 26,5 256 25.5 226 24.0 
Tai orakennusosasto 377 43.6 395 45.9 387 45.0 
Puhtaanapito-osasto 170 20.1 160 20.9 141 18.3 
Puisto-osasto 98 22.1 95 22.1 83 20.5 
Konevarikko 60 24.0 68 27.5 72 29.4 
Hankintatoimisto ... 8 20.0 13 26.0 6 11.5 

Yhteensä 1 048 28.4 987 29.4 915 27.9 
Työllisyysmiehilie ... — — 636 55.0 265 54.1 
Koko virasto 1 048 28.4 1 623 36.0 1 180 31.3 

rässä helmikuussa, jolloin kaupungininsi-
nöörille tehtiin sairausloma-anomuksia 
1638 kpl. 

Katurakennusosaston sairauslomatilasto 
on työllisyystöiden aiheuttaman työnteki-
jöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi epäto-
dellinen. Sairastaneiden lukumäärä, yli 100 
%, johtuu siitä, että lukumäärää on ver-
rattu keskimääräiseen henkilövahvuuteen, 
mikä on noin 700 työntekijää pienempi 
kuin maksimivahvuus, 1 990 työntekijää. 

Henkilöasiaintoimistossa käsiteltiin 
kaikkiaan 250 eläkeanomusta, joista Hel-
singin kaupungin eläkesäännön (HES-
vanhan) mukaisia viran- ja toimenhalti-
joiden osalta 17 sekä Kunnallisen eläke-
laitoksen eläkesäännön (KVTEL-uuden) 
mukaisia 8. Työntekijöiden kohdalla oli-
vat vastaavat luvut 132 ja 93 anomusta. 

Leskieläkkeet jakautuivat: työsuhteessa 
kuolleita viran- ja toimenhaltijoita uuden 
2 ja vanhan 2, työntekijöitä 8 ja 3 eläk-
keellä olevia 4 sekä työntekijöitä 47 ja 
Kasvatusapua lapsille myönnettiin viran-
ja toimenhaltijoiden kohdalla KVTELrn 
kautta 1 sekä työntekijöiden kohdalla 2 
HES:n sekä KVTELrn kautta 1. 

Eläkkeelle siirtyi iän perusteella viran-
ja toimenhaltijoita 7 HES:n ja 4 
KVTEL :n mukaan sekä työntekijöitä 58 
ja 41, sairauden perusteella viran- ja toi-
menhaltijoista 1 ja 3 sekä työntekijöitä 
22 ja 45, yhteensä HES:n mukaan 88 ja 
KVTELrn mukaan 93. 

Helsinki-mitali myönnettiin 3 viranhalti-
jalle ja 5 työntekijälle sekä Kaupunkilii-
ton ansiomerkki 5 viran- ja toimenhalti-
jalle ja 49 työntekijälle. 
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YLEINEN OSASTO 

jotka palvelevat koko 
Nämä ovat: k a s s a - j a t i l i t o i m i s -
to» h a n k i n t a t o i m i s t o » j ä r j e s -
t e l y t o i m i s t o ja k o n e v a r i k k o . 

Osastolle 

palkat myös 
työmaille, toimii 

oli 31. 12, 1969 (v. -68), 
U l l a K o n t u l a , 22(22) vakinaista viranhaltijaa, 

päällikkönä ekon. L e o 5 ( 5 ) tilapäistä viranhaltijaa, 

Gertrud 
siirtyi 40 vuoden palvelusajan 

1. 10. 1969. 
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1 " I J. " 
Kaytto 

työt v. 1969 olivat 

1969 1968 
käyttö 164 192 859 151090266 

käyttö 57446405 54 494 085 
käyttö 6 762 869 16 985112 

> ja laitoksille suoritetut 
työt 19 909 854 26 773 956 

työt 8 474 538 1 710 970 
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31. Rakennusvirasto 

Rakennusviraston menot vuosina 1960—1969 
Byggnadskontorets utgifter åren 1960—1969x) 
Expenditure of the Office, 1960—1969 *) 

Tilivuoden 
määräraho-
jen käyt tö 

Förbrukning 
av räken-
skapsårets 

anslag 
Sums used 

during 
financial year 

ink 

Ed. vuosien 
siirtomäärä-

rahojen 
käy t tö 

Förbrukning 
av överförda 
anslag f r å n 
tidigare år 

Sums trans-
ferred f rom 

previous 
year used 

mk 

Työllisyys-
tvöt 

Sysselsätt-
nings-

arbeten 
Provision 
of work 

mk 

Kaupungin 
muille viras-
toille suori-
tetut työ 

Arbeten för 

Yksityisille 
suoritetut 

työt 
Arbeten 

för privata 
uppdrags-

givare 
Work for 

private 
people 

mk 

Menot yhteensä 
Utgifter sammanlagt 

Total expenditure 

Muun-
toker-
roin 

Trans-
pone-
rings-
koef-
cient 
Con-
ver-
sion 
coef-
ficient 

Kaup. 
asukas-

luku 
Stadens 
invånar-

antal 
City 

popul-
tion 

Menot 
asukasta 
kohden 
Utgifter 
per in-
vånare 
Expen-
diture 

per in-
habitant 

m k 

Vuosi 
Ar 

Year 

Tilivuoden 
määräraho-
jen käyt tö 

Förbrukning 
av räken-
skapsårets 

anslag 
Sums used 

during 
financial year 

ink 

Ed. vuosien 
siirtomäärä-

rahojen 
käy t tö 

Förbrukning 
av överförda 
anslag f r å n 
tidigare år 

Sums trans-
ferred f rom 

previous 
year used 

mk 

Työllisyys-
tvöt 

Sysselsätt-
nings-

arbeten 
Provision 
of work 

mk 

stadens 
övriga äm-
betsverk 

Work for 
other city 
departe-

ments and 
authorities 

mk 

Yksityisille 
suoritetut 

työt 
Arbeten 

för privata 
uppdrags-

givare 
Work for 

private 
people 

mk 

Todelliset 
Verkliga 
Actual 

mk 

Muunnet-
tuina 

Transpo-
nerade 

Converted 
mk 

Muun-
toker-
roin 

Trans-
pone-
rings-
koef-
cient 
Con-
ver-
sion 
coef-
ficient 

Kaup. 
asukas-

luku 
Stadens 
invånar-

antal 
City 

popul-
tion 

Menot 
asukasta 
kohden 
Utgifter 
per in-
vånare 
Expen-
diture 

per in-
habitant 

m k 

1960 46 992 571 19 868 316 2 586 150 16 213 426 9 123211 94 783 674 136 488 490 1. A 448 315 304,— 
1961 53 534 317 27 784 497 1 038 080 22 122 891 2 727 692 107 207 477 153 306 692 1 . 4 8 457 121 335,— 
1962 66 707 846 25 173 535 640 602 21 160 712 5 430 781 119 113 476 166 758 866 1 . 4 0 467 371 356,— 
1963 68 708 758 40 602 272 141 141 20 020 636 1 330 829 130 803 636 177 892 944 1 . 3 6 477 110 372,— 
1964 89 012 161 42 457 928 1 817 168 9 607 291 751871 143 646 419 178 121 559 1 . 2 4 487 422 365,— 
1965 104 096 275 62 692 704 6 016 993 10 594 849 1 933 799 185 334 620 220 548 197 1.19 494 796 445»— 
1966 168 267 387 41 963 944 8 518 025 23 109 495 1 307 503 243 166 357 284 504 637 L I T 507 283 560,— 
1967 144 236 048 61 271 585 11 207 448 24 952 443 1 200 146 242 861 670 274 433 687 1.18 516 472 531,— 
1968 151 090 266 54 494 085 16 985 112 26 773 956 1 710 970 251 054 392 258 586 023 1.0 3 522 307 495,—-
1969 164 192 859 57 446 405 6 762 869 19 909 854 3 919 901 252 231 888 252 231 888 l.oo 525 628 479,— 

l) Menot todellisina sekä muunnettuina virallisen indeksisarjan »Tukkuhinnat, kaikki tavarat jossa vuosi 
1913 = 100» mukaan. 

1) Utgifterna verkliga samt transponerade enligt officiella indexserien »Partiprisen, alla varor där åxet 
1913 - 100». 
Actual, expenditure and expenditure converted according to the official Wholesale price index 1913 = 100. 

Rakennusviraston tulot vuosina 1960—19691) 
Byggnadskontorets inkomster åren 1960—1969 l) 
Income of the Office, 1960—1969 

Vuosi 
År 

Year 

Todelliset 
Verkliga 
Actual 

Muunnettuina 
Transponerade 

Converted 

Muuntokerroin 
Transponeringskoefficient 

Conversion coefficient 

Vuotuinen lisäys { + ) 
» vähennys (—) 

Årlig ökning ( + ) 
» minskning (—) 

Yearly increase ( + ) 
» decrease (—) 

1960 8 370 108 12 052 955 1 . 4 4 + 20 .7 % 
1961 8 131 635 11 628 238 1 . 4 3 — 3 .5 % 
1962 14 550 740 20 371 036 1 . 4 0 + 75 .0 % 
1963 17 812 055 24 224 394 1 . 3 8 + 18.8 % 
1964 18 554 361 23 007 407 1 , 2 4 — 5.8 % 
1965 23 462 369 27 920 219 1 . 1 9 + 22.2 % 

1966 25 577 901 29 926 144 1 . 1 7 + 7 . 1 % 
1967 25 593 187 28 920 301 1 . 1 3 — 3 .4 % 
1968 26 263 815 27 051 729 1 . 0 3 — 6.7 % 
1969 26 535 379 26 535 379 l.oo — 1.8 % 

f) Tulot todellisina sekä muunnettuina virallisen indeksisarjan »Tukkuhinnat, kaikki tavarat jossa vuosi 
1913 = 100» mukaan. 

*) Inkomsterna verkliga samt transponerade enligt officiella indexserien »Partiprisen» alla varor där året 
1913 = 100». 

) Actual income and income converted according to the official Wholesale price index 1913 = 100. 
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31. Rakennusvirasto 

Järjestelytoimisto 

Järjestelytoimiston päällikön tehtäviä 
hoiti 1. 3. 1969 lähtien dipl.ins. M a r t t i 
K u i k k a . 

Järjestelytoimiston henkilökunta 31. 12. 
1969 (v. -68). 

1 ( 1 ) vakinainen viranhaltija 
2 ( 2 ) tilapäistä viranhaltijaa 

11 (12) työsopimussuhteessa olevaa kk.-
palkkaista toimihenkilöä 

1 (—) työsopimussuhteessa oleva tunti-
palkkainen toimihenkilö 

Järjestelytoimiston tehtäväkenttä on 
1969 aikana säilynyt pääosiltaan muuttu-
mattomana. Tutkimus- ja selvitystehtä-
vien lisäksi on toimistossa hoidettu työ-
suhde- ja palkkausasioita, työturvallisuu-
den valvontaa, väestösuojelutoiminnan ai-
heuttamia järjestelyjä sekä rakennusvi-
raston henkilökunnan koulutusjärjestely-
jä. Toimistolle ovat edelleen kuuluneet 
eräät konttoripalvelutehtävät. Erikoisteh-
tävinä ovat olleet virastoa koskevien jul-
kaisujen toimitustyöt. Toimiston edustajia 
on ollut jäseninä sekä viraston että myös 
osittain sen ulkopuolella toimineissa työ-
ryhmissä. 

Huomattavin toimistossa tapahtuva 
muutos on ollut siirtyminen uusiin toimi-
tiloihin ja takaisin muun viraston yh-
teyteen. 

Työntutkimuksia on edelleen suoritettu 
katurakennus-, tai orakennus- ja puisto-
osastolla sekä konevarikolla. Pääpaino on 
ollut työmenekkien mittaamisessa aika-
tutkimuksien avulla. 

Selvitystehtävistä on osa aiheutunut 
uuden toimitalosiiven valmistumisesta ja 
sen seurauksena olleesta virastotalojen 
tilojen määrän ja käyttöasteen muutok-
sista. Toimistosuunnittelun ja laskenta-
toimen kehittämisessä on toimisto avusta-
nut vuoden aikana katurakennus- ja 
puisto-osastoa. 

Työsuhde- ja palkkausasioihin liittyen 
on edelleen kehitetty virastolle sopivia 
palkkausjärjestelmiä sekä hoidettu sen 
piirissä työehtosopimusneuvotteluja edel-
tävät valmistelutehtävät. 

Työturvallisuustoiminta on valvottu 
paitsi tarkastusten myös tapaturmista 
laadittujen tilastojen avulla. Valistustyö-
tä on suoritettu varsinkin vuoden aikana 
tapahtuneen uusien rakennustöiden järjes-
telyohjeiden voimaanastumisen johdosta. 
Virastolle on laadittu oma työturvallisuus-
opas. 

Koulutustoiminnan osalta mainittakoon, 
että rakennusviraston henkilökunnasta on 
osallistunut erilaisille kursseille tai vas-
taaviin valistustilaisuuksiin yhteensä 1139 
henkilöä. 

Aloitetoimintaan liittyen on järjestely-
toimisto antanut lausuntoja 11 aloitteesta. 
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31. Rakennusvirasto 

Konevarikko 

Konevarikko jakaantuu konekorjaa-
moon, autokorjaamoon ja konevarastoon. 

Konevarikon henkilökunnan ja työnte-
kijäin vahvuus oli 31. 12. 1969 (v. -68): 

18 (18) vakinaista viranhaltijaa, 
2 (2) tilapäistä viranhaltijaa, 

21 (21) työsopimussuhteessa olevaa kk. 
palkkaista toimihenkilöä, 
241 (241) työntekijää. 

Vs. varikon päällikkönä toimi ins. Erk-
k i K a t a j i s t o . 

Konekorjaamo on suorittanut vuoden 
aikana konevarikon työkoneiden kor-
jauksia sekä laskutusta vastaan kone-
paja-, pelti- ja puutöitä kaupungin kaikil-
le laitoksille. Konekorjaamon sähkötyö-
ryhmä on huolehtinut rakennusviraston 
sähkölaitteiden huollosta ja korjauksista. 

Autokorjaamo on suorittanut pää-
asiallisesti kaupungin omistamien auto-
jen korjauksia, palolaitosta ja liiken-
nelaitosta lukuunottamatta. Se on huoleh-
tinut myös yleistraktorikalustosta sekä 
puhtaanapitokoneista ja -välineistä. Auto-
korjaamolla käytettiin kertomusvuoden 
aikana yhteensä 6 411 kuorma-, henkilö-, 
pakettiautoa ja erikoisautoja sekä trakto-
reita erilaisissa korjauksissa, minkä lisäk-
si suunnilleen samalle määrälle ajoneuvo-
ja suoritettiin huoltotoimenpiteitä. 

Suoritetut työt jakautuivat laskutuksen 
mukaan seuraavasti: 

mk 
Hankintatoimisto 1 251 057 
Katurakennusosasto 768 537 
Talorakennusosasto 522 920 
Puhtaanapito-osasto 1 278 065 
Puisto-osasto 160 629 
Satamalaitos 164 940 
Konevarasto 21315 
Muut kaupungin laitokset 336 419 

Yhteensä 4 503 882 

Puolivalmiita töitä 336 061 

Yhteensä 4 839 943 
Vuoden aikana jakautuivat konevaras-

ton työkoneiden vuokratulot seuraavasti: 
mk 

Katurakennusosasto 2 762 284 
Puhtaanapito-osasto 1 071715 
Puisto-osasto 233 622 
Satamalaitos 378 850 
Talorakennusosasto 407 924 
Muut kaupungin laitokset 28 824 

Yhteensä 4 883 219 

Työtilauksia saatiin vuoden aikana ko-
nekorjaamolle 4115 kpl ja autokorjaamol-
le 6 411 kpl eli yhteensä 10 526 kpl. 

Konevarasto on hoitanut sen hallussa 
olevia työkoneita ja luovuttanut niitä ra-
kennusviraston ja satamalaitoksen sata-
marakennusosaston työmaiden käytettä-
väksi, valvonut koneiden käyttöä, huoltoa 
ja hoitoa työmailla, sekä varastoinut ja 
hoitanut konevarikon käyttöön varattuja 
tarvikkeita ja varaosia. 

Omien koneiden työhönsijoituksia ta-
pahtui vuoden aikana 2 368 kertaa. 

Vieraita koneita vuokrattiin vuoden 
aikana 396 kertaa. 
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TALO RAKENNUSOSASTO 

kuuluvat 
työtoimista ja 

Henkilökunnan vahvuus 31. 12. 1969 
(v. -68): 

58 ( 60) vakinaista viranhaltijaa, 
146 (136) työsopimussuhteessa olevaa 
kk.-palkkaista toimihenkilöä* Näistä oli 
arkkitehteja 26 ja insinöörejä 36. Osaston 
päällikkönä toimi vs. kaup. arkkit S a k a -
r i S i i t o n e n . 

Suunnittelutoimiston päällikkönä toimi 
vs. 1 apuL kaup. arkkit. O s s i L e p p ä -
m ä k i 

Ulkopuolisten arkkitehtitoimistojen 
suunnittelutöitä valvoi II apul.kaup. ark-
kit M i k k o K a r j a n o j a . 

Työtoimiston päällikkönä toimi työ-
pääll. E s k o T o i v o l a . 

toimiston päällikkönä 
H e i k k i R a n k i . 

työmailla oli työntekijöiden ko-
urakoitsijatyot muKaanluet-

tuna 1490 henkilöä 1. 1. 1969 ja 1339 
henkilöä 31. 12. 1969. 

tajatehtävistä. Osaston arkkitehdit ja in-
sinöörit ottavat asiantuntijoina osaa eri 
hallintokuntien suorittamaan rakennus-
kohteiden esisuunnitteluun. Osasto suorit-
taa eri hallintokuntien tilauksesta raken-
nusten korjaus- ja kunnossapitotöitä. Li-
säksi osasto suorittaa kaupungin raken-
nusten lämmöntarkkailua sekä lämmitys-, 
sähkö- ja ilmanvaihtolaitteiden kausitar-

ja asuntoaluein 
litteiu ja 

kuuluu 
ton tehtäviin. 

yleisiin töihin sisältyvien 
ja 

ten suunnittelu-, rakentaja- ja 

Osasto on toimintavuoden alusta otta-
nut käyttöön uuden työkohteiden suunnit-
telumääräyksen, jossa asiakirjassa on ni-
metty rakennuttajan työryhmän jäsenet 
ja heidän tehtävänsä sekä suunnittelijain 
tehtävät. Suunnittelumääräyksessä on an-
nettu suunnittelutehtävän aikataulu ja 
yksityiskohtaiset ohjeet eri vaiheissa laa-
dittavista asiakirjoista. 

Rakennusvirasto kuuluu jäsenenä ra-
kennusalan ATK-ryhmään. Talorakennus-

on kuluneena vuonna laatinut ra-
ja 

sen mallit, joiden nimikkeistöt ovat; 
-ATK: n 

ja jäikilas-
ja kooditukset on yh-

[ :n käyttä-
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Suunmttelutaimisto 
Huomattavan suuria rakennussuunnitel-

mia oli tekeillä 94. Näistä oli 52 kohdetta 
suunnittelutoimiston tehtävänä ja 42 oli 
annettu yksityisten arkkitehtitoimistojen 
tehtäväksi. 

Toimiston rakennesuunnittelijat laativat 
rakennepiirustukset 38 työtä varten. Ul-
kopuolisilla rakennussuunnittelutoimistoil-
la oli tekeillä yhteensä 31 eri rakennuksen 
töiden suunnittelu. Lisäksi on yleisiä väes-
tönsuojia ollut suunnitteilla yhteensä 13, 
joista ulkopuolisilla suunnittelijoilla on 
ollut tekeillä 4 yleissuunnitelmaa. Omia 
rakenne- ja maastotutkimustöitä on tehty 
32 kpl. 

Tärkeimmistä vireillä olleista suun-
nittelutöistä mainittakoon seuraavat ra-
kennuskohteet: 

Yleisen kunnallishallinnon rakennukset: 
konsertti- ja kongressitalo, kaupunginta-
lon kortt. 30 saneeraus, korttelin 31 sanee-
raus sekä Vallilan virastotalo. 

Sairaalatoimen rakennukset: Laakson 
sairaalan muutos- ja perusparannustyöt, 
Nikkilän ja Röykän sairaalan uudet hen-
kilökunnan asuinrakennukset, Nikkilän 
sairaalan rakennus n:o 32 :n muutos- ja 
perusparannustyö, Sairaanhoitajakoulu, 
Itäinen lääkäriasema, Kivelän sairaalan 
hoitaja-asuntolan muutostyö, Nikkilän 
sairaalan autohuoltorakennus sekä Röykän 
sairaalan uusi keittiörakennus ja raken-
nus n:o l :n perusparannustyö. 

Huoltotoimen rakennukset: Myllypuron 
sairaskoti ja sen henkilökunnan asuinra-
kennus, Pukinmäen ja Laajasalon vanhus-
ten asuntolat, Kontulan vanhusten huol-
lon keskus sekä Tervalammen työlaitok-
sen hoidokkirakennus ja aluelämpökeskus. 

Lastensuojelutoimen rakennukset: Jär-
venpään vastaanottokoti, Hyvösen lasten-
koti, Oulunkylän erityislastenkoti, Nuorten 
työkoti, Mellunkylän vastaanottokodin D-
os. ja Killinmäen keskuslaitos. 

Lastentarhain rakennukset: Kannelmäen 
toinen, Pihlajamäen toinen, Leppäsuon, 
Tapanilan, Tapaninvainion, Roihuvuoren, 
Veräjämäen, Kotikallion, Vuosaaren ja 
Santahaminan lastentarhat. 

Kansakoulurakennukset; Jakomäen, Ylis-
kylän, Kontulan, Mellunmäen, Puotin-
harjun, Vuosaaren ja Tahvonlahden uudet 
koulurakennukset sekä Kallion kansakou-
lun muutos- ja perusparannustyö. 

Kirjastotoimen rakennukset: Töölön kir-
jastotalo ja pääkirjaston uudelleenjärjes-
tely. 

Ammattioppilaitokset: Lauttasaaren kou-
lukiinteistön muutos- ja perusparannustyö, 
hammasteknikkokoulu, kultaseppäkoulun 
optikko-opiston rakennukseksi. 

Rakennusviraston rakennukset: Vuosaa-
ren, Kyläsaaren, Viikin puhdistamojen ja 
Kyläsaaren jätteidenpolttolaitoksen laa-
jennustyöt sekä viraston toimitalo P. Ma-
kasiinink. 9. 

Väestönsuojat: Graniittitien, Liusketien, 
Myllypuron, Kontulan ja Jakomäen asun-
toalueiden yhteisväestönsuojat, Erottajan-
Korkeavuorenkadun kalliosuojan laajen-
nustyö sekä Dagmarinkadun ja Messeniuk-
senkadun yleiset väestönsuojat. 
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31. Rakennusvirasto 

Koneteknillinen toimisto 

Koneteknillinen toimisto hoitaa talora-
kennusosaston rakennuskohteiden LVI-, 
sähkö- ja teletekniset sekä muut konetek-
niset rakennuttajatehtävät, antaa asian-
tuntija-apua kaupungin eri laitoksille ja 
hallintokunnille sekä valvoo liikelaitoksia 
lukuun ottamatta kaupungin kiinteistöjen 
LVI-, säätö- ja sähkölaitteiden hoitoa ja 
kuntoa. Suunnittelutehtävät on uudisra-
kennusten osalta hoidettu pääasiassa ulko-
puolisten suunnittelutoimistojen avulla. 

Asennustyöt on teetetty urakoitsijaliik-
keillä. Toimiston uutena toimintamuotona 
on aloitettu kiinteistöjen sähkölaitteiden 
kausitarkastukset. Tämä toiminta yhdessä 
aikaisemmin aloitetun LVI-säätölaitteiden 
kausitarkastuksen kanssa on osoittautunut 
sangen tarkoituksenmukaiseksi käyttökus-
tannusten pienentäjänä ja käyttövarmuu-
den lisääjänä. 

Talorakennusosaston työkohteisiin 
käytetyt määrärahat 

1969 1968 
Yleisen kunnallis- mk mk 

hali. rakennukset 15 165 266 8 973 406 
Oikeus ja järjestys-

toimi. rakennukset 72 462 365 052 
Palotoimen 

rakennukset . . . . 36 — 
Sairaalatöiden 

rakennukset . . . . 5 224 229 5 602 160 
Huoltotoimen 

rakennukset . . . . 12 631477 9 055 891 
Lastensuojelutoimen 

rakennukset . . . . 1 298 746 2 828 554 
Kansakoulujen 

rakennukset 13108 616 12 052 065 
Ammattioppilaitos! 

rakennukset . . . . 781 054 3 14.5 337 
Lastentarhain 

rakennukset . . . . 1241072 2 274 730 
Kirjastorakennukset 1 340 786 90 712 
Museorakennukset . 459164 319 243 
Erinäiset 

rakennukset 6 595 286 5149 006 
Urheilu- ja retkeily-

toim. rakennukset 585 702 4 218 269 
Väestösuojat 4 665 355 5 174 571 
Eri laitosten las-

kuun suoritetut 
vuosikorjaustyöt 2 936 567 2 460 212 

Eri laitosten 
peruskorjaustyöt 1 642 067 1 609 445 

'Yhteensä 67 747 885 63 318 653 
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31. Rakennusvirasto 

KATURAKENNUSOSASTO 

Katurakennusosastoon kuuluvat suun-
nittelutoimisto ja työtoimisio sekä välittö-
mästi osastopäällikön alaisena yli-insinöö-
ri. 

Henkilökunnan vahvuus oli 31,12.1969: 
140 vakinaista viranhaltijaa, 

1 tilapäinen viranhaltija, 
170 työsopimussuhteessa olevaa kk.-palk-
kaista toimihenkilöä. 

Osaston päällikkönä toimi katuraken-
nuspäällikkö, dipl. ins. H a n s K o r s -
b ä e k. 

Työtoimiston päällikkönä toimi I apu-
laiskaturakennuspäällikkö, dipl. ins. Sep-
po H i r v o n e n ja suunnittelutoimiston 
päällikkönä 11 apulaiskaturakennuspäällik-
kö, dipl. ins. P a a v o H y ö m ä k i 2. 8. 
1969 saakka sekä 1. 11. 1969 lukien dipL 
ins. R i s t o N u r m i s a l o , joka siihen 
saakka oli hoitanut yli-insinöörin tehtäviä. 

Työntekijät 
Osaston työmailla oli työntekijöiden ko-

konaismäärä 1.1.1969 1 866 henkilöä ja 
31. 12. 1969 918 henkilöä. 

Suunnittelutoimiston tehtäviin kuuluu: 
suunnitella katurakennusosaston tehtäväk-
si annetut katujen, teiden, siltojen, viemä-
reiden, viemäriveden puhdistuslaitosten ja 
pumppaamojen, urheilukenttien ja -lait-
teiden rakennus-, korjaus- ja kunnossapito» 
työt sekä laatia yhdessä kaupunkisuunnit-
teluviraston asemakaavaosaston kanssa 
suunnitelmat asemakaavoitettavien aluei-
den viemäröimiseksi ja uusien tai uusitta-
viksi ehdotettujen katujen tasaamiseksi. 

Tyotoumston tehtäviin kuuluu: johtaa 
ja valvoa katurakennusosaston omalla 
työvoimalla suoritettavia em. raken-
nus-, korjaus- ja kunnossapitotöitä sekä 
antaa vastaavia töitä urakoitsijalle ja 
valvoa niitä. Työtoimisto suorittaa myös 
johtoverkkoihin liittyviä töitä kaupungin 
vesilaitokselle ja sähkölaitokselle. 

Katurakennustoiminta on jaettu alueel-
lisesti neljään katurakennuspiiriin, joiden 
kunkin johdossa on piiri-insinööri. Näiden 
lisäksi muodostavat kadunpäällystystyöt 
ja viemärityöt kummatkin oman, koko 
kaupungin alueen käsittävän erityispiirin. 
Katu- ja viemärityöt on suoritettu pää-
asiallisesti kaupungin omalla työvoimalla, 
mutta asfalttipäällystystöitä, siltoja, jäte-
vedenpuhdistamoja ym. on annettu eri-
koisliikkeiden suoritettavaksi urakalla. 

Katurakennusosastolla on tielaboratorio^ 
vesiensuojelulaboratorio sekä mittaus- ja 
maaperäntutkimusryhmä. 

Kuten edellisenäkin vuonna on katura-
kennusosasto hoitanut yksityistielaissa 
tarkoitetun tielautakunnan käsittelemien 
asioiden valmistelun. 
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31. Rakennusvirasto 

Kokonaisbruttomenoista 104,03 Mmk oli 
katurakennusosaston välittömiä kustan-
nuksia 93,38 Mmk. Näistä olivat uudisra-
kennustöiden kustannukset yhteensä 77,96 
Mmk sekä korjaus- ja kunnossapitotöiden, 
puhdistamoiden ja pumppaamoiden käyt-
tökustannukset yhteensä 15,42 Mmk. Kus-
tannusten jako käy ilmi yksityiskohtai-
semmin seuraavasta yhdistelmästä: 

Uudisrakennustyöt: 
Mmk Mmk 

— kadut 33,94 
— viemärit pumppaamoineen 24,94 
— puhdistamot 18,82 
— urheilulaitokset 0,26 77,96 

Korjaus- ja kunnossapitotyöt: 

— kadut ja viemärit 4,13 
— liikennemerkit ja pienet 

liikennejärjestelyt 2,09 
— katuvalaistus 5,51 
— yleiset vesipostit 0,30 12,03 

Käyttö ja hoito: 

— puhdistamot ja 
pumppaamot 3,39 3,39 

Yhteensä 93,38 

Kadut, tiet ja yleiset paikat 
Katujen korjaus-, kunnossapito-
ja päällystystyöt: 

Päällystettyjen katujen kunnossapito-
kustannukset olivat yhteensä 1565 523 
mk. 

Päällysteiden uusimiskustannukset oli-
vat yhteensä 841 919 mk. 

Uudelleenpäällystyksissä ja uusien ka-
tujen päällystämisessä ylitettiin ensimmäi-
nen kerta miljoonan neliön raja. 

Sorateiden kunnossapitokustannukset 
olivat yhteensä 532 226 mk. 

Pääosa päällystystöistä suoritettiin 
osaston tilauksien mukaan urakoitsijoiden 
toimesta. 

Eri päällystyslajien jakautuma oli seu-
raava: 
Ajoradat: 
— valuasfalttipäällysteet . . 56 700 m2 

— hiekka-asfalttipäällysteet 285 900 „ 
— asfalttibetonipäällysteet . . 186 200 „ 
— kantavan kerroksen 

bitumisorapäällysteet 306 800 „ 
Jalkakäytävät: 
— valuasfalttipäällysteet . . 6 200 „ 
— asfalttibetonipäällysteet . . 98 200 „ 
Pihat ja paikoitusalueet: 
— asfalttibetonipäällysteet . . 33 800 „ 
Kanavapäällysteitä 13 200 „ 
Kivikatuja muutettu asf. 

päällysteisiksi 14 300 „ 
Yhteensä 1 001 300 m2 

Ajoratojen paikkauksiin käytettiin etu-
päässä talvi - ja kevätkaudella yhteensä 
1 750 tn valuasfalttia ja 160 tn asfalttibe-
tonia. 

Omana työnä suoritettiin ajoratojen 
paikkausta kylmällä bitumiliuosmassalla 
(Korsal-massa) 1 750 tn (vastaa n. 3 km 
7 m:n levyistä katua kokonaan päällystet-
tynä) ja valuasfaltilla 1 392 tn (vastaa n. 
2,8 km kokonaan päällystettyä 7 m:n le-
vyistä katua). 

Suurimmista päällystystöistä 
mainittakoon: 
Valuasfaltilla: 
— Ruoholahden silta 
— Mannerheimintien Lapinmäentien ris-

teys 
— Hakaniemen silta 
— Kulosaaren silta 
— Konalantien sillat 
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31. Rakennusvirasto 

Hiekka-asfalttibetonilla: 
— Mannerheimintien välillä Lehtikuusen-

tie—Lapinmäentie 
— Nuijamiestentie välillä Kivihaantie— 

Pirkkolantie 
— Huopalahdentie 
— Meripellontie 

Asfalttibetonilla: 
— Paciuksenkatu 
—· Vuotie 

Bitumisoralla: 
— Itäväylä välillä Marjaniemen liittymä 

—Meripellontie 
— sisempi Kehätie välillä Lahdentie— 

Myllypuro 

Katuvalaistus 
Katuvalaistuksen ja sinisen alueen sata-

mavalaistuksen kustannukset olivat yh-
teensä 5 516 788 mk. 

Liikenne järjestelyt: 
Kaupunginhallituksen ja kaupunkisuun-

nittelulautakunnan määräyksestä tehtiin 
lukuisia suurehkoja liikennejärjestelyjä. 
Suurimpia näistä olivat: 
1. Rautatientorin liikennejärjestelyt 
2. Lauttasaaren sillan liikennejärjestelyt 
3. Aleksis Kiven- ja Sturenkadun risteyk-

sen liikennejärjestelyt 
4. Huopalahdentien liikennejärjestelyt 

Wallinin"kadun silta iltavalaistuksessa. 
Wallinsgatans bro i aftoribelysning. 
The bridge of WaMnmkatu • in eveningUght. 

M 
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Polkupyörätietä 4 766 „ 

441435 

K e r t o m u s v u o n n a r a k e n n e t -
t u j e n k a t u j e n j a k a t u o s u u k - Tankoja 
s i e n y h t e i s p i t u u s o l i 47 6 2 9 m. 

14 892 kg 

tä 
1814 m, pinta-ala 3 908 m2), 

2 220 m, pinta-ala 10 050 m2), 
Klaukkalantien (pituus 628 m, pinta-ala 
6174 m2), Kehätien (pinta-ala 12 000 m2), 
Tattariharjunkadun (pituus 1460 m, pin-

tuus 1765 m, pinta-ala 19 799 m2), Itä-
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Toiminta 
Osaston toiminnan taloudellinen tulos v* 

1969 käy ilmi seuraavasta talousarviossa 
olevien menojen ja tulojen sekä kirjanpi-
don osoittamien todellisten menojen ja tu-
lojen välillä tehdystä vertailusta: 

Menot: 

Siirto 
Määrä rahaa seur. 

ka ikkiaan Menot ville Säästö 
Mmk Mmk Mmk Mmk 

Varsinaisten menojen osalta , , 27,32 25,70 1,34 0,34 
Pääomamenojen osalta . . . . . . 116,67 73,42 43,22 0,01 

Yhteensä 143,99 99,12 44,56 0,35 

Käyttövaroista myönnetty 0,45 0,13 0,31 0,01 
Työllisyysmäärärahoista myönnetty . . . . 5,59 4,78 0,81 — 

Tulot: 

Talousarvioon Todelliset 
merki t ty tulot Yli jäämä 

Mmk Mmk Mmk 
— 4,13 ~~ ~4~12~~ — 

Vuoden 1969 aikana rakennetut kadut 

Rakenne- Rakennet tu katuala. n i s 

tun kadun 
Työpiiri tai kadun-

osan pituus 
m Ajora ta Pyörätie Jalka-

käy tävä 
Yhteensä 

Keskustapiiri 8 574 52 012 513 17 079 69 604 
Oulunkylän piiri 9 841 23 888 1 575 16 901 42 364 

12 147 89 233 — 20 715 109 948 
» aluerakentajat . . . . . . . . . . . — 2 753 29 033 5 269 34 302 
» TVL 2 700 22 200 — . — 22 200 

Herttoniemen piiri 10 970 129 775 2 678 23 563 156 016 
» aluerakentajat 369 4 260 — . 1 993 6 253 

Kunnossapitopiiri 275 — . — 748 748 
Yhteensä 47 629 350 401 4 766 86 268 441 435 
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1878 

1910 

27 748 

85186 
114 712 

216! 
1471 

371189 

1961 420 917 
441 020 
474 351 
509 331 

577175 
611 813 

2 219715 
2 706 698 
3 368960 
3 474 332 
3 797 176 
4142 820 
4 242 549 
4 369 962 
4 589 317 
4 692 844 

5186570 
5 420133 
5 773 757 
6 162 214 
6 568 803 
6 896 331 
7 233 613 
7 636177 
8 077 612 

1910 

1940 

69 271 
93 331 

121 877 
185 746 

278! 

ja tiet. i 174 

352 730 
373 817 

1961 

715 921 
812 i 
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Sillat 
V. 1989 valmistui Vallininkadun silta 

Helsinginkadun yli, Konalantien silta, La-
tokartanontien silta Kehätien yli ja ja-
lankulkusilta Laajasalontien yli Kirkko-
salmentien kohdalla. 

Mittaus- ja tutkimustyöt 
Mittaus- ja maaperätutkimusten kus-

tannukset olivat 527 567 mk. 

-Tielaboratorio 
Tielaboratorion tutkimukset kohdistui-

vat pääasiassa kestopäällystystöiden val-
vontaan sekä kiviaines- ja viemäriputki-
tutkimuksiin. Yhteensä tutkittiin 1 427 eri 
näytettä, joista tehtiin kaikkiaan 5 332 
analyysiä ja määräystä. 

Viemärit 
Korjaus, kunnossapito ja uusiminen 

Viemärien korjaus- ja kunnossapitokus-
tannukset olivat yhteensä 998 593 mk. 

Vuonna 1969 uusittiin vanhoja viemä-
rijohtoja 3 372 jm (0 225—1 200 mm) se-
kä rakennettiin tai kunnostettiin uusimis-
töiden yhteydessä 35 kpl tarkastus- ja 
sadevesikaivoja. Kyseisten uusimistöiden 
kustannukset olivat yht. 1 209 956 mk. 

Uudet viemärit 

Uusien viemäreiden rakentamiskustan-
nukset olivat yhteensä 24 347 476 mk, jos-
ta työllisyystöiden osuus oli 4 402 075 mk. 

K e r t o m u s v u o n n a r a k e n n e t -
t u j e n u u s i e n v i e m ä r e i d e n yh-
t e i s p i t u u s o l i 64 185 m, josta katu-
rakennusosaston rakentamaa 61 388 m ja 
aluerakentajien rakentamaa 885 m« Vie-
märeistä oli valurautaputkea 322 m ja 
tunnelia 1 590 m. 

Jäteveden puhdistamot ja pumppaamot 
Rakennustyöt 

Vuoden 1969 aikana käytettiin puhdis-
tamoiden ja niiden poistojärjestelyjen ra-
kentamiseen 18 824 365 mk, pumppaamoi-
den rakentamiseen 593 045 mk sekä ruop-
pausten suorittamiseen 552 912 mk. 

Vuoden lopussa saatiin pääosiltaan val-
miiksi Kyläsaaren puhdistamon rakennus-
työt sekä Viikin puhdistamon laajennuk-
sen rakennustyöt vesiaseman osalta. 
Pumppaamoista on vuoden aikana valmis-
tunut Vartiokylänlahden pumppaamo. Vuo-
den lopussa olivat vähäisiä viimeistely-
töitä vaille valmiina myös Vuosaaren 
puhdistamon poistotunneli ja -putki. 

Edellä mainittujen lisäksi ovat vuo-
den 1969 aikana olleet käynnissä Vuosaa-
ren puhdistamon sekä Siltavuoren, Nä-
kinkujan, Lauttasaarensillan ja Malmin 
pumppaamoiden rakennustyöt. Lisäksi on 
Herttoniemen puhdistamon entisten pur-
kualueiden, Porolahden ja Loppilahden 
ruoppauksia jatkettu. Vuoden lopulla on 
aloitettu Talin puhdistamolla fosforiravin-
teiden kemiallisen poiston laitosmittakaa-
vaiseen kokeiluun liittyvät muutostyöt, 
jotka ovat rakennustyönä vähäiset, mutta 
puhdistusmenetelmän kehittämisen kan-
nalta merkityksellisiä. 

Käyttö 
Vuoden 1969 päättyessä oli käytössä 28 

erillistä jäteveden pumppaamoa, 8 biolo-
gista keskuspuhdistamoa sekä Vuosaaren 
lammikkopuhdistamo. 

Puhdistamoiden käyttökustannukset oli-
vat ilman laboratorion kustannuksia ja 
kuukausipalkkaisen henkilökunnan palkko-
ja 2 268 760 mk. Pumppaamoiden käyttö-
menot olivat 545 224 mk. Puhdistamoiden 
toiminnasta on esitetty tietoja oheisessa 
taulukossa. 
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Jätevesiä koskeva yhteistoiminta muiden 
kuntien kanssa 

Voimassa olevan sopimuksen mukaises-
ti Helsingin maalaiskunta maksoi kaupun-
gille sekä maalaiskunnan että Keravan 
kauppalan osuutena Suutarilan ja Pukin-
mäen pumppaamoiden sekä Viikin puhdis-
tamon käyttökustannuksista 137 085 mk. 

Vuosaaren puhdistamon ja poisto johdon 
rakentamiskustannuksista on maalaiskun-
nan osuus ollut kertomusvuonna 1 901 567 
mk ja Vartiokylänlahden pumppaamon 
kustannuksista 151 663 mk. Viikin puhdis-
tamon laajennuksen rakennuskustannuk-
sista maalaiskunta on kertomusvuonna 
maksanut 620 000 mk. 

Espoon kauppala on sopimuksen mu-
kaisesti osallistunut yhteisen merentutki-
muksen kustannuksiin 118 517 mk :11a. 

Kaupunki on osallistunut Helsingin Seu-
tukaavaliiton ja viiden kunnan toimesta 
yhteisesti teetettävään selvitykseen Tuu-
sulanjoen ja Keravanjoen vesistöalueiden 
jätevesien johtamisesta ja käsittelystä. 
Kaupungin osuus tämän selvityksen kus-
tannuksista vuonna 1969 oli 9 815 mk. 

Vesiensuojelulaboratorio 
Katurakennusosaston vesiensuo jelulabo-

ratorion kustannukset olivat ilman vaki-
naisen henkilökunnan palkkoja ja pää-
omamenoja 585 852 mk. Laboratorion hen-
kilöstön kokonaismäärä oli vuoden lo-
pussa 53, josta varsinaisen tutkimushen-
kilökunnan osuus oli 42. Lisäksi on käy-
tetty ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Menetelmätutkimuksien osalta on jat-
kettu kasvinravinteiden poistotutkimusta, 
jonka osalta vuoden lopussa päätettiin to-
teuttaa koko Talin puhdistamossa fosfo-

rin poisto rinnakkaissaostuksena ferrosul-
faattia saostuskemikaalina käyttäen. Liet-
teenkäsittely ja -käyttötutkimusta on 
yleisten töiden lautakunnan lietejaoston 
työhön liittyvänä entisestään tehostettu. 

Merentutkimusta on jatkettu biologis-
ten, kemiallisten ja fysikaalisten tutkimus-
ten muodossa edelleen laajana. Uutena 
tutkimuksena aloitettiin vuoden aikana 
kalataloudellinen perusselvitys, jossa pää-
osan ovat muodostaneet koekalastukset 
sekä yleiset saalistiedustelut. 

Puhdistamoiden käyttötutkimuksia on 
edelleen kehitetty. Puhdistamoiden toimin-
taa on pyritty tehostamaan yhteistyössä 
puhdistamoiden käyttöhenkilökunnan 
kanssa. 

Palokaivot 
Palokaivojen ja altaiden kunnossapito-

kustannukset olivat yhteensä 15 000 mk. 

Uudet urheilulaitokset 
Urheilulaitosten rakentamiskustannuk-

set katurak.osaston osalta olivat yhteensä 
260 000 mk. 

Työllisyystyöt 
Työllisyystöihin käytettiin vuoden aika-

na yhteensä 4 782 618 mk. 

Laskutustyöt 
Katurakennusosasto on suorittanut vuo-

den aikana korvausta vastaan tilaustöitä 
kaupungin muille laitoksille ja osastoille» 
Helsingin Puhelinyhdistykselle sekä yksi-
tyisille, veloittaen asianomaisia yhteensä 
9103 808 mk. 
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31. Rakennusvirasto 

Puhdistamoiden toiminta 1969. 
Verksamheten vid reningsanläggningarna 1969. 
Activities of the purification plants in 1969. 

Puhdistamo 
Reningsanläggning 
Purification plant 

Tali 
Rajasaari 
Räholrneii 

Laut ta-
saari 

Druinsö 

Munkki-
saari 

Munk-
holmen 

Viikki 
Vik 

Hertto-
niemi 

Hertonäs 

Laajasalo 
Degen > 

1. Kokonaisvesimäärä 
Total vattenmängd 
Total volume of water . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 551 9 496 1 820 7 926 15 791 11 324 769 

2. Biologisesti puhdistettu (1000 m3) 
Biologiskt renat (1000 ni3) 
Biologically purified (1000 m3) 7 901 8 346 1 211 4 863 4 106 10 167 738 

(% kokonaisvesimäärästä) 
(% av hela vattenmängden) 
(% of total water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (69,2) (87,9) (66,5) (61,3) (26,0) (90,5) (96,0) 

3. Vain mekaanisesti puhdistettu (1000 
m ) 

Endast mekaniskt renat (1000 m8) 
Only mechanically purified (1000 m3) 3511 1 151 588 3 064 0 1 058 31 

(% kokonaisvesimäärästä) 
(% av hela vattenmängden) 
(% of total water)  (30,8) (12,1) (32,3) (38,7) '(0) ( 9 , 4 ) (4,0) 

4. Puhdistamatta mereen (1000 m3) 
Orenat i havet (1000 m3) 
Emptied unpurified into the sea 

(1000 ill3)  0 0 21 0 11 685 8 0 
(% kokonaisvesimäärästä 
(% av hela vattenmängden) 
(% of total water)  (0) (0) (1 ,2 ) (0) (74,0) (0,1) (0) 

5. Jäteveden BHK7-arvot (mg/l) 
Avfallsvattnets BST7-värden 
B.O.D7 values (mg/I) of waste water 392 340 455 544 305 321 310 

mekaanisesti puhdistettu 
— mekaniskt renat 
— mechanically purified  195 159 174 306 125 159 97 
— biologisesti puhdistettu 
— biologiskt renat 
— biologically purified . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 29 44 1 6 11 16 10 

6. Puhdistamon poistama BHK 7 -määrä 
(ton) 

Kvanti tet BST7 (ton) som avskilts 
i reningsanläggningen 

B.O.D.7 quant i ty (tons) removed by 
the purification plant  3 692 2 804 661 3 269 902 3 304 228 

7. Mereen laskettu BHK 7 -määrä (ton) 
Kvanti tet BST7 (ton) som utsläppts 

i havet  
B.O.D.7 quant i ty (tons) emptied 

into sea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 425 167 1 016 3 609 331 10 
8. Puhdistamon kokonaispuhdistusteho 

BHK 7 :n suhteen (%) 
Anläggningens totala reningseffekt 

med avseende på BST7 (%) 
Total purification capacity of puri-

fication plant with respect to 
B.O.D.7 (%) 8,2 8,7 80 76 20 91 96 
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PU HTAAN APITO-O SASTO 

31. 12. 1969 

¿SE*· 3£ Ä S . » "äSS6· 

ill ¿SE*· 
1282 16 908 30 734 44 793 
1 295 18 802 32 734 46 992 
1 389 20 772 34 728 48 1036 
1373 22 757 36 725 50 1 113 

10 1340 24 724 38 714 52 1237 
12 1 206 26 730 40 715 
14 28 730 42 757 



31. Rakennusvirasto 

Puhtaanapito-osaston käytössä oli v. 
1969 (v. -68) kaupungin omistamia moot-
toriajoneuvoja ja tärkeimpiä työkoneita 
seuraavat määrät: 

kuorma-autoja . . . . . . . . . . . . . . 85 ( 72) 
pakettiautoja . . . . . . . . . . . . . . 27 ( 27) 
kasteluautoja . . . . . . . . . . . . . . 3 ( 3) 
lakaisukoneita,, isoja . . . . . . . . 12 ( 10) 
lakaisukoneita, pieniä . . . . . . . . 2 ( 2) 
tiehöyliä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ( 20) 
traktoreita, kumipyörä . . . . . . 117 (118) 
erikoislumenkuormaajia . . . . . . 1 ( 1) 
kaivontyhj. autoja . . . . . . . . . . 2 ( 3) 
hiekanlevittimia autoihin . . . . 45 ( 43) 

Kiinteistöpuhtaanapito 

Jätteenkuljetusasioitten hoito on keski-
tetty Hämeentie 9ö:ssä sijaitsevaan työn-
johtokeskukseen. Työ tapahtuu kaksivuo-
rotyonä kummankin vuoron hoitaessa ta-
vallaan omaa alueellista piimään kaupun-
gissa. Käymälälannan ja talousveden kul-
jetukset hoitaa eri piiri, joka vastaa myös 
hajoitus- ja sadevesikaivojen tyhjennyk-
sestä ja yleisten käymälöiden hoidosta ja 
kunnossapidosta. Tuhkan kuljetus hoide-
taan kokonaan yksityistä kalustoa käyt-
täen, mutta työnjohtoa ja työjärjestelyä 
varten on osastolla oma työnjohtopiirinsä. 

Bri jätteenhävityspaikkoihin tuotu jätemäärä (m3) v. 1989 
Mängden av avfall som förts olika avfalls föroreningsplatser (m3) år 1969 
Volume of refuse (m3) taken to the various disposal points in 1969 

Paikka 
Plats 
Place 

Omat autot 
Med egna bilar 
Plants lorries 

Vieraat autot 
Med andras bilar 

Outside lorries 

Yhteensä 
Sammanlagt 

Total 

Kyläsaari 
By holmen . „ 342 410 291 000 633 410 
Kyläsaari 

342 410 291 000 633 410 

Iso-Huopalahti 
Stor-Hoplax . 110 950 1 718 900 1 829 850 
Iso-Huopalahti 

110 950 1 718 900 1 829 850 

Vuosaari 
Nordsjö . . . . . . . . . 19 360 369 340 388 700 
Vuosaari 

19 360 369 340 388 700 

Maantäyttöpaikat 
Jordfyllningsplatser  
Landfillplaces 

20 500 — 20 500 

Yhteensä 
Sammanlagt  493 220 2 379 240 2 872 460 
Total 

493 220 2 379 240 2 872 460 
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31. 

Osaston toimesta kuljetetut jätemäärät (m3) v. 1969 
Mängd av på avdelningens försorg transporterat avfall (m8) år 1969 
Volume of refuse (m3) transported by the department in 1969 

Viety^kaato- polttolaitol^en 

SammanJ^t 

Hushålls-, bostads- o. industriavfall  130 310 342 410 472 720 

i ä f ? .  33 280 — 33 280 

S ä S s d 5 192 

Hajoituskaivosakkaa 
29 780 29 780 

Cesspool sludge 

Sammanlagt 198 062 342 910 540 972 
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Osaston toimesta korjattiin pois ja hä-
vitettiin 2139 eläinraatoa. 
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31. Rakennusvirasto 

tasan kaupungin ja tontinomistajien kes-
ken kunkin hallitseman tontin tai vastaa-
van maa-alueen pinta-alojen suhteessa. 
Rakennusjärjestyksen muutos tuli koske-
maan myös tämän alueen ajoratoja. 

Puhtaanapito-osaston aurattavasta tie-
pituudesta on valmiita katuja n. 700 km, 
keskeneräisiä katurakennustyömaita 122 
km ja tiehoitokuntien yksityisteitä 132 
km. 

Lumenkaatopaikkoja oli eri puolilla 
kaupunkia yhteensä 21. Lumenkaatopaik-
koina on entistä enemmän pyritty käyt-
tämään jätevedenpuhdistamojen purku-
johdon suualueita, jotta lumi on saatu 
sulaan veteen ilman kasan muodostusta. 

Katujen lakaisujätteitä kerättiin ja kul-
jetettiin kaatopaikoille yhteensä 93 460 
m3. Luvussa ovat mukana myös yleisiltä 
rannoilta puhtaanapitoveneellä kerätyt 
rantaroskat. Töiden rationalisoimiseksi 
katuroskia on kuljetettu kiinteistöjätteen 
erikoisautoilla mm. toreilta ja satamista, 
joihin on sijoitettu tarvittava määrä vaih-
tolavoja. Näin kuljetettujen jätteiden 
määrä oli n. 54 060 m3. 

Menot ja tulot v. 1969 

Menot: 

mk 
Varsinaiset palkkamenot 571 822 
Muut palkkamenot 11755 
Sosiaalimaksut 122 045 
Huoneistomenot 421212 
Kalusto 65 410 
Tarverahat 196 906 
Katujen, teiden, yi. paikkojen 

ja satama- ym. alueiden 
puhtaanapito 14 081 457 

Jätt. kulj. ja muu tilaus-
liikenteen harjoittaminen . . 4107 939 

YI. mukavuuslaitosten hoito 
ja kunnossapito 453 109 

Jätt. käsittelypaikkojen hoito 
ja kunnossapito 1 609 179 

Vuokrat maa-alueista ja 
rakennuksista 39 063 

Pääomakustannukset 1212 693 
Työllisyystyöt 489 672 

Yhteensä 23 472 262 

Tulot: 

mk 
Sop.muk. katu- ja satama-

puhtaanapito 4 070 633 
Jätt. kulj. ja muu tilaus-

liikenteen harjoittaminen . . 3 782 343 
Yleiset käymälät 58 988 
Lämmön, höyryn, veden, jätteen 

ja sähkön myynti 416 413 
Muut tulot 445 101 

Yhteensä 8773 478 
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31. Rakennusvirasto 

Lumenkaatopaikkojen toiminnan vertailutilasto talvikaudelta 1968—1969. 
Jämförande statistik över verksamheten vid snöstjälpnintsplatserna vintern 1968—1969. 
Comparison table for snow-dumping ground activities, winter 1968—1969. 

Luinen vastaanottopaikka 
Mottagningsplats av snö 

Snow-dum ping ground 

Lumimäärät 
Snömäiigd 

Snow quantity 

Kustannukset 
Kostnader 

Costs 
Työn-
tekijöi-

den 
määrä 
Antal 

arbetare 
No. of 

workers 

Sijainti 
Plats 

Position 

Huoin. 
Anm. 
Com-
ment 

Kuor-
ma luku 

Antal 
lass 

No. of 
loads 

m* Krm/vrk 
Palkat 
Löner 
Wages 

mk 

Koneet 
Maskiner 
Machines 

mk 

Hinaaja 
Bog-

serare 
Tug 
mk 

Pinta-
v.k. 

mots, 
puuttuu 

Yh-
teensä 
Sam-
mani. 
Total 

mk 

Pf ms 

Työn-
tekijöi-

den 
määrä 
Antal 

arbetare 
No. of 

workers 

Tilkka 
Tilkka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Toukola 
Majstad . . . . . . . . . . . . . . . 
Kyläsaari 
Byholmen 
Rajasaari 
Räholmen .. . . . . . . . 
Hernesaari 
Ärtholmen 
Lauttasaari 
Drumsö .. . . . . . . . . . . 
Etelä-Kaarela 
Södra Kärböle 
Herttoniemi, Öljys. 
Hertonäs, Öljehamn 
Katajanokka 
Skatudden ... . . . . . . 
Puotila 
Botby .. . . . . . . . . . . . . . 
Myllypuro 
Kvarnbacken — 
Ala-Malmi, Pukinm, 
Nedre Malm, Bocksb 
Iso-Huopalahti 
Stora Hoplaxviken 
Hakaniemenranta 
Hagnässtrand 
Silt avu orenranta 
Brobergsstrand 
Jätkäsaari 
Busholmen 
Tali 
Tali 
Pikku-Huopaiahti 
Lilla Hoplaxviken... 
Herttoniemi, 

Hypp.m. 
Hertonäs, Hoppb.... 
Maununneva 
Magnuskärr 
Oulunkylä 
Äggelby 

X 

O 

o 

-l· 

o 

X 

O 

X 

X 

O 

O 

+ 
+ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

+ 
+ 

1 357 

149 116 

7 000 
46 630 

76 319 

21 377 

1 500 

8 500 

15 550 

1 000 

800 

8 780 

3 000 

57 347 

19 024 

50 176 

12 605 

17 398 

11 500 

5 500 

9 614 

12 213 

1 342 044 

63 000 
419 670 

686 871 

191 993 

13 500 

76 500 

139 950 

9 000 

7 200 

79 020 

27 000 

516 123 

171 216 

451 584 

113 445 

160 582 

103 500 

49 500 

86 526 

84 

5 357 

2 138 

2 960 

610 

273 

690 

367 

3 750 

999 

1 570 

443 

1 050 

243 

410 

12 584 

21 662 

9 410 
48 609 

26 726 

15 192 

266 

14 977 

12 828 

321 

277 

21 238 

10 056 

18 182 

16 593 

29 411 

10 960 

7 088 

287 

11 808 

24 870 

273 

65 956 

747 
2 814 

27 868 

2 849 

1 065 

12 098 

2 396 

632 

936 

728 

4 810 

5 234 

42 760 

2 356 

28 279 

4 584 

7 953 

10 892 

4 840 

1 485 

16 170 

23 925 

16 225 

2 750 

1 178 

785 

12 857 

87 618 

16 880 
51 424 

59 434 

19 526 

1 331 

27 076 

31 394 

953 

1 213 

21 966 

48 095 

38 838 

74 922 

13 316 

35 367 

4 872 

19 761 

35 762 

105 

7 

27 
12 

9 

10 

10 

35 

23 

11 

17 

28 

37 

9 

23 

17 

12 

22 

5 

40 

41 

4 

3 
8 

8 

2 

2 

2 

6 

2 

4 

4 

0 

2 

1 

2 

6 
Keskiarvo 13 p/m3  

Medeltal 
Average i 524 093 4 720 437 20 944 313 354 2 2 5 2 3 3 65 395 1 963 602 162 00 66 

X = vastaanotto klo 7—16 —• mottagning klockan 7-—16 — received at 7 a.m.-16 p.m. 
+ = vastaanotto klo 6—22 — mottagning klockan 6—22 — received at 16 a.m.-22 p.m. 
O = vastaanotto ympäri vuorokauden — mottagning dygnet runt — round the clock 
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PUISTO-OSASTO 

31. Rakennusvirasto 

Puisto-osasto huolehtii kaupungin yleis-
ten puistojen suunnittelusta ja rakentami-
sesta sekä kasvihuoneiden, taimiston, leik-
kikenttien ja yleisten puistojen kunnossa-
pidosta. Sen toimesta hoidetaan talvella 
luistinratoja sekä kesällä kahluu- ja ko-
ristelammikoita. 

Osasto hoitaa myös kaupungin eri lai-
tosten ja virastojen hallinnassa olevien 
tonttien puistoja sekä niitä valtion, seu-
rakuntain ja yksityisten kiinteistöjen istu-
tuksia, jotka kaupunki on ottanut hoitaak-
seen. Puisto-osasto suorittaa myös tilaus-
töitä kaupungin toisille laitoksille ja vi-
rastoille. 

Henkilökunnan vahvuus 31. 12. 1969 
(v. -68): 
15 (15) vakinaista viranhaltijaa, 
1 ( 1 ) tilapäinen viranhaltija, 

20 (22) työsopimussuhteessa olevaa kk. 
-palkkaista toimihenkilöä. 

Osaston päällikkönä toimi kaupungin-
puutarhuri J o n n e T ö r m ä ja vs. apu-
laiskaupunginpuutarhurina P e k k a Jy-
r ä n k ö . 

Työntekijät 
Työntekijöiden lukumäärä vaihteli töi-

den kausiluonteisuudesta johtuen huomat-
tavasti vuodenajoittain. Se oli pienimmil-
lään tammikuussa, 224 työntekijää, ja 
suurimmillaan kesäkuun ja heinäkuun 
vaihteessa, 771 työntekijää. 

Puistosuunnitelmat 
Suunnittelutoimistossa laadittiin 69 puis-

to- ja puutarhasuunnitelmaa, joista mui-
den laitosten ja rakennusviraston eri osas-
tojen tilauksesta 15 kpl. Muita piirustuksia 
laadittiin 21 kpl. 
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31. Rakennusvirasto 

Luistinradat ja kelkkamäet 
Talvella kunnostettiin ja hoidettiin 36 

luistinrataa ja 67 kelkkamäkeä. Luis-
tinratojen yhteinen pinta-ala oli n. 
55 000 m2. 16 luistinrataa oli valaistu il-
taisin. 

Lasten riemua 
Lauttasaaren kelk-
kamäessä. 
Barnens glädje i 
Drumsö kalk-
backe. 
The joy of child-
ren in the sleigh-
ing hill of Lauttcl·· 
saari. 

Leikkikentät 
Leikkikenttiä rakennettiin H e r n e s a a -

r e e s s ä , J a k o m ä e s s ä , L e h t i s a a -
r e s s a , M a r j a n i e m e s s ä ja Vuo-
s a a r e s s a . K a l l i o s s a valmistui 
II-linjan leikkikentälle kahluuallas, alal-
taan 204 m2. 
Puistot 

Puistojen kunnossapitoa varten oli kau-
punki jaettu kesän aikana viiteentoista ja 
talvella kahteentoista kunnossapitopiiriin. 

Kunnossapitokohteita oli vuoden lopussa 
seuraavasti: 

Kohteiden ha 
luku 

Yleisiä puistoja . 461 487 
Eräitten kaupungin laitos-
ten puistoja . . . . . . . . . . . . 149 94 
Sopimusten perusteella hoi-
dettavia puistoja . . . . . . . . 22 9 

Yht. 632 588 

Heinänsiementä käytettiin n. 12 000 kg. 
Ryhmäruusuja istutettiin 10 750 kpl sekä 
erilaisia yksivuotisia koristekasveja n. 
91 000 kpl ja sipulikasveja kukki puistois-
sa 39 300 kpl. 

H , 

4 
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31. Rakennusvirasto 

Suoja-aidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 581 
Pääomakustannukset 73 968 

Yhteensä 5186 653 

Uusien puistojen ja leikkikenttien ra-
kentamiseen käytettiin: 

mk 
Vuodelta 1967 siirtyneitä mää-

rärahoja . . . . . . . . . . . . . . 10 970 
Vuodelta 1968 siirtyneitä mää-

rärahoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103112 
Vuoden 1969 määrärahoja . . . . 2 023 406 

Yhteensä 2137 488' 

Varsinaiset ja pääomamenot olivat yh-
teensä 7 324 141,—. 

Tulot 
mk 

Kaupungille kuulumattomien is-
tutusten kunnossapito . . . . . . 12 985 

Kaupunginpuutarhan tulot . . . . 93 380 
Vuokrat 2 892 
Luontoisedut 9 943 
Muut tulot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 622 
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Valmistuneet leikkikentät ja puistot 
sekä niihin käytetyt määrärahat v. 1969: 

m2 mk 
Marjaniemi 1 622 53 064 
Hörmanni . . . . . . . . . . . . 4 029 79 994 
Roihuvuori 22 883 79 971 
Vanhakaupunki . . . . 1 332 55 974 
Lehtisaari . . . . . . . . . . . . 5 707 49 961 
Munkkiniemen kartano 6 260 32 388 
Munkkiniemen puistotie 10 971 79 961 
Myllypuro . . . . . . . . . . . . 14177 69 971 
Herttoniemi 5 568 54 480 
Pohjois-Haaga 1710 29 837 
Vuosaari 24 507 102 208 
Niemenmäki . . . . . . . . . . 12 525 49 973 
Lauttasaari . . . . . . 18 910 140 715 
Kontula 5 301 79 996 
Kallio 9 800 54 971 
Pihlajamäki 10 060 52 119 
Tammisalo 3 507 49 813 
Hernesaarenkatu . . . . . . 2 726 29 978 
Pirjontie 3150 4.548 
Jakomäki 4139 63 090 
Laajasalo 2 700 55 817 
Puotinharju 4 242 3 013 
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H Ä 

Djurgården  
Esplanadi 

0.41 0.34 0.39 0.38 0.46 

0.77 0.86 1.30 1.09 1.12 

Södra Haga*  
Pohifri<5-Haa ast 

0.37 0.34 0.41 0.42 0.57 
jr uiij oiis-xi-ciaga 
Norra Haga  0.62 0.56 0.55 0.59 0.63 

Hertonäs 0.45 0.39 0.41 0.39 0.35 

Kajsaniemi 0.61 0.53 0.56 0.48 0.62 

Brannspaxken 0.43 0.50 0.62 0.62 0.68 

Berghäll  0.57 0.50 0.57 0.56 0.53 

K K Kottby 
Lauttasaari 

0.29 0.24 0.19 0.20 0.29 

Drumsö 0.22 0.31 0.24 0.22 0.31 

Munkkiniemi 
0.43 0.18 0.18 0.12 0.24 

Munksnäsemi 
0.48 0.51 0.43 0.44 0.52 

KasbergeT 0.50 0.45 0.32 0.49 0.61 
Töölö 
Tölö 0.49 0.53 0.52 0.46 0.52 
Vallila 

0.52 

0.66 0.68 0.64 0.67 0.49 
Keskiarvo 

Average 0.49 0.46 0.42 0.48 0.53 

veja kpl: 

Lehtipuita 
Havupuita 

pMtá* 
Myyty Lisätty 

ja astet. 
Lajin, 

kpl kpl kpl kpl. 
1244 172 3 807 66 

870 26 151 26 
97 16 231 14 

23 634 609 16 883 158 
3 940 836 541 177 

11100 — — 
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31. Rakennusvirasto 

Katurakennusosasto jakaantuu suunnit-
telu- ja työtoimistoon. Suunnittelutoimis-
ton tehtävänä on suunnitella katujen, tei-
den, siltojen, viemäreiden, viemäriveden 
puhdistuslaitosten ja pumppaamojen, ur-
heilukenttien ja -laitteiden rakennus-, kor-
jaus- ja kunnossapitotyöt. 

Työtoimisto huolehtii rakennus-, kor-
jaus- sekä kunnossapitotöistä omalla työ-
voimalla ja antaa vastaavia töitä urakoit-
sijoille ja valvoo niitä. 

Katurakennusosastolla on oma tie- ja 
vedentutkimuslaboratorio sekä mittaus-
ja maaperäntutkimusryhmä. 

Osaston kokonaisbruttomenoista 104,03 
mmk oli välittömiä kustannuksia 93,38 
mmk. Näistä uudisrakennustöiden kustan-
nukset 77.96 mmk sekä korjaus- ja kun-
nossapitotöiden, puhdistamojen ja pump-
paamojen kustannukset 15.42 mmk. 

Päällystettyjen katujen kunnossapito-
kustannukset olivat 1565 523 mk sekä 
uusimiskustannukset 841919 mk. Vuo-
den aikana rakennettiin uusia katuja 
47 629 metriä pinta-alaltaan 341535 m3. 
Viemäriverkosto lisääntyi 64185 m. 

Puhtaanapito-osasto jakaantuu kiin-
teistö» ja katupuhtaanapitoon. 

Kiinteistöpuhtaanapidon tehtäviin kuu-
luu kiinteistöjätteiden kuljetus, jätteiden 
käsittely ja hävittäminen, kaupungin 
yleisten mukavuuslaitosten hoito ja kun-
nossapito sekä veden kuljetus yksityista-
louksille. 

Katupuhtaanapito huolehtii katujen, 
teiden, yleisten paikkojen ja satama-alu-
eiden kesä- ja talvipuhtaanapidosta, lu-
menkaatopaikkojen perustamisesta sekä 
hoidosta ja hiekoitushiekkavarastojen hoi-
dosta. 

Jätteidenpolttolaitos Kyläsaaressa on 
ollut toiminnassa kahdeksan vuotta. Se on 
kyennyt hävittämään 22 % polttokelpoi-
sesta jätemäärästä. Polttolaitoksen höy-
rykattiloita laajennettiin kertomusvuonna 
niin että niiden teho nousi lähes kaksin-
kertaiseksi. 

Kertomusvuoden aikana vietiin jättei-
den kaatopaikoille kaikkiaan 198 062 ms 

jätteitä sekä polttolaitokselle 342 910 m8. 
Rakennusjärjestyksen muutos mahdol-

listi katupuhtaanapidon uudelleen järjes-
telyn siten, että kolme työkonepiiriä hoi-
taa kaksivuorotyönä I lk:n katujen ja 
eräitten muitten tärkeitten liikenneväylien 
ajoratojen aurauksen, höyläyksen ja hie-
koituksen 15 katupiirin hoitaessa syrjäi-
set kadut, kaikki jalkakäytävät sekä 
satamat. 

Puhtaanapito-osaston aurattavasta tie-
pituudesta on katuja n. 700 km, kesken-
eräisiä katurakennustyömaita 122 km 
sekä tiehoitokuntien yksityisteitä 132 km. 

Katujen lakaisujätteitä kerättiin ja kul-
jetettiin kaatopaikoille 93 460 m3. Tähän 
sisältyvät myös rannoilta puhtaanapito-
veneillä kerätyt rantaroskat. Katuroskia 
on töiden rationalisoinnin ansiosta kulje-
tettu kiinteistöjätteiden erikoisautoilla to-
reilta ja satamista, joihin on sijoitettu 
vaihtolavoja. Näin kuljetettu määrä on 
54 060 m3. 

Puisto-osasto huolehtii kaupungin yleis-
ten puistojen suunnittelusta ja rakentami-
sesta sekä kasvihuoneiden, taimistojen, 
leikkikenttien ja yleisten puistojen kun-
nossapidosta. 

Osaston suunnittelutoimisto laati 69 
puisto- ja puutarhasuunnitelmaa, joista 
muiden laitosten ja rakennusviraston eri 
osastojen tilaamia oli 15. 

243 



32. Satamalaitos 

Satamajohtajana toimi satamajoht. Kris-
tian Eiro ja osastopäällikköinä kansliaosas-
tolla siht. Sampsa Järvelä, kassa- ja tiliosas-
tolla satamakamr. Paavo Jäntti, satamalii-
kenneosastolla satamakapt. Georg Häggströ-
min siirryttyä eläkkeelle 1.1.1969 viransijai-

Alf Forsell sekä 1.3. 
nimitetty merikapt. Eino 

Vihko, varastoimis- ja laiturihuolto-osastolla 
joh t Veikko Mielonen, 

. nosturi-ins. Veikko Heinonen 

tuntipalkkaisia 394. 
eri 

Kansliaosasto1) ...... 
Kassa- ja tiliosasto 

8 
45 
40 

1 
10 
18 

Varastoimis-ja laitu-
rihuolto-osasto ... 262 

Nosturiosasto 243 

51 

649 199 

390 

1 109 ja 
133. 

lattia-
päättyessä 96 475 m2 

47 380 
oli varastotilaa 

32 900 m2. 
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Åkerman Oy-.lle Sompasaaresta vuokratul-
le 10 000 m2:n suuruiselle alueelle valmistui 
7 500 m2:n suuruinen vientivarastorakennus 
1.11. 

32. Satamalaitos 

Kertomusvuoden päättyessä oli satamalai-
toksella 79 laiturinosturia, 3 autonosturia ja 
83 haarukkatrukkia. Kertomusvuoden aikana 
poistettiin käytöstä 3 laiturinosturia. 

Varastorakennus S 2 rakenteilla 

Satamaliikenne 

Kertomusvuoden aikana jatkui liikenne 
läpi talven. Veden korkeus oli huomattavasti 
alle normaalin koko tammi-, helmi- ja maalis-
kuun ajan. Kaikki satamanosat olivat jäässä 
3.1. ja 9.1. oli meri jäässä aina Helsingin 
kasuunille saakka. Särkän salmi suljettiin 
15.1. ja 29.1. alettiin käyttää Porkkalan talvi-
väylää. Epäsuotuisista tuulista johtuen jäivät 
jo ensimmäiset jäät satama-alueelle ja Suo-
menlinnan ulkopuolella ollut jää ahtautui 
jäätyen paikoilleen. Näin muodostui sekä 
Kustaanmiekän ulkopuolelle että Pihlaja-
saarten luo paksuja jääsohj o valleja, jotka 
vaikeuttivat sataman laivaliikennettä koko 
talven ajan. Tämä sekä pakkaskauden jatku-
minen pitkälle maaliskuuhun aiheuttivat 
sen, että talvi oli jäätalvena Helsingin sata-
massa normaalia huomattavasti vaikeampi. 

Särkän salmi avattiin meriliikenteelle 11.4. 
ja 29.4. alkaen ohjattiin kaikki laivat jälleen 
Harmajan kautta. Kaikki satamat olivat 
jäättömiä 30.4. 

Satamaan saapui kertomusvuoden aikana 
6 596 (ed. v. 6 468) alusta, joiden nettoveto-
määrä oli 4 930 508 (5 057 376) rekisteriton-
nia ja sieltä lähti 6 580 (6 463) alusta, joiden 
nettovetomäärä oli 4 919 239 (5 052 265) 
rek.tn. Kertomusvuoden aikana saapuneiden 
alusten lukumäärä lisääntyi 128 aluksella ja 
nettovetomäärä väheni 126 868 rek.tn eli 
2.5 %, lähteneiden alusten lukumäärä lisään-
tyi 117 aluksella ja vetomäärä väheni 133 026 
rek.tn eli 2.6 %. 

Helsingin satamassa käyneiden alusten 
luku- ja vetomäärä eri kuukausina oli seu-
raava: 
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32. Satamalaitos 

Ulkomainen merenkulku Rannikkoliikenne Yhteensä 

Kuukausi 
Luku Netto veto- Luku- Nettoveto- Luku- Nettoveto-
määrä määrä määrä rnäärä määrä määrä määrä rek. tonnia määrä rek. tonnia määrä rek. tonnia 

Saapuneet alukset: 
Tammikuu . . . . . . . . . . . . . . 208 266 775 69 45 998 277 312 773 
Helmikuu ... 139 156 371 32 47 968 171 204 339 
Maaliskuu 157 181 444 36 91 402 193 272 846 
Huht ikuu 219 238 407 55 63 686 274 302 093 
Toukokuu . . . . . . . . . . . . . . 364 384 465 235 42 990 599 427 455 
Kesäkuu . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 452 714 347 57 124 715 509 838 
Heinäkuu . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 483 681 444 78 939 834 562 620 
Elokuu . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 530 258 464 59 920 849 590 178 
Syyskuu . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 394 674 390 70 012 737 464 686 
Lokakuu 328 370 630 404 72 867 732 443 497 
Marraskuu . . . . . . . . . . . . . . 313 346 643 340 •80 365 " 653 427 008 
Joulukuu . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 337 793 258 75 382 562 413 175 

Koko vuosi 3 522 4 143 855 3 074 786 653 6 596 4 930 508 

Kotipaikka: 
Helsinki . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 1 593 661 255 145 503 1 254 1 739 164 
Muualla kotimaassa 620 674 364 2 819 641 150 3 439 1 315 514 
Ulkomailla . . . . . . . . . . . . . . 1 903 1 875 830 — — 1 903 1 875 830 

Lähteneet alukset: 
Tammikuu . . . . . . . . . . . . . . 196 242 922 69 45 998 265 288 920 
Helmikuu . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 166 008 32 47 968 176 213 976 
Maaliskuu 161 190 160 36 91 402 197 281 562 
Huhtikuu 220 242 464 55 63 686 275 306 150 
Toukokuu 353 373 468 235 42 990 588 416 458 
Kesäkuu 367 451 197 347 57 124 714 508 321 
Heinäkuu 399 491 561 444 78 939 843 570 500 
Elokuu 384 532 747 464 59 920 848 592 667 
Syyskuu 341 383 421 390 70 012 731 453 433 
Lokakuu 329 376 094 404 72 867 733 448 961 
Marraskuu . . . . . . . . . . . . . . 315 346 921 340 80 365 655 427 286 
joulukuu . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 335 623 258 75 382 555 411 005 

Koko vuosi 3 506 4 132 586 3 074 786 653 6 580 4 919 239 

Kotipaikka: 
Helsinki 1 002 1 594 812 255 145 503 1 257 1 740 315 
Muualla kotimaassa .. 619 674 645 2 819 641 150 3 438 1 315 795 
Ulkomailla 1 885 1 863 129 - - 1 885 1 863 129 

Ulkomainen merenkulku. Saapuneiden alus-
ten lukumäärä oli 107:ää eli 3. i % suurempi 
ja vetomäärä 267 428 nettorek.tn eli 6. i % 
pienempi kuin edellisenä vuonna. Lähtenei-
den alusten lukumäärä oli 96:ta eli 2.8 % 
suurempi ja vetomäärä 273 586 rek.tn eli 
6.2 %:a pienempi kuin edellisenä vuonna. 

Saapuneista aluksista oli suomalaisia 1 619, 
yhteensä 2 268 025 nettorek.tn eli 54.7 % 
ja ulkomaisia 1 903, yhteensä 1 875 830 rek.tn 
eli 45.3 %. ulkomaisessa merenkulussa saapu-
neiden alusten koko vetomäärästä. 

Lähteneistä aluksista oli suomalaisia 1 621, 

yhteensä 2 269 457 nettorek.tn eli 54.9 % 
ja ulkomaisia 1 885, yhteensä 1 863 129 rek.tn 
eli 45. i % ulkomaisessa merenkulussa lähte-
neiden alusten vetomäärästä. 

Rannikkoliikenne. Sekä saapuneiden että 
lähteneiden alusten lukumäärä oli kertomus-
vuonna 21:tä eli 0.7 % ja vetomäärä 140 560 
nettorek.tn eli 21.8 % suurempi kuin edelli-
senä vuonna. 

Ulkomainen tavaraliikenne. Helsingin sa-
taman kautta saapui kertomusvuonna me-
ritse 2 686 878 painotn tavaraa ja lähti ulko-
maille 672 280 painotn. Koko ulkomainen 
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32. Satamalaitos 

Ruuhkaa Länsisatamassa 

tavaraliikenne oli siis 3 359 158 painotn 
(ed.v. 2 638170, 512 337 ja 3150 507). 
Tuonti lisääntyi kertomusvuonna edelliseen 
vuoteen verraten 48 708 painotn eli 1.8 %. 
Vienti lisääntyi 159 943 painotn eli 31.2 % 
koko ulkomaisen tavaraliikenteen lisääntyes-
sä 208 651 painotn eli 6.6 %. 

Tuonti ja vienti jakaantuivat kertomus-
vuoden aikana eri kuukausille seuraavasti: 

Tuonti Vienti Yhteensä 
Kuukausi paino- paino- paino-

tonnia tonnia tonnia 

Tammikuu... 188 998 44 563 233 561 
Helmikuu ... 152 465 49 321 201 786 
Maaliskuu ... 150 517 55 873 206 390 
Huhtikuu ... 161 191 60 860 222 051 
Toukokuu ... 215 934 67 054 282 988 
Kesäkuu ... 225 521 58 782 284 303 
Heinäkuu ... 212 497 49 017 261 514 
Elokuu 236 161 58 462 294 623 
Syyskuu ... 275 024 54 049 329 073 
Lokakuu ... 286 128 49 009 335 137 
Marraskuu 302 140 60 858 362 998 
Joulukuu ... 280 302 64 432 344 734 

Suomalaiset alukset toivat Helsinkiin ulko-
mailta tavaraa 1 576 700 painotn eli 58.7 % 
Helsingin tuonnista ja ulkomaiset alukset 
1 110 178 painotn eli 41.3 % (ed. v. 59.1 % 
ja 40.9 %). Suomalaiset alukset veivät Hel-
singistä 317 487 painotn eli 47.2 % Helsin-
gin viennistä ja ulkomaiset alukset 354 793 
painotn eli 52.8 % (ed. v. 48.1 % ja 51.9 %). 
Koko Helsingin tavaraliikenteestä tuli suo-
malaisten alusten osalle 1894 187 painotn eli 
56.4% ja ulkomaisten alusten osalle 1464 971 
painotn eli 43.6 % (ed. v. 57.3 % ja 42.7 %). 

Tuontitavarat jakaantuivat v. 1969 ja 
1968 seuraaviin pääryhmiin: 

1969 1968 
Tavararyhmät Paino- Paino-

tonnia tonnia 
Kappaletavara 468 761 364 503 
Metallit ja metallita-

varat 319 453 
Vilja ja viljatuotteet 8 414 
Kivihiili ja koksi ... 735 362 
Öljyt 616 257 
Lannoitusaineet 
Muu tavara 

16 473 
522 158 

259 682 
1409 

745 727 
734 953 

2 180 
529 716 

Koko vuosi 2 686 878 672 280 3 359 158 Yhteensä 2 686 878 2 638 170 
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32. Satamalaitos 

Vientitavarat jakaantuivat v. 1969 ja 
1968 seuraaviin pääryhmiin: 

1969 1968 
Tavara ryhmä Paino- Paino-

tonnia tonnia 

Kappaletavara 140 573 140 324 
Paperi, pahvi ja kartonki 167 982 122 462 
Puuhioke ja selluloosa ... 24 703 14 612 
Vaneri . 34 467 23 180 
Sahattu puutavara 115 900 111 012 
Sahaamaton puutavara... 9 524 8 169 
Muu tavara 179 131 92 578 

Yhteensä 672 280· 512 337 

Sahattua puutavaraa vietiin kertomus-
vuonna 41 393 std, edellisenä vuonna 39 647 
std. Sahaamatonta puutavaraa vietiin kerto-
musvuonna 14 249 m3, edellisenä vuonna 
11 884 m3. Nämä määrät sisältyvät paino-
tonneina ilmaistuina edellä olevaan tilastoon.. 

Kotimainen tavaraliikenne. Helsingin sata-
man kautta saapui kotimaasta tavaraa 
2 373 397 painota ja lähti 36 659 painota. 
Koko kotimainen tavaraliikenne oli siis 
2 410 056 painota (ed. v. 1 908 210, 58 953 ja 
1 967 163 painota). Tavaraliikenne lisääntyi 
edelliseen vuoteen verrattuna 442 893 pai-
nota eli 22.5 %. 

Tavaraa saapui seuraavasti: 

1969 1968 
Tavararyhmä Paino- Paino-

tonnia tonnia 

Hiekka 932 042 '814 746 
Kalkki ja sementti ... 149 923 126 713 
ö l jy t . . . . 1 254 972 937 589 
Vilja 1 983 1 201 
Kalat 47 58 
Muu tavara 34 430 27 903 

Yhteensä 2 373 397 1 908 210 

Tavaraa lähetettiin seuraavasti: 

1969 1968 
Tavara ryhmä Paino- Paino-

tonnia tonnia 

Öljyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 073 22 434 
Koksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14886 34 034 
Vilja 1 700 1 800 
Muu tavara — 685 

Yhteensä 36 659 58 953 

Ulkomainen matkustajaliikenne. Helsingin 
sataman kautta saapui kertomusvuonna 
160 995 matkustajaa ja lähti 161 168 (ed. v. 
161 645 ja 159 147). 

Jäänmurtaja Otso oli kulussa kaikkiaan 509 
t kulkien tänä aikana 1 596 meripeninkulmaa. 
Polttoöljyä kului 534 tn» koneöljyä 619 kg 
j a hiiltä 1 600 kg. Alus toimitti 126 hinausta, 
joista veloitettiin yhteensä 23 210 mk. Alus 
oli telakalla vuosikorjausta varten 24.4.-6.6. 
ja 14.—25.7. välisinä aikoma. 

Satamajäänmurtaja Turso oli toiminnassa 
736 t kulkien tänä aikana 3 195 meripenin-
kulmaa. Se kulutti polttoöljyä 187 tn ja ' 
koneöljyä 1 467 kg. Turso toimitti 202 hi-
nausta, joista veloitettiin yhteensä 59 385 
mk. Turso antoi aluksille 259 tn vettä, jonka 
kuljetuksesta veloitettiin 2 040 mk. Alus oli 
telakalla 24.3.-3.4. ja 5.—7.5. välisinä aikoi-
na vuosikorjausta varten. 

Satamavesipostit. Vesimittareiden mukaan 
otettiin satamavesiposteista vettä 118 507 
m3, josta 73 522 m 3 myytiin aluksille, 15 898 
m 3 annettiin maksutta valtion jäänmurtajille, 
jäänmurtaja Otso käytti 497 m3 ja Turso 
491 m3. Loppuosa oli hukkavettä. 

Kompassien tarkistus. Kompassejaan tar-
kistuttamassa kävi kertomusvuonna kaik-
kiaan 38 alusta, joista 21 oli kiinnitettynä 
tarkistuspoijuun ja 17 tarkistuspaalustoon. 
Alukset maksoivat poijun tai paaluston käy-
töstä yhteensä 350 mk. 

Vuokraveneet. Purjehduskautena hyväksyt-
tiin satama-alueella liikennöimään 32 vuok-
ramoottorivenettä. 
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Nosturit. Nosturien käyttötunteja oli 
98 201 (ed. v. 83 535) ja tunti-

oli 14 666 eli 17.6 %:a suurempi kuin 
_ T * _ i» i " 1 " _ i i " i i " 

vuonna. JLisaysta Kayttotunti-
tapahtui 

laituri 393 t eli 7.3 % Katajanokan laituri 
6 880 t eli 24.1 %, Jätkäsaaren laiturin 25-

278 t eli 20.7 % ja kappale-
5 8011 eli 16.4 %, Sörnäisten 

1 346 t eli 15.1 % ja 150-
163 t eli 109.4 % . 

heni 195 t eli 5.4 %. 

Eri kuukausien käyttötuntimäärät jakaantuivat seuraavasti: 

S ö r n ä i s t e m sa t a m a 

Vuosi nokki Saukko Hana- ja Sompasaari K 
kuukausi 

kpl-tavara- kpl-tavara- 25-toonia kpl-tavara- Hiili- kpl-tavara-ja 150-tonnin 
yhteensä 

nosturit nosturit nosturi nosturit nosturit hiilinosturit nosturi 
6 kpl 28 kpl 1 kpl 29 kpl 4 kpl 10 kpl 1 kpl 

T « » m 539 2 595 133 2 859 383 631 13 7 153 
Helmikuu 861 2 712 96 3 276 257 59 8 7 269 
Maaliskuu 882 3 337 94 3 392 60 125 34 7 924 
Huhtikuu 509 3 820 132 3 846 492 903 52 9 754 
Toukokuu 305 3 465 146 3 861 268 1356 20 9 421 
Kesäkuu 327 2 484 151 3 456 233 1 243 22 7 916 
Heinäkuu 531 2 414 164 3 277 263 1 130 19 7 798 
Elokuu 238 2 085 118 2 619 327 1 367 17 6 771 
Svvskuu 222 2 630 165 3 401 163 1 070 17 7 668 
Utekuu 320 128 3 504 417 913 31 8 400 
Marraskuu 608 3 523 132 3 883 369 833 41 9 389 
Joulukuu 470 3 318 163 3 886 216 647 38 8 738 

Koko vuosi 5 812 35 470 1622 41 260 3 448 10 277 312 98 201 

1968 5 419 28 590 1 344 35 459 3 643 8 931 149 83 535 

rettiin nostureilla aluksista 192 960 tn hiiltä, määrä oli 111 379. 
koksia ja muuta joukkotavaraa, mistä mää- Autonostureiden (3 kpl) työtuntien luku-
rästä Saukon hiilisataman osuus oli 118 359 määrä oli 1 538. 
tn. Saukon hiilisatamassa kuormattiin hiiltä 
ja koksia 23 325 tn. 

249 



32. Satamalaitos 

Varastoimis» ja laiturihuoltotoiminta 

Yleiseen talletusvarastoon otettujen ja siitä -—1969 selviää seuraavasta yhdistelmästä: 
annettujen tavarain määrä tonneina v. 1967 

1969 1968 1967 
Vuosineljännes Ote t tu Annet tu Ote t tu Annet tu Otet tu Annet tu 

tn t n t n t n t n t n 

Tammi—maaliskuu ......... 8 643 9 168 6 991 8 509 8 124 10 263 
Huhti—kesäkuu .... . . . . . . . . . . . 11 642 9 238 11 359 7 661 10 360 11 180 
Heinä—-syyskuu .... . . . . . . . . . . . 8376 8826 7384 8591 8 775 9258 
Loka—joulukuu .... . . . . . . . . . . . 10183 9 139 8 636 8 896 7 904 8 010 

Kokovuosi 38 844 36 371 34 370 33 657 35163 38 711 

Kertomusvuoden alkaessa oli varastossa 
tavaraa 11 822 tn» joten varastoituna oli 
yhteensä 50 666 tn. Varastosta annettiin 
36 371 tn ja v:een 1970 jäi varastoon 14 295 
tn. Tavaranvaihto nousi kertomusvuonna 
75 215 tonniin, vastaten 68 027 tn v. 1968 ja 
73 874 tn v. 1967. 

Yleiseen varastoon otettujen tavaraerien 
lukumäärä oli kertomusvuonna 2 541, edelli-
senä vuonna 2 788 ja 3 664 v. 1967. Yleisestä 
varastosta annettujen tavaraerien luku oli 
vastaavasti 14 322, 14 073 ja 15 001. 

Maan muista satamista saapui tullaamaton-
ta tuontitavaraa, joka laiturihuollon toimesta 
purettiin satamalaitoksen makasiineihin seu-
raavasti: 

Vuosinelj ännes 1969 
tn 

1968 
tn 

1967 
tn 

Tammi-maaliskuu ... 8 449 8 385 6 227 
Huhti-kesäkuu 9 043 6 710 7 288 
Heinä-syyskuu 8 051 6 424 6 913 
Loka-joulukuu 11 534 7 717 7 516 

Koko vuosi 37 077 29 236 27 944 

Länsisataman vapaavaraston uudisrakennus 
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32. Satamalaitos 

Vapaavarasto. Vapaavaraston esimiehenä 
toimi varastoimistoimen joht. Veikko Mie-
lonen. 

Vapaavarastoon otettujen ja sieltä annet-
tujen tavarain määrä tonneina v. 1968 ja 
1969 selviää seuraavasta yhdistelmästä: 

1969 1968 
Vuosinelj ännes Otettu AnnettuOtettu Annettu 

tn tn tn tn 

Tammi-maaliskuu 
Huhti-kesäkuu .. 
Heinä-syyskuu .. 
Loka-joulukuu .. 

1 542 1 552 1 100 1 435 
1 840 1 609 2 224 1 487 
1 597 1 946 1 656 1 958 
2 042 1 514 1 452 1 572 

Koko vuosi 7 021 6 621 6 432 6 452 

Kertomusvuoden alussa oli vapaavaras-
tossa tavaraa 2 515 tn, joten varastoituna oli 
yhteensä 9 536 tn. Varastosta annettiin 
6 621 tn ja v:een 1970 jäi varastoon 2 915 tn. 
Tavaranvaihto nousi kertomusvuonna 13 642 
tonniin, vastaten 12 884 tn v. 1968 ja 16 723 
tn v. 1967. 

Vapaavarastoon otettujen tavaraerien lu-
kumäärä oli kertomusvuonna 1 366, edellise-
nä vuonna 1 205 ja 1 259 v. 1967. Sieltä 
annettujen tavaraerien lukumäärä oli vas-
taavasti 4 261, 3 916 ja 4 872. 

LaiturihuoUotoimintaa v. 1967—1969 va-
laisee seuraava taulukko: 

Vuosi ja Alusten 
Tavaralähetysten lukumäärä Kokonaislasti tonnia 

Vuosi ja Alusten 
vuosineljännes lukumäärä Kaikkiaan Siitä laituri- Kaikkiaan Siitä laituri-Kaikkiaan huollon kautta Kaikkiaan huollon kautta 

1969 
Tammi-maaliskuu 413 53 494 50 231 261 632 147 391 
Huhti-kesäkuu 585 60 486 56 017 324 929 170 015 
Heinä-syyskuu 553 55 611 51 679 255 639 123 576 
Loka-joulukuu 579 59 703 55 213 345 231 189 580 

Koko vuosi 2 130 229 294 213 140 1 187 431 630 562 
1968 2 102 219 060 206 456 1 015 221 573 467 
1967 2 199 220 640 209 263 1 046 849 620 663 

Konteineri- ja suurlavaliikenne. Satamaan 
saapuneiden konteinerien1) ja suuria vojen 
lukumäärä v. 1967, 1968 ja 1969 oli seuraava: 

Kon- « 
Vuosineljännes teine- ^ 

rit 
1969 

Tammi-maaliskuu 1 350 1 303 2 653 
Huhti-kesäkuu 1 780 999 2 779 
Heinä-syyskuu 1 470 793 2 263 
Loka-joulukuu 1 967 2 081 4 048 

Koko vuosi 6 567 5 176 11 743 
1968 7 119 6 002 13 121 
1967 2 463 4 226 6 689 

Mistä laiturihuollon kautta 

1969 463 2 060 2 523 
1968 350 2 543 2 893 
1967 251 2 106 2 357 

Autovaakojen käyttö. Kertomusvuonna oli 
käytössä 3 autovaakaa. Punnitustodistuksia 
annettiin 36 726, edellisenä vuonna 38 927 
ja 41197 v. 1967. 

l) Tilastossa otettu huomioon vain yli 20 jalan suuruiset konteinerit kertomusvuonna, aikaisemmin myös 
pienemmät. 
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32. Satamalaitos 

Satamarakeiinnstoliiiifita 

Satamarakennusosaston tehtäviin kuulu-
via töitä suoritettiin kertomusvuoden aikana 
seuraavasti: 

Satamien kunnossapito. Määrärahoja oli 
talousarviossa 2 835 000 mk, näistä käytettiin 
2 788 527 mk, joten säästöä jäi 46 473 mk. 

Rakennusten korjaus ja kunnossapito koh-
distui edelleenkin rakennusten kunnon säi-
lyttämiseksi välttämättömiin toimenpiteisiin 
sekä muutoksiin. 

Kiinteiden laitteiden korjauksesta ja kun-
nossapidosta huolehdittiin. Lyypekin laiturin 
tausta vahvistettiin ratakiskopaalutuksella. 
Suomenlinnan lauttalaiturin tihtaalit pois-
tettiin. Linnanlaiturin arkkujen alle potkuri-
virtojen vaikutuksesta syöpynyt vaarallinen 
tyhjiö täytettiin hiekalla. T-laiturin puu-
arkkuja uusittiin 40 xn:n matkalla. Kruunu-
vuoren kompassintarkastuspoiju vaihdettiin 
laiteen. 

Pelastusvälineiden kunnossapito ja railojen 
viereisten aitojen asettaminen suoritettiin 
tavanomaisesti. Satamalaitoksen veneet, väy-
lä viitat, valopoijut ja loistot huollettiin. 
Suomenlinnan jäätie kunnostettiin, tarkkail-
tiin jään kantavuutta ja valvottiin liiken-
nettä, 

Satamiin vuotanutta öljyä kerättiin ja 
poistettiin. 

Uudisrakennukset. Määrärahoja oli talous-
arviossa 16 182 000 mk ja v:lta 1968 siir-
tyi 11 215 356 mk. Varoista, joita oli yht. 
27 397 356 mk, käytettiin 19 818 694 mk ja 
v:lle 1970 siirtyi 7 578 662 mk. 

L a i t u r i t . Jätkäsaaren laiturin raken-
nustöitä jatkettiin. Itäisen laiturin nosturi-
kiskot valettiin kiinni ja laiturin päätytyöt 
valmistuivat. Päätylaiturin teräsponttiseinä 
lyötiin ja sen taustakentän täyttöön käytet-
tiin n. 11 000 m3 merestä ruopattua hiekkaa. 
Läntisen laiturin paalutus suoritettiin lop-
puun, takalaatikot upotettiin ja valettiin 
vedenalainen betoni sekä ruopattiin laiturin 
edusta. 

Saukon laiturin vahvistaminen kontti-
nosturia varten aloitettiin, maanpuoleisen 
nosturikiskon alustaa betonoitiin n. 90 m. 

Tammasaaren laiturin pohjan louhi ja 
tasoitti urakalla Pera Oy. 

Nurmisen laiturin rakentamista jatkettiin, 
paalutus ja ylärakenteen laudoitus sekä osa 
raudoituksesta valmistui. Laiturin edusta 
ruopattiin. 

Sompasaaren lauttasataman työt jatkui-
vat. Laiturialueen alta ennen täyttöä ruo-
pattiin n. 96 000 m s savea. Laituripaikka 
JII:n hirsikehikot veistettiin ja osa niistä 
upotettiin ja valettiin sekä asennettiin niihin 
esijännitettävät teräspilarit. Päällysraken-
teen elementtipalkkeja valettiin. Sivuläpän 
koneistokammiot valmistuivat. Peräläpän 
hirsikehikon uppo valu suoritettiin ja koneis-
tokammiot asennettiin paikoilleen. Laituri-
paikka I:n eteläpääte valmistui ja laituri-
paikka II:n länsipäähän valmistui n. 30 
m laituria. Laiturin edustalla tehtiin veden-
alaista louhintaa n. 1 400 m3 väyläaltaan 
syventämiseksi. Laituritason täytteeksi pum-
pattiin n. 182 000 m3 merihiekkaa. 

Herttoniemen öljylaiturin öljvnpurkaus-
varsien perustukset rakennettiin. 

V ä y 1 ä t. Hanasaaren väylän ruoppaa-
minen tasoihin ·—9.6 ja —10.o suoritettiin 
loppuun. Ruoppausmassoja oli n. 163 000 m3. 

Tammasaaren laiturin eteläpuolelta ruo-
pattiin n. 9 000 m3. 

R a u t a t i e t j a r a t a p i h a t . Sör-
näisten ratapihalla rakennettiin Äkermanin 
uudelle varastolle 380 m:n pituinen raide: 

K a d u t , k e n t ä t j a v i e m ä r i t . 
Asfaltilla päällystettiin katuja ja kenttiä. 
Lauttasaaressa n. 5 100 m2, Länsisatamassa 
n. 26 500 m2, Sompasaaressa n. 17 700 m2 ja 
Herttoniemessä n. 2 000 m2. 

Viemäreitä rakennettiin Sompasaareen n. 
190 m. 

Öljysataman öljynerotuskaivon työt aloi-
tettiin. 
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32. Satamalaitos 

Varastorakennus S 2 :n työmaa 

R a k e n n u k s e t . Länsisataman talle-
tusvaraston rakennuskuopan kaivuutyöt val-
mistuivat keväällä. Rakennustoimikunta, 
joka sai tehtäväkseen vastata varaston ra-
kentamisesta, antoi tehtävän urakoitsijana 
toimivalle Kulutusosuuskuntien Keskusliitol-
le. Työt aloitettiin 21.4. ja vuoden lopussa oli 
toisen kerroksen katto valettu. 

Jätkäsaaren varastorakennus L 6:n paalu-
tus ja pohjakerroksen lattia tehtiin satama-
rakennusosaston omana työnä. Varsinaisen 
varaston rakennustyöt siirtyivät seuraavaan 
vuoteen. 

Sompasaaren varastorakennus S 2:n ra-
kentaminen annettiin urakalla suoritettavak-
si Laatubetoni Oy:lle, joka aloitti työt 15.10. 
Urakkasumma oli 1 800 000 mk. 

Rakennuksiin käytettiin varoja kertomus-
vuonna yht. 8 444 471 mk. 

Yleiset työt. K o r j a u s j a k u n n o s -
s a p i t o . Määrärahoja oli talousarviossa 
685 000 mk ja niistä käytettiin 553 627 mk, 
joten säästöä jäi 131 373 mk. 

Varasto- ja teollisuusalueiden katujen, 
rautateiden ja viemärien kunnossapito suori-

tettiin tavanomaisesti. Herttoniemen rauta-
tiellä vaihdettiin pölkkyjä 230 kpl. Viemärien 
suistot ja lumenkaatopaikat perattiin. Pesu-
lautat huollettiin ja korjattiin. 

U u d i s r a k e n n u k s e t . Määrärahoja 
oli talousarviossa 8 130 000 mk. V:lta 1968 
siirtyi 961 283 mk. Varoista, joita oli 
9 091 283 mk, käytettiin 8 452 814 mk, joten 
v:lle 1970 siirtyi 638 469 mk. 

Kyläsaaren ja Herttoniemen teollisuus- ja 
varastoalueilla jatkettiin pengerrystöitä käyt-
täen kaupungilta tulevaa täytettä. Merisata-
man ratapihan muutostöitä jatkettiin, uusia 
vaihteita naulattiin 6 kpl ja uutta rataa teh-
tiin n. 640 m. Pitkäsilta--Hakaniementorin 
rantamuurin työt aloitettiin 10.12. Lautta-
saaren silta valmistui, ja viralliset avajaiset 
olivat 30.12. Sahaajankadun niskaojat kai-
vettiin. Kiiskinkadun jatkeen viemäröinti 
aloitettiin. 

Laskuun suoritetut työt. Vesilaitosta avus-
tettiin sukellustöitä vaativissa tehtävissä. 

Laitureille, silloille, rautateille ja muulle 
omaisuudelle aiheutuneita vaurioita korjat-
tiin. Raiteenpitoj ärj estelmän mukaisia kus-
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32. Satamalaitos 

tanmiksia vaadittiin tontinhaltijoilta. Poliisi-
laitoksen ja palolaitoksen veneitä telakoitiin. 

Öljynpuristamon, Kaapelitehtaan, Telko 
Oy:n ja G. W. Sohlbergin raiteet huollettiin. 
Yksityisten tontinomistajien viemäreitä yh-
distettiin pää viemäreihin. Öljy vaurioiden jäl-
kiä puhdistettiin satama-alueilla. 

Ruoppaustöitä suoritettiin sähkölaitoksen 
laskuun Hanasaaren voimalaitokselle raken-
nettavan lauhdeveden ottoputken suulta sekä 

Kellosaaren ranta-alueen pengerryksiä var-
ten. Lisäksi suoritettiin Wärtsilä Oy:n Hieta-
lahden telakan laaj ennusruoppauksia. Ra-
kennusviraston katurakennusosaston tilauk-
sesta juntattiin Latokartanontien maantie-
sillan peruspaalut. 

Satamarakennusosaston hallintomenot ja 
työntekijäin sekä viranhaltijain erinäiset edut 
olivat yhteensä 1 753 464 mk. 

Toiminnan tulos. Satamalaitoksen ylijäämä 
oli 687 397 mk (ed. v. 1 793 974mk:n vajaus). 
Tulojen kehitykseen vaikutti ehkäisevästi 
6.4.1968 voimaan astunut hintasulkulaki» 
joka koski myös satamalaitoksen maksuja. 
Talouselämän elpyminen heijastui selvästi 
satamatulojen kasvussa. 

Satamalaitoksen bruttoveloitus oli kerto-
musvuonna 45 655 491 mk. Jos tuuiaaki 
maksu otetaan huomioon, nousee brutt \ e 
loitus 49 431 034 mk:aan. Tulotileiltä suori-
tettiin menoja 5 828 971 mk, joten netto-
veloitus oli 39 826 520 mk ilman tuulaakia. 
Tulos poikkeaa talousarviosta 568 481 mk. 
Satamalaitoksen varsinaisia menoja oli 
39 139 122 (37 652 929) mk. Menojen kasvu 
edellisestä vuodesta oli 1 486 193 mk ja 
tulojen 3 967 565 mk. 

Kassaliike. Kertomusvuonna kertyi maksu-
ja kassaan 20 977 166 mk, postisiirtotilille 
8 522 152 mk, shekkitilille 13 646 501 mk 
ja tilitysteitse 1 326 892 mk. Suoritusten 
yhteismäärä oli siten 44 472 711 mk (ed. v. 
38 678 227 mk). 

Tulojäämät ja poistot. Jäämiä oli kerto-

musvuoden lopussa 2 589 108 mk. Määrästä 
oli 2 547 525 mk kertomusvuoden ja 41 583 
mk aikaisempien vuosien veloituksia. Pois-
toja suoritettiin 3 101 mk. 

Laskutus. Laskutuksen määrän kehittymi-
nen ilmenee veloitusasiakirjoina käsiteltyjen 
tulli-ilmoituskirjojen lukumäärästä. Niitä oli 
kertomusvuonna 551 368 kpl, v. 1968 507 914 
kpl ja v. 1967 567 013 kpl. 

Satamarakennusosaston suorittamat lasku-
tustyöt jakaantuivat seuraavasti: satamalai-
toksen muille osastoille suoritetut työt 47 163 
mk, kaupungin muille viranomaisille suori-
tetut työt 406 635 mk sekä yksityisille suori-
tetut työt 364 885 mk. Huomattavimmat työ-
kohteet olivat Kipparinlahden venesatama 
sekä ruoppaustyöt Wärtsilä Ov:n Helsingin 
telakalla, Salmisaaressa, Hanasaaressa ja 
Kellosaaressa. 

Osasto teki toimintavuoden aikana 98 esi-
tystä ja lausuntoa satamalautakunnalle, 104 
valtion ja kaupungin virastoille ja laitoksille 
ja 61 yksityisille liikkeille tai henkilöille, 
Muuta kirjeenvaihtoa oli 83 kpl. 
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32. Satamalaitos 

Tulot. Tulotilien yhdistelmä: 

Tulolaji 1966 
mk 

1967 
mk 

1968 
mk 

1969 
mk 

Liikennemaksut 14 927 256 14 182 183 14 322 406 17 309 558 
Satamamaksut . 2 200 338 2 361 327 2 195 234 2 137 590 
Alusten tulot 225 760 91 970 77 182 84 635 
Vesimaksut 138 542 193 760 180 770 161 235 
Koneellisten tavaransiirtolaitteiden 

maksut 4 091 293 
(—441 057) 

3 778 909 4 099 535 5 089 823 

Laiturihuoltotulot 3 125 946 
(+96 681) 

3 194 042 2 953 928 3 334 506 

Laituri-ja aluevuokrat 3 303 741 3 418 400 3 384 955 3 684 757 
Varastosuoj amaksut 775 063 904 336 856 858 926 417 
Yleisen talletusvaraston vuokrat 978 953 969 064 971 909 1 036 342 
Vapaavaraston vuokrat 228 055 

(+25 166) 
367 108 339 677 339 525 

Tulot yleisessä talletusvarastossa 
suoritetuista töistä 267 102 

(+319 210) 
573 712 543 432 570 448 

Huoneistovuokrat 1 047 307 1 086 831 1 158 738 1 266 799 
Korvaus satamarakennusosaston 

yleiskuluista 1 070 828 2 901 565 4 314 585 3 360 741 
Muut tulot 403 028 465 789 459 746 524 144 

32 783 212 34 488 996 35 858 955 39 826 520 
Tuulaaki 5 284 958 4 515 772 3 549 455 3 752 585 

Yhteensä 38 068 170 39 004 768 39 408 410 43 579 105 

Nettoveloitus, johon on sisällytetty myöskin tuulaakiveloitus, jakautui v. 1966—1969 kuu-
kausittain seuraavasti: 

1966 1967 1968 1969 
mk mk mk mk 

Tammikuu 3 559 534 4 032 537 3 640 548 3 936 521 
Helmikuu 2 757 588 2 912 645 2 334 929 2 559 360 
Maaliskuu . 3 556 826 3 642 342 3 843 319 4 415 953 
Huhtikuu 2 942 396 3 253 346 3 054 258 3 483 663 
Toukokuu 3 473 826 3 004 618 3 393 645 3 531 289 
Kesäkuu 3 825 768 3 351 123 3 555 484 3 940 711 
Heinäkuu 2 924 163 2 690 122 3 022 701 3 212 036 
Elokuu 2 357 732 2 684 783 2 257 430 2 856 480 
Syyskuu 3 824 265 3 499 517 3 638 148 4 383 412 
Lokakuu 2 839 384 2 702 712 3 134 709 3 512 297 
Marraskuu 3 292 651 2 866 086 3 018 680 3 254 336 
Joulukuu 2 714 037 4 364 934 4 514 559 4 493 047 

Koko vuosi 38 068 170 39 004 765 39 408 410 43 579 105 
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14 098 400 
1 510 914 mk ja 

3 752 

ja 527 341: 
73 884 mk. 

Hamina 
Hanko 

Jyväskylä 
Lahti . . . . . . . . . . . . . . . 
Lappeenranta ... 
Tampere 

5 199 
18 555 
51 009 

97 754 

Sata iksuja veloitettiin 2 137 590 mk, 

oli 1 811 070 mk ja 
.143 360i 

ja oli 183 160 mk ja 
217 mk. 

harjoittavien 

1 811 070 

tavaransiirtolaitteiden maksu-

sisältyy 514 725 mk laskennallisia tuloja 
ja yleisen tal-

Veloituk-

249 220 
joukko- ja kappaletavara-

346 317 mk, autonosturit 34 339 
019 527 341 trukit 2 058 536 



32. Satamalaitos 

Laiturihuoltomaksujen brattomäärä oli 
8 231 200 mk. Kun ahtaajille menevät kus-
tannukset 4 725 585 mk, tullivalvontakustan-
nukset 159 116 mk ja palautukset 11 993 
mk otetaan huomioon, jää nettoveloitukseksi 
3 334 506 mk. 

Laituri-ja aluevuokria veloitettiin 3 684 757 
mk, mistä määrästä 121 367 mk oli laitureille 
varastoitujen tavarain vuokria ja 3 563 390 
mk varastoalueiden vuokria. Palautuksia 
maksettiin 21 164 mk. 

Varastosuojamaksuja veloitettiin 926 417 
mk, mistä sopimuksilla vuokrattujen varas-
totilojen vuokrat olivat 364 204 mk ja pai-
kanvuokrat 562 213 mk. Äkerman Oy:lle 
maksettiin vuokraa 13 125 mk. Palautuksia 
maksettiin 8 788 mk. 

Yleisen talletusvaraston vuokria oli 
1 036 342 mk, mistä 622 055 mk veloitettiin 
Katajanokan talletusvarastossa ja 414 689 
mk Länsisataman talletusvarastossa. Palau-
tuksia maksettiin 402 mk. 

Vapaavaraston vuokria oli 339 525 mk. 
Yleisessä talletusvarastossa suoritetuista töis-

tä oli bruttoveloitus 570 448 mk, josta 284 377 
mk veloitettiin Katajanokalla ja 286 185 mk 
Länsisatamassa. Palautuksia maksettiin 114 
mk. 

Huoneistovuokria veloitettiin 1 266 799 mk, 
mistä määrästä 948 878 mk oli tilitysvuokria. 
Rahallinen tulo oli siten 317 921 mk. 

Korvaus satamarakennusosaston yleiskus-
tannuksista oh 3 360 741 mk. Siitä oli tilitys-
tuloja 3 335 097 mk ja korvauksia tilaustöistä 
25 644 mk. 

Sekalaisia tuloja oli yhteensä 524 144 mk, 
mistä tilitystuloja 178 626 mk. Tuloja saatiin 
seuraavasti: korvaus tuulaakin kannosta 
37 526 mk, korvaus tullihuoneistojen puh-
taanapidosta ja kalustosta 141100 mk, sähkö 
86 483 mk, vaakamaksut 47 437 mk, sai-
rausvakuutuskorvaukset 122 295 mk, va-
hingonkorvaukset 3 967 mk, viivästyskorot ja 
perimispalkkiot 2 663 mk, punnus- ja kaap-
pivuokrat 2 280 mk, puhelinmaksut ja -hyvi-
tykset 450 mk, viemäritodistukset, taksat ja 

ilmoituskirjat 808 mk, omaisuuden myynti 
30 994 mk, telakointivuokrat 15151 mk, 
lämpimän veden myynti 20 064 mk, muut 
sekalaiset tulot 12 926 mk. 

M e n o t . Satamalaitoksen menot talous-
arvion mukaan jakaantuivat varsinaisiin 
menoihin ja pääomamenoihin. Varsinaisiin 
menoihin kuului: a) varsinaiset satamamenot 
käsittäen koko satamien 10. pääluokan; b) 
satamalaitoksen huolehdittavana olevat ylei-
set työt 08 pääluokassa sekä c) 2. pääluokan 
tullihuonemenot. 

Varsinaisia menoja varten oli talousarvion 
Satamat-pääluokassa määrärahoja yhteensä 
40 056 304 mk, v:lta 1968 siirtyi 9 487 mk, 
lisämäärärahoja saatiin 22 463 mk ja ylitys-
oikeudet vastasivat 400 000 mk, joten määrä-
rahoja oli käytettävissä kaikkiaan 40 488 254 
mk. Tilivuoden menoja oli 39 139 122 (ed. v. 
37 652 929) mk, seuraavaan vuoteen siirret-
tiin 917 mk. Yleisten töiden pääluokkaan 
kuuluvia määrärahoja oli 685 000 mk. Tili-
vuoden menoja oli 553 627 mk. Tullihuone-
menojen määräraha oli 1 217 820 mk. Tili-
vuoden menoja oli 1 212 336 mk. 

Sataman uudisrakennustöitä sekä han-
kintoja varten myönnettyjä pääomamäärä-
rahoja siirtyi 12 046 476 mk v:lta 1968 ja 
ja kertomusvuoden määrärahat olivat 
16 732 000 mk. Menoja suoritettiin 20 776 278 
mk ja 1 267 mk palautettiin, joten v.een 
1970 käytettäväksi siirtyi varoja 8 000 931 
mk. 

Yleisiä uudisrakennustöitä varten myön-
nettyjä pääomamäärärahoj a oli 3 067 096 
mk v:lta 1968 siirtyneitä ja 8 130 000 mk 
kertomusvuoden määrärahoja, joten määrä-
rahoja oli käytettävissä kaikkiaan 11 197 096 
mk. Menot olivat 10 471 325 mk, joten v:een 
1970 siirtyi 725 771 mk. 

Käyttöomaisuus. Käyttöomaisuuden arvo 
oli vuoden alussa 172 556 488 mk ja vuoden 
lopussa 187 651 407 mk. Pääoman nettolisäys 
oli siten 15 094 919 mk. Poistoja suoritettiin 
4 857 392 mk ja käyttöomaisuudesta makset-
tiin korkoa 10 353 392 mk. 

17 - Hels. kaup. virastot ja laitokset 1969 257 
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33· Liikennelaitos 

KATSAUS VUODEN 1969 PÄÄTAPAHTUMIIN 

Helsingin julkisen liikenteen suunnittelun 
kannalta kaupunginvaltuuston päätös met-
ron rakentamisesta oli tärkeä. Helsingin 
seudun suuri liikennetutkimus, joukko-
kuljetusliikennetoimikunnan mietintö sekä 
kaupunginvaltuuston periaatepäätös, jonka 
mukaan liikennelaitos on palvelulaitos, an-
toivat entistä enemmän mahdollisuuksia 
julkisen liikenteen kehittämiseen ja pal-
velutason parantamiseen. Näiden kysymys-
ten johdosta pidettiin lukuista neuvotteluja 
Helsingin seudun kokonaisliikenteen suun-
nittelemiseksi. Yhteistoiminta rautateiden 
kanssa saatiin entistä kiinteämmäksi esim. 
vaihtomahdollisuuksia lisäämällä. Työaiko-
jen porrastusta voitiin toteuttaa käytän-
nössä useiden koulujen ja työpaikkojen 
porrastettua työpäiväänsä jo vuoden alku-
puolella. 

Julkisen liikenteen järjestelyjä ja matkus-
tajapalvelua haittaavina tekijöinä voitaneen 
mainita keskustasuunnitelman viivästymi-
nen sekä kertomusvuoden alussa tapahtu-
nut viisipäiväiseen työviikkoon siirtymi-
nen. Tarkkaa tietoa matkustajamäärissä ta-
pahtuneista muutoksista ei heti saatu, joten 
matkustajille ei kaikilla suunnilla pystytty 
välittömästi tarjoamaan riittävästi matkus-
tusmahdollisuuksia. Tilanne saatiin korja-
tuksi kuitenkin melko pian. 

Laskusuuntaus liikennelaitoksen matkus-
tajamäärissä hidastui kevään aikana ja kään-
tyi syyskaudella noususuuntaan. Suurim-
pana syynä henkilöautojen käyttöön työ-

matkoilla lienee ollut kokonaisliikenteen 
ruuhkautuminen ja siitä aiheutuva julkisen 
liikenteen hidastuminen. Liikennelaitoksen 
lautakunnan ehdotuksesta saatiin Itäväy-
lälle julkisen liikenteen kaistat molempiin 
suuntiin. Järjestely lisäsi idän suunnan jul-
kisen liikenteen sujuvuutta. Laitoksen 
muut ehdotukset, kuten julkiselle liiken-
teelle varatut kadut keskustassa, liikenne-
järjestelyt Hämeentiellä ja Mannerheimin-
tiellä sekä eräät terminaalit, ovat vielä to-
teuttamatta. 

Vaikka laitosta ei enää velvoitettu pyrki-
mään itsekannattavuuteen, kiinnitettiin 
kaikissa ratkaisuissa huomiota taloudelli-
suuteen. Kalustohankinnoissa pyrittiin tar-
koituksenmukaisiin ratkaisuihin myös kul-
jettaj a rahastuksen laajentamista silmällä 
pitäen. Kaiustohankintojen ja kalustoon 
asetettujen vaatimusten yhdenmukaista-
miseksi käytiin yhteisiä neuvotteluja Tam-
pereen ja Turun liikennelaitosten edusta-
jien kanssa. 

Kuljettajarahastusta laajennettiin esikau-
punkilinjoilla niin, että vuoden päättyessä 
rahastajarahastus oli käytössä vain pohjoi-
sen ja idän suunnissa eräillä linjoilla. Radio-
puhelimia lisättiin linja-autoihin ja radio-
puhelintoimintaa yleensäkin tehostettiin. 

Liikennelaitoksen lautakunta ja Tampereen 
liikennelautakunnan edustajat neuvotteli-
vat Helsingissä julkisen liikenteen hoitami-
seen liittyvistä kysymyksistä. 
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40. 

Kertomusvuoden aikana astui voimaan lii-
kennelaitoksen uusi organisaatio» joka 
merkitsi toiminnalle entistä suurempaa 
joustavuutta ja suorituskykyä. Vuoden lo-
pussa siirtyivät lähes kaikki laitoksen kont-
tor i t Ilmalaan, joten laitoksen koko johto 
ja useimmat toimistoyksiköt pääsivät sa-
moihin konttorit i loihin. Tällainen keskit-
täminen on tuloksellista laitoksen koko 
toiminnan kannalta. 

Aktiivista tiedotustoimintaa harjoitettiin 
lehdistön, radion ja TV:n avulla mahdolli-
suuksien mukaan. Liikennelaitos järjesti 
kaupunginvaltuutetuille, kaupungin johta-
ville virkamiehille sekä julkisen sanan edus-
tajille tutustumiskäynnin Ruskeasuon ja 
Koskelan varikoille sekä sen jälkeen tiedo-
tustilaisuuden Kallion virastotalossa. Sinne 
oli järjestetty myös liikennelaitoksen toi-
mintaa selostava näyttely. 

Henkilökunnan ja johdon välissä keskus-
telu» ja tiedotustilaisuuksia pidettiin run-
saasti. Keskustelujen avulla pyritt i in selvit-
tämään pulmakysymyksiä ja kehittämään 
yhteishenkeä. 

Matkailijapalvelun tehostamiseksi paran-
nettiin raitioltnjan 3T reittikuulutuksen 
teknistä tasoa. Myös Korkeasaaren lautta 
varustettiin magnetofonilaittein kuulutus-
ten ja viihdemusiikin esittämistä varten. 
Matkailukaudeksi laitos hankki erityisen 
auton turistipalvelun hoitamista varten. 
Tehtävään osallistui kaksi yhteisesti kau-
pungin matkailutoimiston kanssa palkattua 
opasta. Heidän tehtävänään oli opastaa 
matkailijoita kaikissa liikennelaitoksen toi-
mintaa koskevissa kysymyksissä sekä jakaa 

Helsinkiä ja erityisesti liikennelaitosta kos-
kevaa tiedotusaineistoa. . 

TyöturvalIisuustoimintaa kehitettiin edel-
leen. Syksyllä pidettiin kaksipäiväiset työ-
turvallisuuskurssit näyttelyineen. Työtu r-
vallisuuskilpailu jatkui kuudetta vuotta ja 
vuoden lopussa todettiin tapaturmien 
määrän laskeneen 19 % edellisen vuoden 
keskiarvosta. 

Laitoksen sisäisenä aktiona pantiin toi-
meen »Liikenneturvallisuutta Lokakuu-
hun» -kampanja, josta saatuja kokemuksia 
on tarkoitus käyttää hyväksi seuraavan 
vuoden vastaavassa rynnäkössä. 

Henkilöku nnan harrastustoimintaa tuet-
t i in sekä taloudellisesti että erilaisin toi-
menpitein. Laitos ja sen henkilökunta]är-
jestöjen edustajat järjestivät yhteisesti 
kunnonkohennusrynnäkön, joka kesti koko 
vuoden kesälomakuukausia lukuun otta-
matta. Osallistuminen oii varsin runsasta. 

Liikennelaitoksen Nais- ja Mieslaulajat piti-
vät keväällä onnistuneen konsertin Aika-' 
miehet-lauluyhtyeen kanssa. Vuoden 1969 
lopussa järjestettiin vuoden aikana eläk-
keelle siirtyneelle henkilökunnalle edelli-
sen vuoden tapaan juhlatilaisuus kahvitar-
joiluineen. 

Vuoden lopulla liikennelaitos teki aloitteen 
julkisen liikenteen yhteistyön kehittämi-
seksi Helsingin kaupungin alueella, tarif-
fien yksinkertaistamiseksi ja kuljetuspalve-
lun parantamiseksi. Aloite jäi kuitenkin 
päättävien elinten harkittavaksi. 

260 



LAITOKSEN TALOUS 

40. 

Laitoksen taloudellinen tulos vuodelta 
1969 osoittaa 25 636489,21 markan suu-

tappio 1 521 383,09 markkaa. 

Vuoden 1969 menot olivat 95 948 828,20 
markkaa, mikä merkitsi 1 249 401,34 mar-
kan iisaysta edelliseen vuoteen. 

Menojen kasvun aiheuttivat: 

— Kvston hyväksymä vakauttamissopi-
muksen mukainen palkkauksen yleis-
tarkistus 1.1.1969 lukien, mikä lisäsi 
varsinaisia palkkamenoja, sunnuntai-
ym. korvauksia ja sosiaalimenoja yh-

— Linja-autokannan kasvu, mikä lisäsi 
pääoman poistoja noin 0,82 mmk. 

Muiden menojen osalta saatiin säästöä, jois-
ta mainittakoon eläkemenojen pienenty-
minen 1,32 mmk:lla kaupungin siirtyessä 
vuoden 1969 alussa uuteen veloitusjärjes-
telmään. 

Varsinaiset tulot olivat 70312 338,99 mark-
kaa, mikä on 271 981,75 markkaa eli 
0,39 % edellisen vuoden tuloja vähemmän. 
Tulojen pienenemisen aiheutti matkustaja-
määrän alentuminen 1,10 %:lla. 

Eri toimintamuotojen menot ja tulot käy-
vät ilmi laitoksen tilinpäätöstaseista. 
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Tulot % 

Ale 

2 4,4 23,4 26,2 23,4 23,1 
45,5 42,4 43,9 38,6 37,7 
0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 
0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 
8,0 7,2 7,6 7,4 7,4 
5,1 4,6 5,2 4,5 4,5 

16,5 21,7 16,3 25,5 26,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

58,2 58,4 59,3 58,6 60,2 
12,2 12,8 13,9 15,0 13,7 
12,4 12,6 11,5 11,9 11,2 

3,0 2,7 2,2 1,2 1,3 
13,1 12,2 11,4 11,8 12,4 
1,1 1,3 1,7 1,5 1,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



33. Liikennelaitos 

L I I K E N N E L A I T O K S E N T U L O T JA M E N O T V U O S I N A 1965—1969 
TRAFIKVERKETS I N K O M S T E R O C H UTGIFTER ÄREN 1965—1969 
I N C O M E A N D EXPENSES OF HELSINKI CITY TRANSPORT 1965—1969 
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33. Liikennelaitos 

O M A I S U U S T A S E 3 I. P Ä I V Ä N Ä J O U L U K U U T A 1969 

Vastaavaa: mmk mmk 
Varsinainen omaisuus 

Rahoitusomaisuus 
Kassavarat 0,07 
Ti I ¡saatavat 0,24 
Ennakkomenot 0,40 0,71 

Vaihto-omaisuus 
Varastot 4.25 

Käyttöomaisuus 
Maa-alueet 4,19 
Rakennukset 26,08 
Tarkastusasemat ym 0,05 
Kiinteät rakenteet ja laitteet 8,11 
Poistonalainen irtain omaisuus 38,05 
Arvopaperit 0,16 

- Keskeneräinen omaisuus 0,99 77,63 

Siirtyvät erät 
Nostamattomat määrärahat 10,09 

Ylimääräinen omaisuus 
Vieraat pankkitalletukset 0,01 

Tilivuoden tappio 25,64 
mmk 118,33 

Vastattavaa: 
Vieras pääoma 

Lyhytaikainen 
Tilivelat 3,76 
Ennakkotulot 0,03 
Talletetut vieraat varat 0,03 
Konttokuranttivelka 26,79 30,61 

Pitkäaikainen 
Pääomavelka kaupungille 77,63 

Siirtyvät erät 
Vapaina siirtyvät määrärahat 4,51 
Sidottuina siirtyvät määrärahat 5,58 10.09 

mmk 118,33 

Omakustannusperiaatteen mukaan, jolloin 
käyttöomaisuuden korko laitokseen sijoi-
tetulle pääomalle on laskettu 6 %:n mu-

kaan, olisi laitoksen tulos ollut tappiota 
mmk 30,52. 
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33. Liikennelaitos 

T U L O S T A S E 31. P Ä I V Ä N Ä J O U L U K U U T A 1969 

K U L U T 

Varsinaiset kulut: 

Hall into ja yhteiset mmk mmk 
Palkat ja palkkiot 4,92 
Sosiaalimenot 1,74 
Tarvikkeet ja käyttövoima 0,29 
Irtaimiston hankinta sekä ulkopuoliset työt ja pal-

velukset 0,50 
Vuokrat ja vakuutukset 0,24 
Korot 0,80 
Käyttöomaisuuden poistot 0,19 
Muut kulut 0,82 9,50 

Raitioliikenne 
Palkat 20,17 
Sosiaalikulut 4,28 
Tarvikkeet ja käyttövoima 3,46 
Irtaimiston hankinta sekä ulkop. työt ja palvelukset 0,25 
Vakuutukset, autoverot ja vuokrat 0,20 
Käyttöomaisuuden poistot 2,34 30,70 

Autoliikenne 
Palkat 32,44 
Sosiaalikulut 7,09 
Tarvikkeet ja käyttövoima 6,97 
Irtaimiston hankinta sekä ulkop. työt ja palvelukset 0,40 
Autovakuutukset,-verot ja vuokrat 2,17 
Käyttöomaisuuden poistot 5,89 
Muut kulut 0,26 55,22 

Lauttaliikenne 
Palkat 0,20 
Sosiaalikulut 0,05 
Tarvikkeet ja käyttövoima 0,01 
Irtaimiston hankinta sekä ulkop. työt ja palvelukset 0,05 
Käyttöomaisuuden poistot 0,01 0,32 

Asuntokiinteistöt 
Palkat 0,03 
Sosiaalikulut 0,01 
Tarvikkeet ja käyttövoima 0,04 
Ulkopuoliset työt ja palvelukset 0,09 
Käyttöomaisuuden poistot 0,04 0.21 

mmk 95,95 
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33. Liikennelaitos 

T U O T O T 

Varsinaiset tuotot mmk mmk 
Raitioliikenne 22,15 
Autoliikenne 36,16 
Lauttaliikenne 0-32 
Asuntokiinteistöt 0.28 
Muut tuotot 

Yhteiset lipputuotot 
Koululais- ja invalidiliput 2,49 
Virkamiesliput 0,75 
Muut yhteiset liput 1.39 4,63 

Sekalaiset tuotot 2,48 
Kaupungin alennuslippuavustus 4,29 

Tilivuoden tappio 25,64 
mmk 95,95 
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VARASTOJEN KEHITYS 

33. Liikennelaitos 

OMAT VARASTOT 1.1.1969 4 010 224,87 

O s t o t v. 1969 

— varastoon 7165 954,36 
— kaupintavarastosta 1 260 974,28 
— itse tehdyt tarvikkeet 486 296,22 
— dieselöljyn varmuusvarasto 880 500,— 9 793 724,86 

K u l u t u s v. 1969 

— varastosta 9 057 583,61 
— itse tehdyt tarvikkeet 381 186,76 
— epäkurantin tavaran poisto 116 749,64 9 555 520,01 

OMAT VARASTOT 31.12.1969 

Varsinainen varasto 2 849 865,93 
Varmuusvarasto (tarvikkeet ja dieselöljy) 1 398 563,79 

(4 248 429,72) 

OMAT VARASTOT 31.12.1969 4 248 429,72 

V a r s i n a i s e n v a r a s t o n arvo on 
pienentynyt mk 22 200 eli 0,8 % ja vuotui-
nen kiertonopeus on ollut 3,31 sen ollessa 
edellisenä vuonna 3,06 ja sitä edellisenä 
vuonna 2,16. 

V a r m u u s v a r a s t o n arvo on noussut 

mk 260 406, mikä johtuu siitä, että vuoden 
vaihteessa oli varastossa vielä 136 286 mar-
kan arvosta v. 1968 hankittua dieselöljyn 
varmuusvarastoa v. 1969 hankitun uuden 
varmuusvaraston lisäksi. Myöskin tarvik-
keita ja varaosia on hankittu lisää varmuus-
varastoon kertomusvuoden aikana. 
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33. Liikennelaitos 

L I I K E N N E L A I T O K S E N LINJOJEN K A T E T U O T T O P R O S E N T I T V. 1969 
TRAFIKVERKETS LINJERS T E C K N I N G S B I D R A G S P R O C E N T ÄR 1969 
PERCENTAGE BREAK-EVEN A M O U N T OF HELSINKI C I T Y T R A N S P O R T L INES 1969 

UN J A UNJ£ line: 

— — = PROSENTT/LUKU, JOKA KATTAA KULJETUSMUOTOKUSTANUUKSET 
= PRO C E NTT A L, SO M TÄCKER TRAF/KMEDELSKOSTNADERUA 
— PERCENTAGE, WU/CUCOVERS TUE COSTS OF 7RAUSPORTGROUP EXPENSES 

= PROSENTT/LUKU JOKA KATTAA YK TEf SE T KUSTAA/H UKSET fZ-/NJA ON KA UHATTAVA, JOS 
PROSENTT/PYLVÄS YL/TTÄÄ TÄMÄN V//VAA/J 

= PROCENTTAL, SOH TÄCKER G EM E NS A MM A UTG/FTER (L /NJEN AR LÖUSAM„ OM PRO CENT-
PEL A PEN ÖVERSKR/DER DETTA S TR EC MJ 

— PERCENTAGE, WU/CU COVERS CO MB/NED EXPEND/ TORES (TUE TR A US/T L /NE /S PROF/TABLE 
/F TUE PER CENT COLUMN EXCEEDS TU/S SCORE L/NEj 



L I I K E N N E 

33. Liikennelaitos 

Matkustajien kokonaismäärä oli 129,3 
milj., joista yhteisten matkojen osuus 18,4 
milj. eli 14,2 %. 

Matkustajien kokonaismäärän vähennys 

edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 1,4 
milj. eli 1,1 %. 

Vuoden aikana ajettiin liikenteessä kaik-
kiaan 34,3 milj. kilometriä eli 0,65 % vä-
hemmän kuin edellisenä vuonna. 

A U T O L I I K E N N E 

Autoliikenteen matkustajamäärä oli 63,4 
milj. vähennys vuoteen 1968 verrattuna 
noin 1,1, milj. matkaa eli 1,7%. Ajokilo-
metrejä kertyi 26,3 milj. km., joten vähen-
nys edellisestä vuodesta merkitsee noin 
0,72 %:n supistumista. 

Vuoden alussa arkipäivien tungosaikalii-
kenteessä oli 429 diesel- ja 17 johdinautoa, 

kesällä 364 diesel- ja 12 johdinautoa, vuo-
den lopussa 433 diesel- ja 17 johdinautoa. 

Yksityisiltä liikennöitsijöiltä vuokratuilla 
autoilla ajettiin 10 826 km päiväliikennettä 
Suomenlinnaan jäätietä pitkin linjatunnuk-
sin 02. Liikennöiminen aloitettiin 12.2. ja 
päättyi 5.4.1969. 

Linjoilla tapahtuneet muutokset 

23. 1. Itsepalvelulaitteet otettiin käyttöön 
autolinjoilla 21 ja 21V 

4. 6. Kuljettajarahastus aloitettiin auto-
linjoilla 82, 82V ja 93. 

Linjan 17A reittiä Merikatu—Alek-
sis Kiven katu—Alppila jatkettiin 
tungosaikoina, arki- ja lauantaipäi-
visin Pasilan rautatieasemalle. 

Linjoihin 50 ja 50A tehtiin yhteisen 
osan reittimuutos Alppilassa seu-
raavaksi: Aleksis Kiven katu—In-
koo n katu — Porvoonkatu — Karja-
lankatu jne. 

Linjan 50A reittiä jatkettiin ruuhka-
aikoina Sörnäisistä Herttoniemen 
teollisuusalueelle ja Roihuvuoreen 
(reittiä 82V). 
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33. Liikennelaitos 

7. 8. Linjojen 91 ja 95 reitti muutettiin 
kulkemaan Puotinharjun kautta. 

1. 9. Linjan 82V reittiä jatkettiin Vartio-
kylän teollisuusalueelle. 

Linjalla 90 lopetettiin liikennöinti 
iltapäivisin. 

21. 9. Linjalta 13/13S lyhennettiin reitti-
osa Kauppatori—Marian sairaala. 

Linjan 95/95N reittiä jatkettiin noin 
1 400 metriä Vartioharjussa Kivi-
portintietä Riskutien kulmaan. 

22. 9. Linja 19 jatkettiin Marian sairaalan 
luo. 

30.12. 
t i in liikenteen käyttöön. Lauttasaa-
ren linjat siirtyivät kokonaan uusi-
tulle sillalle liikennöimään seuraavia 
reittejä: 

linja 20 

» 20A 

» 20N 

» 21 

» 21V 

Erottaja — Lauttasaari — 
Katajaharju 
Erottaja — Lauttasaari — 
Isokaari (tungosaikoina) 
Asema-au kio—Lautta-
saari—Katajaharju 
Asema-aukio—Lautta-
saari—teollisuusalue 
Asema-aukio—Lautta-
saari—teollisuusalue 
(tungosai koina) 

Raitiovaunuliikenne 

Raitiolinjojen matkustajamäärä oli 47,5 
milj., vähennys vuoteen 1968 verrattuna 
noin 132 000 matkaa eli 0,28%. Ajokilo-
metrejä kertyi 8,04 milj. km, joten vähen-
nys edellisestä vuodesta merkitsee noin 
0,36 %:n supistumista. 

Vuoden alussa arkipäivien tungosai kai ii-
kenteessä oli 117 moottori- ja 77 perävau-
nua, kesällä 92 moottori- ja 43 perävaunua, 
vuoden lopussa 115 moottori- ja 74 perä-

vaunua. Liikenteessä olleesta kalustosta oli 
76 moottori- ja 25 perävaunua 4-akselisia. 

Toimintavuoden aikana ei tehty linjamuu-
toksia. 

Liikennöintimuutos tehtiin 1.4., jolloin lin-
jojen 1A, 4S ja 10S lauantailiikenne lope-
tett i in ja linja 9 supistettiin päättyväksi 
lauantaisin noin klo 15.00. 

Lauttaliikenne 

»Korkeasaari - Högholmen» moottorilaut-
ta suoritti aikana 10.5.—1.6. ja 7.6.—28.9. 
kaikkiaan 2 786 edestakaista vuoroa Kor-
keasaareen kuljettaen yhteensä 323 625 
matkustajaa, joista aikuisia 222 332 ja lapsia 
101 293. 

Lisäksi suoritti lautta 362 edestakaista vuo-

roa Suomenlinnaan 2.6.—6.6. ja 29.9.— 
18.10. välisinä aikoina. 

Yksityinen liikenteenharjoittaja on liiken-
nöinyt MS »Terhillä» apuveneenä449 edes 
takaista vuoroa Korkeasaareen. 
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33. Liikennelaitos 

Liikenteen suunnittelu 

Laadituissa liikennesuunnitteluissa on käy-
tetty hyväksi erilaisia kaupungin kehitystä 
koskevia tilastoja. 

Kaikilla liikennelinjoilla laadittiin kuukau-
sittain käyttösuunnitelma sekä kesä- ja 
talviliikennettä varten yksityiskohtaiset 
aikataulut. Suunnitelmissa pyritt i in otta-
maan huomioon tehtyjen matkustajalas-
kentojen tulosten, eri vuoden- ja vuoro-
kauden aikojen antamaa osviittaa matkus-
tustarpeesta. 

Liikennesuunnittelutoimisto suoritti eri-
laisia tutkimuksia ja liikennetarkkailuja, 
joiden perusteella tehtiin esityksiä liiken-
teen parantamiseksi. Kuukausittain seurat-

t i in liikennesuunnitelman toteuttamista 
liikenteessä ja päivittäin, vastasiko paikka-
tarjonta matkustajamäärää kuljetustason 
edellyttämällä tavalla. 

Lauttasaaren liikenteen aikataulut muutet-
t i in kokonaisuudessaan uusitun sillan luo-
vutuspäivänä 30.12.69, jolloin linjat siirtyi-
vät tälle reitille. 

Vuoden 1970 tulevasta liikenteestä laadit-
ti in ajokilometri- ja matkustajaennusteet, 
joissa pyritt i in ottamaan huomioon arvioi-
den matkustustarpeen muutoksia tulok-
seksi mahdollisimman tasainen kuormitus 
linjoittain. 

Uusi l ipputoimisto avattiin keskeiselle paikalle Hakaniemen Metallitaloon. 
En ny biljettförsäljningsbyrå öppnades i det centralt belägna Metallhuset i Hagnäs. 
A new t icket office was opened in the centrally situated Metallitalo building in Hakaniemi. 
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33. Liikennelaitos 

M A T K U S T A J I E N J A K A U T U M I N E N ERI K U L K U N E U V O J E N KESKEN 
V U O S I N A 1963—1969 
PASSAGERARNAS F Ö R D E L N I N G PÅ DE SKILDA K O M M U N I K A T I O N S M E D L E N ÅREN 1963—1969 
PASSENGER D I S T R I B U T I O N FOR DIFFERENT VEHICLES 1963—1969 

KOKONAISMATKUSTAJAMAARA 
antal, passagerare 
TOTAL· UUMBER OF PASSENGERS 

KUL KUMUOTOJEN KESKEN JAKAMA TTOMA T 
ICKE FÖRDELADE PASSAGERARE 
PAS S ENG ERS UNDIVIOEEJ 

\ . • 
S88 

"¡s-i 
i ïs: 

D/ESELAUTOT 
D'ESEL· B USSA R 
DIESEL· BUSES 

RAITIOVAUNUT 
SPÅRVAGNAR 
TRAMS 

JOHDINAUTOT TRÅDBUSSAR TROLLEVBUSES 

HENKILÖAUTOJA HELSINGISSÄ 
PERSONBILAR / HELSINGFORS 
NUMBER OF PRIVATE CARS IN HELSINKI 

Z964- 1965 /966 J967 1968 1969 /963 



33. Liikennelaitos 

MATKUSTAJIEN L U K U M Ä Ä R Ä L I N J O I T T A I N V U O S I N A 1968—1969 
PASSAGERARANTALET LINJEVIS ÅREN 1968—1969 
T O T A L NUMBER OF PASSÉ NGERS PER ROUTE 1968—1969 

L/NJA 
LINJE LINE 

1968 

/969 

4-7,649 M/U. MATK. 
MILJ. PASS. 
M/LL. PASS. 

47,S/6 M/U. MAT/S. 
MILJ. PASS. 
M/LL.PASS. 

4 S 
_ J i  

7 
MlLJ. M ATK. 
MILJ. PASS. 
MILL. PASS. 

3 B 

4 

6,554 
6,823 

,84-6 
74Q 

| -
I -

/ 

8 

9 

E 
384 

,538 
,389 
,44/ 
,644  
J777 
575 

,£48 

,3/9 
948 

93S 

LINJA LINJE LIN E 

14 

i 1968 22, /3O M/U. MAT/S. 
MILJ. PASS. 
MILL. PASS. 

1969 2/, 653 MILJ. MA TK. 
MILJ. PASS. 
M/LL. PASS. 

4 5 
I ! 

MILJ. MATK. 
MILJ. PASS. 
M/LL. PASS. 

5, Q37~  
4, Q42 

2/ 

17 

20 

/8 

!6 

/3 

k 

I 
M g 

31 
/9S 

|5i3 -
2 3 

^ -
is 

p 2 4 

23A 

4,052 
3, 832 
3, 754 
3,59 B 
3, 3/7 
2,832 
g, 845 
/ ,32/ 
/, 24-7 
0, 6/2 _ 
0,43/ 
0, 293 
0,28 e 
O, /99 
0, 2Q4 
O, /92 
O, /97 
O, /7Q 
O , /86 
O, O25  
O, OS 2 

!9 

II 
0,03/  
0,037 

02 O 023 
12 

18 - Hels. kaup. virastot ja laitokset 1969 
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MATKUSTAJ IEN L U K U M Ä Ä R Ä L I N J O I T T A I N V U O S I N A 1968—1969 
P A S S A G E R A R A N T A L E T LINJEVIS Å R E N l»68—196» 
T O T A L N U M B E R OF PASSENGERS PER R O U T E 1968—1949 

UN J A L/A/JE LME 

M/LL. PASS. 

M/LL. PASS. 

/ 2 3 
1 1 1 

M/LJ.MATK. MILJ. PASS. 
M/LL. PASS. 

80 » » K mmw^ 3, 546 80 3, 452 
92 3,4/3 92 

1 3, 35Z 
42 2, 820 42 1 2,864 
66 3,026 66 1 z,aoa 
82 1 2,9/3 82 

1 2,684 
64 2,4oa 64 1 2,557 
65 ' 1 2,686 65 2.556 
55 m m * » 2,262 55 1 2, 233 
39 1 2, /24 39 1 2, 208. 
63 

k 9 7 

i 2, /92 63 

k 9 7 

1 2, /30 63 

k 9 7 
/ , 994 

63 

k 9 7 1 / ,962 
$ 32 1 / , 82/ $ 32 / ,793 

I s 5 5 
/ , 80/ 

I s 5 5 1 1.769 

¡sjS 62 
/, 684 

¡sjS 62 i / ,657 

t r 9 6 
/ .4/3 

t r 9 6 I.403 
5 0 mmrnrnm /, /98 5 0 H • -. o. - ·'. :•. • • • • / ,395 

¡3 S g 
^ 86 

/, 03/ ¡3 S g 
^ 86 / ,029 

57 
/ ,048 

57 I i Si • I O, 979 

85 1 O, 669 
85 1 0, 7/8 

88 0,490 88 ""T O, 60/ 

46 O, 634 46 1 O, 486 
93 0,463 93 1 O, 448 

90 m 0, 28 O 90 m O, 239 
45 H 

1 O, /93 45 H 
1 

0./90 

33 

87 ? 0,/23 
O./4-O 33 

87 ? 0, 089 
0, 086 
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i 
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33. Liikennelaitos 

A J O K I L O M E T R I M Ä Ä R I E N J A K A U T U M I N E N V U O S I N A 1963—1969 
F Ö R D E L N I N G E N AV A N T A L E T KÖRKILOMETER ÅRE N 1963—196» 
OPERATED KILOMETERS 1963—1969 

m a 
- < r > 

KOK. AJOKM. MAA RA 
ANTALET KÖRKILOMETER 

3S~i TOTAL OPERATED KM 

Syy 

DIESELAUTOT 
DIESEL B OSS A R 
DIESEL BUSES 

RAITIOVAUNUT 
SPÅRVAGNAR 
TRAMS 

JOHDINAUTOT 
TRÅDBUSSAR 
TROLLEVBUSES 

40-

1963 1964 1365 1966 /967 1968 1969 



33. Liikennelaitos 

L I I K K U V A K A L U S T O 

Liikkuvan kaluston kokonaismäärä väheni 
edelliseen vuoteen verrattuna johtuen 
uusien linja-autojen hankintojen ja vanho-
jen romutuksen ajoituksesta. 

Raitiovaunukalusto väheni normaalin ro-
mutusohjelman puitteissa eikä uutta kalus-
toa hankittu. Myös yksi johdinauto hylät-
ti in. Seuraavasta taulukosta ilmenee kalus-
ton määrä viime vuosina. 

Liikkuva kalusto 1965 1966 1967 1968 1969 

Dieselautot: 

vuoden aikana saatu uusia 
lukumäärä vuoden lopussa 
matkailuautoja 

81 
543 

1 

21 
543 

1 

46 
560 

1 

60 12 
596 588 

1 1 

Johdinautot: 

lukumäärä vuoden lopussa 23 22 22 22 21 

Raitiovaunut: 

moottorivaunuja, 4-akselisia 
moottorivaunuja, 2- » 
perävaunuja, 4-akselisia 
perävaunuja, 2- » 

111 111 111 111 111 
83 79 77 76 69 
30 30 30 30 30 
84 77 70 64 58 

Alukset: 

moottorilautta »Korkeasaari - Högholmen» , 

Kaluston suunnittelussa ja hankinnassa py-
ri t t i in edelleen kehittämään kaluston tar-
koituksenmukaisuutta turvallisuuden ja 
kunnossapidon kannalta. 

Kaikkiaan tilatti in 30 taakse sijoitetulla 
moottorilla varustettua kuljettajarahastus-
linja-autoa, kaikki radiopuhelimin varus-
tettuina. Valmistuksen vaiheittamisen 
vuoksi ennätettiin niistä saada käyttöön 
toimintavuoden aikana vain 12. 

Liikennelaitoksella suoritettujen tutkimus-
ten perusteella tult i in siihen tulokseen, 
että raitioliikennettä tullaan Helsingissä 
jatkamaan ja kehittämään. Tätä puolsivat 
taloudelliset ja ympäristötekijöihin liitty-
vät seikat sekä matkustajien mieltymys rai-
tioliikenteeseen. Tämän johdosta ryhdyt-
t i in toimenpiteisiin uusien nivelraitiovau-
nujen hankkimiseksi liikennelaitokselle. 
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LIIKKUVAN KALUSTON JA RATOJEN KUNNOSSAPITO 

tehtyjen suunnitelmien mukai-

Dni4> ! a h a tl n 11 ¡ n n • i A U « l i n M i i > A i A n . . _ I4. _ 

Raitiovaunujen ja jonoinautojen nuoito- ja 
on tapahtunut edellisten 

Koskelan, Töölön ja Vallilan 
varikoilla sekä Töölön ja Vallilan korjaa-

Linja-autojen huolto- ja korjaustoiminta 
tapahtui edellisten vuosien tapaan Koske-
lan, Ruskeasuon ja Vartiokylän varikoilla 
sekä autokorjaamossa Ruskeasuolla. Kos-
kelan varikko pidettiin hiljaisen kesälii-
kennekauden aikana suljettuna, jolloin 
henkilökunnan lomajärjestelyt voitiin suo-

ilman sijaisten palk-

Rataverkoston kunnossapidon lisäksi suun-
niteltiin ja rakennettiin huomattavien lii-
kennejärjestely ien yhteydessä uutta rataa • * * V* J Uki J f B IVI 8 J M V V W 1·!·*» I U « U U 

sekä suoritettiin tarpeelliset ajojohtotyöt 
•¡Ile, Kaivokadulle, Kaisa-mm. 

Kuljettajarahastusautojen puutteen poista-
miseksi korjaamolla aloitettiin ̂ 25 auton 

jettajarahastusautoiksi. Näitä autoja val-
kertomusvuonna 4. 

korjaustoimintaa 

ja Vilhonkadulle sekä Stu-
renkadulle. Erityistä huomiota kiinnitettiin 
betonirakenteiden kehittämiseen ja useille 
rataosuuksille rakennettiin koemielessä 
erilaisia betonirakenteita. Ratoihin asen-
nettiin uusia sähköisiä vaihteenkääntölait-
teita, vaihteiden sähkölämmityslaitteita 
sekä suunniteltiin ja asennettiin muitakin 
ratasähkölaitteita. 

Tilastojen mukaan on rata- ja Johdinverkos-
toissa tapahtunut viime vuosina seuraavia 
muutoksia: 

1965 1966 
linjaraiteiden pituus 78 830 78 670 
ratapiha- ja halliraiteiden pituus 14 290 14 290 
uutta raidetta rakennettu tai vanhaa uu-

sittu 1 000 2130 
ajojohtoverkon kokonaispituus 103620 103460 
raitioteiden ajojohtoverkosto 93 120 92 260 
johdinautojen ajojohtoverkosto 10 500 10 500 

1967 1968 1969 
78 650 78 650 78 640 
14 290 14 290 14 290 

2 330 2 800 2 980 
103440 103 440 103 430 
92 940 92 940 92 930 
10500 10 500 10 500 
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33. Liikennelaitos 

Liikkuvan kaluston ja ratojen kunnossa-
pitotoiminnassa on suuri merkitys ollut 
kalustoon asennetuilla sekä kannettavilla 
radiopuhelimilla. Näiden samoin kuin ra-
hastuslaitteiden korjaukset suoritetti in 
Vallilan korjaamon heikkovirtaosastolla. 

Eri korjaamoilla on lisäksi suoritettu lai-
toksen omia tilaustöitä kuten pysäkkien 

sadekatoksia, kaluston varaosia ja korjaa-
moitten, varikoitten ja toimistojen kalus-
teita. Vallilan korjaamolla toimivalla ter-
veydellisistä syistä varsinaiseen työhönsä 
kykenemättömien kuntoutusosastolla suo-
ri tett i in leimauspihtien korjaukset sekä 
valmistettiin liikkuvaa kalustoa varten 
mm. paineletkut, suihkuttajaputket ja t i i -
visteitä. 

Vuoden lopulla pääkonttori siirrettiin Hakaniemestä llmalaan. Vihdoinkin laitoksen kaikki toimistot olivat 
saman katon alla. Ulkopuolelle Jäivät vain auto- ja rv-teknillinen toimisto, Joiden sijainti lähempänä toi-
mintakohteita on tarkoituksenmukaisempaa. 
Vid årets slut flyttades huvudkontoret från Hagnäs till Ilmala. Nu är äntligen verkets alla byråer under 
ett tak. De enda undantagen är bil- och spårvagnstekniska byråerna vars läge närmare säten for verk-
samheten ansågs ändamålsenligare. 
The main office was transferred from Hakaniemi to Ilmala toward the end of the year. After the move all 
the office units were finally situated under one roof. The only exceptions were the technical offices for 
busses and trams for which a site nearer to the centers of operation was considered more suitable. 
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RAKENNUSTOIMINTA JA -SUUNNITELMAT 

33. Liikennelaitos 

Rakennustoiminta on ollut vilkasta. Ker-
tomusvuoden aikana on ratatoimiston toi-
mesta suunniteltu ja rakennettu useita eri 
kohteita, joista seuraavassa käsitellään 
muutamia huomattavampia. 

Koskelan väestönsuoja valmistui ja tilat on 
osittain otettu rauhanomaiseen käyttöön. 
Väestönsuojan tilavuus on n. 3 000 m8. 

Ruskeasuon autokorjaamon kellarikerrok-
sen muutostyöt toteutettiin ja näin käyt-
töön saadut tilat n. 4 000 m2 vuokrattiin 
kaupunginmuseon käyttöön. 

Vuoden alussa valmistui ratatoimiston Kos-
kelan sosiaalitilat sekä hallintorakennuk-
seen asukkaiden käyttöön tarkoitettu sau-
na. 

Simonkentän tarkastusaseman rakennus-
työt päästiin aloittamaan marraskuussa, 
uudet tilat saadaan käyttöön vuoden 1970 
alussa. 

Toimistojen llmalaan muuton johdosta va-
pautuneiden tilojen uudelleenjärjestelyjä 
suunniteltiin ja töitä päästiin osittain aloit-
tamaan. Mainittakoon, että Töölön hallin-
torakennuksen IV kerrokseen suunnitel-

tiin tilat laitoksen eri harrastuspiirejä var-
ten ja III kerros tulee kunnostettavaksi 
nuorisotoimiston käyttöön. 
Koskelan hallintorakennuksen III ja IV ker-
ros on suunniteltu muutettavaksi asuin-
huoneistoiksi. 

Liikenneterminaaleja on alustavasti suun-
niteltu eri puolelle kaupunkia. Näistä mai-
nittakoon Ruskeasuon, Rautatientorin, 
Suursuon ja Herttoniemen terminaalit. 

Kaupunginhallitus on varannut laitokselle 
tontin Koskelan Ruuti mäestä henkilökun-
nan asuintaloa varten. 
Suunnitteluun päästään vuoden 1970 ai-
kana. 

Kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon 
liittyviä rakentamis- ja suunnittelutöitä on 
suoritettu runsaasti sekä eri varikoilla että 
asui n kiinteistöissä. 

Lähitulevaisuuden rakennussuunnitelmista 
mainittakoon erityisesti Töölön hallialueen 
saneeraus, asuinrakennus Töölönkatu 49:n 
saneeraus sekä aluelääkäripoliklinikkara-
kennuksen rakentaminen Ruskeasuon alu-
eelle. Varhan hallialueelle on tarkoituksena 
rakentaa lisähallitilaa. 
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SOSIAALI- JA TIEDOTUSTOIMINTA 

Sosiaalitilojen käyttömahdollisuuksia pa-
rannettiin eräin lisärakentein ja järjeste-
lyin. Henkilökunnan asuntokysymyksissä 
avustettiin neuvoin» suosituksin sekä muin 
toimenpitein. Asu n n on hanki nta-asioissa 
toimitt i in yhteydessä asunnonjakotoimis-
ton kanssa, samoin laitoksen vuokratoimi-
kunnassa. 

Ulkoiluviraston sekä oman henkilökunnan 
urheiluseura HLU:n kanssa jatkettiin kun-
tovoimistelu kampanjaa ja sen ohella jär-
jestettiin laitoksen henkilöstöä koskeva 
koko vuoden kunnonkohennusrynnäkkö. 

Henkilökunnan harrastusyhteisöjä tuettiin 
taloudellisesti avustuksin, kerho- ja ko-
koustiloja varaamalla sekä kuljetuksia jär-
jestämällä. 

Sosiaalitoiminnan puitteissa pidettiin lu-
kuisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. 
Niissä käsiteltiin mm. liikennelaitoksen 
osuutta Helsingin seudun ja Helsingin ko-
konaisliikenteessä, laitoksen ja yksityisten 
liikennöitsijäin yhteistoimintaa, metroon 
liittyviä kysymyksiä, matkustajapalvelua, 
kaluston hankintaa sekä laitoksen taloutta 
ja sosiaalitoimintaa. 

Varsinainen laitosta koskeva tiedotustoi-
minta jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen tie-
dotustoimi ntaan. 

Tärkein ulkoisen tiedotustoiminnan muoto 
on uutispalvelu, jonka kohteena ovat leh-
distö, radio ja televisio. Lehdistöön ovat 
suhteet olleet aina kiinteät ja hyvät. Viime 
vuonna myös radio ja televisio käsittelivät 
monissa erikoisohjelmissaan liikennelaitos-
ta ja sen toimintaa. 

Lehdistölle toimitetaan lautakunnan ko-

kousten esityslistat ja siten kaikki tärkeim-
mät asiat tulevat julkisuuteen. Lisäksi lähe-
tetään julkiselle sanalle runsaasti erilaista 
uutisaineistoa liikennelaitoksen toiminnas-
ta. V. 1969 lähetettiin 64 uutista. 

Suurehkoista matkustajiin kohdistuvista 
muutoksista ilmoitetaan kaupunginvaltuus-
ton määräämissä ilmoituslehdissä. Ilmoi-
tuksia julkaistiin kertomusvuonna 18 ker-

Kaikkiin asiallisiin kirjoituksiin lehtien ylei-
sön osastojen palstoilla vastataan. V. 1969 
laadittiin 80 vastausta 192 kirjoitukseen. 

Kertomusvuonna pidettiin 7.11. tiedotus» 
tilaisuus kaupunginvaltuutetuille, liikenne-
laitoksen lautakunnan sekä kaupungin kes-
kushallinnon ja lehdistön edustajille. Tiedo-
tustilaisuuden yhteydessä suoritettiin tu-
tustumiskäynti Ruskeasuon ja Koskelan 
varikoille. 

Laitokselle suoritettujen vierailujen yhtey-
dessä tiedotustoimisto oli mukana erilai-
sissa järjestelytehtävissä. 

Liikennekartasta, kuljettajarahastusta ja 
itsepalvelua Käsittelevistä esitteistä ocet— 
tiin kertomusvuonna uusitut 

painokset. 
Samoin uusittiin raitiolinjan 3T esite. 
Sisäistä tiedotustoimintaa harjoitettiin mo-
lempien henkilökuntalehtien välityksellä. 
Liikennepeili, joka lähetetään postitse kai-
kille henkilökunnan ja lautakunnan jäse-
nille sekä kaupungin muille laitoksille, 
ilmestyi kertomusvuonna 5 nä numerona. 
Meiltä- ja Muualta-lehtinen ilmestyi v. 1969 
18 kertaa. 
Lehtien sisältö käsitteli laitosta, liikennettä 
yleensä ja henkilökuntaa sekä sen harras-
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33. Liikennelaitos 

F 
Kaupunginvaltuustolle järjestettiin tutustumismahdollisuus laitoksen työkohteisiin. Se päätettiin tiedotus-
tilaisuuteen Kallion virastotalossa, Jossa laitoksen toimintaa Iisaksi havainnollistettiin näyttelyn avulla. 
Stadsfullmäktige anordnades möjlighet att bekanta sig med trafikverket. Besöket avslutades med ett 
informationstillfälle i ämbetshuset i Berghäll där även en utställning angående verket hade arrangerats. 
The City Council visited the different sites of the Authority's operation. The visit ended with an informa-
tion session in the city administration building in Kallio where an exhibition concerning the Transport 
Authority had been arranged simultaneously. 

M A R K K I N O I N T I 

Myynti- ja neuvontatoimiston toiminta 
keskittyi liikennelaitoksen markkinoinnin 
kehittämiseen ja monipuolistamiseen, sa-
moin yleisöpalvelun parantamiseen. 

Yleisöpalvelua tehostettiin avaamalla uudet 
myyntipisteet maaliskuun lopulla Ympyrä-
talossa ja Puotilassa oleviin Rautatiekirja-
kaupan kioskeihin. Samalla voitiin Kallion 
virastotalossa sijainneen myynti- ja neu-
vontapisteen toiminta tarpeettomana lo-
pettaa. 

Yhteistoimintaa suurten yleisötilaisuuk-
sien järjestäjien kanssa kehitettiin. Esi-
merkkeinä tästä mainittakoon Kaupungin-
teatterin ja lii kennelaitoksen yhteis mai-
nonta liikennevälineissä ja teatteriesitteissä 
sekä ylimääräiset yleisökuljetukset Jäähal-
lilta Asema-aukiolle. 

Erityisen kongressi li pun perustamisesta 
Helsingissä toimeenpantavien urheilukiso-
jen, kongressien ja kokousten osanotta-
jille lautakunta teki ehdotuksen 15.10.1969. 

Lipun käyttöönotto siirtyi kuitenkin seu-
raavan vuoden puolelle. 

Turistipalveluauto otettiin käyttöön kesä-
kuun alussa ja se palveli matkailijoita päi-
vittäin Kauppatorilla ja kaupungin kahdel-
la leirintäalueella. Autosta annetun infor-
maation tehokkuudesta ja sen saavutta-
masta suosiosta samoinkuin tähän toimin-
taan liittyneestä matkailijalippujen mainos-
kampanjasta suurimmalta osaltaan johtui 
matkailijalippujen myynnin kasvu 30 %:lla 
viime vuoden aikana. 

Matkalippujen kokonaismyynnin kehityk-
sessä vuoden 1969 aikana on myös huomat-
tava myynnin vähenemisen selvä hidastu-
minen. Tähän ovat markkinointitoimenpi-
teetkin osaltaan vaikuttaneet, joskin mark-
kinointia on tietenkin helpottanut myös 
yleisen asenteen muuttuminen julkiselle 
liikenteelle myönteisemmäksi. Lisäksi 
markkinoinnin avulla on pyritty vapaana 
olevan kapasiteetin käyttöä lisäämään. 
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33. Liikennelaitos 

KOULUTUS 

^Q^y erityisesti laitoksen oman kurssitti!— 

lutustoimikunnan ja ulkopuolisten koulu-
tuselinten järjestämille kursseille on myös 

Kurssi 
Auton ku Ijettajaku rssi 
Raitiovau nun ku Ijettajaku rssi 
Ku Ijettajarahastusku rssi 
Yleisönopastuskurssi, rahastajille 
Linja-auton tyyppi kurssi 

lähetetty runsaasti henkilöitä eri toiminta-
sektoreilta. 

Omia kursseja ja oppilaita niillä on ollut 

Oppilaita 
68 
24 
80 

200 
81 

453 

Lukumäärä 

23 

Kaupunginhallituksen koulutustoimikun-
nan järjestämille kursseille on osallistunut 
56 henkilöä. Lisäksi koulutustoimikunta 
aloitti syksyllä liikennelaitoksen-toivomuk-
sesta uudelleen koulutettavalle henkilökun-
nalle tarkoitetun toimistotyön peruskurs-
sin, jolle osallistui 15 henkilöä. 

Ulkopuolisille kursseille on lähetetty 53 

Edellisten lisäksi palontorjunta-, väestön-
suojelu- ja työturvallisuustoiminnan yhtey-
dessä on järjestetty näihin liittyvää tarpeel-
lista koulutusta. 

P A L O N T O R J U N T A 

Korjaamoissa ja varikoissa sattui 4 tulipalon 
alkua, linja-autoissa ja raitiovaunuissa 6. 
Kaikki voitiin sammuttaa ilman huomatta-
via vaurioita. Lisäksi laitoksen henkilökun-
ta ja sammutuskalusto osallistui noin kol-
meenkymmeneen ulkopuolisten omista-
missa kulkuneuvoissa sattuneen tulipalon 

Varikoiden, korjaamoiden ja kiinteistöjen 
paloturvallisuutta on jatkuvasti parannet-
tu. Hm. niissä on suoritettu kaupunginhal-
lituksen 18.11.1969 tekemän päätöksen 
mukaiset hormien puhdistukset. Räjähdys-

aineiden säilytystila on järjestetty Koske-
lan varikon sisäpihalle ja palonarkojaaineita 
varten on suunniteltu nestevarasto, jota 
on ruvettu rakentamaan. 

Mikäli palotarkastusten yhteydessä on mui-
ta puutteellisuuksia todettu, niiden poista-
miseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. 

Koulutustoimintaa on jatkettu entiseen ta-
paan. Liikenne- ja varikkohenkilökunnalle 
on pidetty luentoja alkusammutuskaluston 
käytöstä ja liikkuvan kaluston sekä varik-
kojen ja korjaamoiden palojärjestelmistä. 
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33. Liikennelaitos 

VÄESTÖNSUOJELU 

Laitoskohtainen väestönsuojelu perustuu 
kaupunginvaltuuston v. 1961 hyväksymään 
väestönsuojelujärjestykseen. 

Yleisen väestönsuojelun kuljetusyksiköiden 
perustamisvalmiutta on lisätty. 

Perustamistoiminnasta ja siihen liittyvästä 
linja-autojen muuntamisesta on annettu 
yksityiskohtainen perustamismääräys oh-
jeineen. 

Yleisen väestönsuojelun koulutustilaisuuk-
siin on osallistunut 18 henkilöä. Perusta-
mishenkilöstö (34) on perehdytetty tehtä-
viinsä. 

Virasto- ja laitossuojelun kursseilla on ollut 
203 henkilöä. Kuljettajarahastuskurssiin 
liitetyn ensiapukurssin on vuoden kuluessa 
suorittanut 114 kuljettajaa. Työturvalli-
suuselimien henkilöstölle annettavan ensi-
apukoulutuksen aloittamisesta on sovittu 
kaupungin väestönsuojelutoimiston kanssa. 

Koskelan väestönsuojan vastaanottotar-
kastus on pidetty 10.12.1969. Tämän jäl-
keen laitoksen kaikki vaadittavat väestö-
suojat on rakennettu Töölön hallialuetta 
lukuunottamatta. Se rakennetaan alueen 
saneerauksen yhteydessä. 

TYÖTURVALLISU USTOIM1NTA 

Työturvallisuustoimintaa valvoo ja ohjaa 
työturvallisuustoimikunta. Sen jäseninä 
ovat työnantajan ja työntekijän edustajat 
laitoksen korjaamoilta, varikoilta sekä lii-
kennepuolelta. Kullakin varikolla, samoin 
raitio- ja autoliikenneyksiköillä on omat 
työturvallisuuselimensä. Laitoksessa toimii 
työturvallisuusteknikko. 

Työnjohto ja työturvallisuuselimet ovat eri 
työpaikoilla jatkuvasti työskennelleet työ-
turvallisuuden lisäämiseksi. 

Kaupungin työturvallisuustarkastajan ja 
ammattientarkastajien toimesta on suori-
tettu työtu rval I isu ustarkastu ksia. 

Todettuja epäkohtia työpaikoissa, - väli-
neissä tai -menetelmissä on korjattu ja 
täten pyritty pitämään laitoksen työpaikat 
työturvallisuuden puolesta hyvässä kun-
nossa. 

liikenneosasto .... 
teknillinen osasto 
Koko laitos 

Työturvallisuuselimien jäsenille järjestet-
tiin syyskaudella kaksipäiväinen työturval-
lisuuskurssi, jonka yhteydessä pidettiin 
neljäpäiväinen työturvallisuussuojalaittei-
den näyttely. 

Vuoden aikana toimeenpantiin jo kuuden-
nen kerran koko laitosta käsittävä työ-
turvallisuuskilpailu. Kilpailuun osallistu-
neista kymmenestä kilpailuryhmästä kah-
deksan alitti vuosien 1967—1968 tapatur-
mamääriensä keskiarvon, voittaja 46,7 
%:lla. 

Kilpailuun luettiin mukaan vähintään kol-
men päivän sairausajan aiheuttaneet tapa-
turmat. Koko laitoksen osalta näiden 
määrä, 225 tapaturmaa, väheni vuosien 
1967—1968 keskiarvosta 19 %:lla. 

Kuuden kilpailuvuoden aikana tapaturmien 
määrät ovat olleet seuraavat: 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 
... 187 170 186 159 163 142 
... 194 162 147 133 107 83 
... 381 332 333 292 270 225 
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33. Liikennelaitos 

T U OTA N TO KO MITE A 

Tuotantokomitea on kuluneen toiminta-
vuoden aikana pitänyt yhteensä 10 ko-

i nformaatiotoi m i n nan 

) 
— työvirheitten aiheuttamien vahinkojen 

— laitoksen kustannuslaskenta ja tilasto-
toiminta 

•— Koskelan varikon sulkeminen kesäksi 
1969 

— yritysdemokratia 
— liikkuvan kaluston käyttösuhteen pa-

rantaminen 
— vuoden 1970 pääomatalousarvio 
— Koskelan varikon sulkeminen kesäksi 

1970 

Kokouspöytäkirjoissa on yhteensä 82 py- kahdeksan 
kopuolelta. 

Kokouksissa on käsitelty mm* seuraavia 
kysymyksiä: 

— laitoksen talousarvio (laati m is pe rus-

Viidessä kokouksessa on ollut 
tunti joita alustajina yhteensä 
henkilöä, joista yksi laitoksen ui 

Tuotantokomitea on keskuudestaan 
tanut kaksi työryhmää, toisen valmistele-
maan kaluston käyttösuhteen parantamista 
koskevan kysymyksen käsittelyä ja toisen 
sisäisen informaatiotoiminnan parantami-
sen käsittelyä valmistelemaan. 

Kokouspöytäkirjat on lähetetty laitoksen 
johdolle mahdollisia kannanmäärittelyjä 
sekä toimenpiteitä varten. Lisäksi on kysy-
myksestä kaluston käyttösuhteen paranta-
minen jätetty erillinen lausunto laitoksen 
johdolle. 

Tuotantokomitea on tutustunut 50-vuotis-
juhlamessuihin 26.9. sekä suorittanut 29.10. 
opintomatkan Oy Wilma Ab:n autokor i -
tehtaalle, jossa oli valmisteilla laitokselle 
tilattuja linja-autoja. 

A L O I T E T O I M I N T A 

Kertomusvuoden kuluessa tehti in yhdek-
sän aloitetta, joista kolme palkitti in, palk-
kiosumma nousi yhteensä 170 mk:aan. 

H U O L T O K O N T T O R I 

Huoltokonttori suoritt i henkilökunnan 
toimeksiantoja 15 695 kpl sekä edisti hen-
kilökunnan taloudenhoitoa ottamalla vas-
taan ja hoitamalla jäsentensä rahavaroja. 

Lainoja myönnettiin 1 699 kpl yhteismää-
rältään 1 498 840 mk. 

Laitoksen apuna huoltokonttoria koskevis-
sa asioissa toimii huoltokonttorin hoito-
kunta, joka kokoontui kerran viikossa« 

Huoltokonttorin jäsenmäärä oli vuoden 
päättyessä 2 259. 
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33. Liikennelaitos 

LÖYTÖTAVARA 

Löytötavaratoimiston talteenotettujen esi- 10 859, joista voitiin toimittaa omistajilleen 
neiden lukumäärä oli vuoden lopussa takaisin 3175 esinettä. 

MUSEO 

Museotoimikunta teki laitoksen johdolle 
esityksiä museon kohentamiseksi mahdolli-
suuksien mukaan. Esineistöä on saatu jon-
kin verran lisää ja laitoksen toimintaa esit-
televiä valokuvia melko runsaasti. Esineis-

tön ja valokuvien tunnistamista ja rekiste-
röintiä on jatkettu. Kuva-aineistoa annet-
tiin valtuustolle pidetyn tiedotustilaisuu-
den yhteydessä järjestettyyn näyttelyyn. 

TERVEYSTILANNE 

Laitoksen henkilökunnan terveystilanne 
on ollut tyydyttävä. Ehkäisevään tervey-
denhoitoon ja työpaikkahygieniaan on 
kiinnitetty erityistä huomiota. 

vastaanotolla käyneitä 14 846 
sairaita 12 948 
lääkärintodistuksia 7 277 
reseptin uudistuksia 3 310 
tulotarkastuksia 325 
lääkärin määräämiä laboratoriotut-

kimuksia 5 938 
röntgenkuvauksia 1 307 
audiometritutkimuksia 427 
EKG-sydänfilmejä otettu 551 
kotikäyntejä 98 
pienoisröntgentarkastuksia 2 981 
tarkempaan tutkimukseen kutsut-

tuja 45 
uusia tub. tapauksia 2 

Terveydenhoitohenkilökunta käsitti v.1969 
3 lääkäriä, 3 terveyssisarta, sairaanhoitajan, 
röntgenhoitajan ja toimistoapulaisen. 

Kiertävän terveyssisaren vastaanotot jat-
kuivat Koskelassa, Ruhassa, Vallilassa ja 
Varhassa. Näillä terveyssisaren vastaan-
otoilla (43) käyntejä oli yhteensä 5 067. 
Lisäksi poliklinikalla terveyssisaren vas-
taanotoilla kävi 1 259 henkilöä. 

Terveydellisistä syistä toistaiseksi omaan 
työhönsä kykenemättömien, mutta muu-
ten työkykyisten henkilöiden tervehdyttä-
miseksi työterapiän avulla on edelleenkin 
järjestetty kevyttä työtä lääkärin valvon-
nan alaisena. Tällaisissa töissä on ollut 57 
toipilasta, pääasiallisesti auton- ja raitio-
vaununkuljettajia. 

Tervehdyttyään he ovat siirtyneet; omiin 
ammatteihinsa (27), uuteen tehtävään (17), 
eläkkeelle (11), eronnut (1). 

Kertomusvuoden aikana koko laitoksen 
henkilökunta kuvattiin pienoisröntgenillä. 
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33. Liikennelaitos 

H E N K I L Ö K U N N A N LUKUMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 1963—1969 
PERSONALENS UTVECKLING ÅREN 1963—1969 
STAFF NUMBERS 1963—1969 

HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
ANTAL PERSONAL 
STAFF, TOTAL 

L/IKENNEHENK. 
TR A F/K PERSONA L 
OPERATING 

TYÖNTEKIJÄT ro/M f HENK ELÄKELÄISET 
ARBETARE FUNKTIONÄRER PENSIONÄRER 
WORKERS OFFICIALS PENS /ONERS 
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34· Puutavara- ja polttoainetoimisto 

Puutavara- ja polttoaine]aoston kokoonpano 
v. 1969 oli muuten sama kuin edellisenä vuon-
na, paitsi että jäseninä toimivat toimits. 
Pentti Kauhanen ja toim.joht. Aarne Väli-
kangas ja siht. Martti Jokinen joht. Veikko 
Lopin tilalla. 

Jaosto kokoontui kertomusvuonna kolme 
kertaa ja pöytäkirjapykälien lukumäärä oli 
17. 

Jaoston käsittelemistä asioista mainittakoon 
seuraavat päätökset: kaupungin v:n 1970 
talousarvioon otettavat polttoaineiden hin-
nat, metsänhoitaja Sakari Hannulan siirtä-
minen keväällä 1970 Heinolasta hoitamaan 
puutavara- ja polttoainetoimiston Helsingin 
toimistoa, Heinolan sahan tuotantokomitean 
työnantajan edustajien valitseminen v:ksi 
1970-1971, v:n 1970 talousarvioehdotus sekä 
lausunto puutavara- ja polttoainetoimiston 
Heinolan sahan uusista työsääntöehdotuk-
sista. 

Puutavara- ja polttoainetoimiston henkilö-
kunta. Kertomusvuonna oli päätoimistossa 
edelleen johtajan ja konttoripäällikön lisäksi 
2 toimistovirkailijaa ja 2 työnjohtajaa sekä 
maaseudulla hankintatehtävissä metsänhoi-
tajan lisäksi 3 piiriesimiestä ja 9 työnjohta-
jaa. Sahalla oh 3 työnjohtajaa, toimistonhoi-
taja ja 3 toimistoapulaista. Laivanpäällikkö 
erosi 1.5. ja laivakausi toimittiin väliaikai-
sella miehistöllä. Yhteensä oli henkilökuntaa 
26 henkilöä. 

Y l e i s t i l a n n e 

Kertomusvuotta voidaan puutavara- ja 
polttoainetoimiston kannalta pitää hyvänä. 

Tulosta huomattavasti heikensi sahatava-
ran kotimaan hintojen pysyminen vuoden-
vaihteen 1967/68 tasolla. Toimisto joutui 
käyttämään kotimaan toimituksissa Suomen 
Sahat -yhdistyksen hinnastoa n:o 19/mar-
raskuu 1967. Sahatavara kuului hintasään-
nöstelyn alaisiin tavaroihin, eikä hinnan ko-
rotuksia hyväksytty vientihintojen huomat-
tavasta noususta huolimatta. Sahatavaran 
kysyntä oli hyvä. Kotimaassa esiintyi puu-
tetta etenkin puolipuhtaista tavaroista. Saha-
tavaravarasto, joka jo edellisenä vuonna oli 
palautunut normaaliin määriin, pienentyi 
vielä jonkin verran. 

Tukkien ostossa hankintavuosi 1968/69 
alkoi lupaavasti. Tarjontaa oli riittävästi ja 
ostotavote ylitettiinkin. Hintataso pysyi 
koko hankintakauden tasaisena, joskin nousu 
edellisestä vuodesta oli 8.3 %. Hankintavuo-
den 1969/70 ostot sitävastoin alkoivat hi-
taasti. Leimikoita oli runsaasti tarjolla, mutta 
sahatavaran kotimaan hintoihin perustuen 
toimiston kantohintataso oli sen verran alhai-
nen, että se ei yltänyt muiden ostajien tasoon. 
Hintataso, jonka toimisto piti koko ostokau-
den samana, oli n. 13 % edellisen vuoden 
hintaa korkeampi. 

Halkojen hinta nousi jatkuvasti, mutta tar-
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jonta vähentyi silti. Vi 
Helsinkiin ei enä 
osto rajoittuikin 

olivat j 
16-17 mk/pm3 ja 

18-19 mk/pm3. 

Ajoittaista pientä 
Palkkoja 

1.1. 16 p/t. 

S a h a 

» » » » 
1 jl JL ~ 4.« ««1 ̂  mittataDDio iX x**** k 

myyty 

2 803 189 
.... . . . . . . . . . 2 012 319 

4 315 508 
f " — 

1 621 434 
24 801 

288 850 
150 000 2 085 085 

416 020 
1 814 403 2 230 423 

Hankintavuoden 1968/69 
intä ilman korkoja ja poistoja oli 2.21 mk/j3 

(ed. v. 2.04 mk/j«), 
antohinta oli 

1.53 (1.41) mk/j3. 
Työntekijöitä oli sahalla keski-
Kulj etustehtävissä oli näiden li-

(ed. v. 130 145) t. 

Sahan käyntiaika oli 1 884 (1 914) t ja tänä 
aikana sahattiin keskimäärin 3.9 (3.7) std/t. 
Saha seisoi kesäloma-aian 14.7.-13.8., jolloin 

(7 006) std, josta höylättiin 618 (922) std. 
Tukkeja käytettiin 227 (228) j3/std. 

Sahatavaravarasto sahalla oli v:n 1969 ai-

höylän mittavoitto ja vaihtotavaran ero 
7 146 

61 

1 682 

7 207 
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34. Puutavara- ja polttoainetoimisto 

Kaupungin laitoksille toimitetusta tava- Tapaturmia sattui 14 (13) tapausta, työ-
rasta laskutettiin Suomen Sahat -yhdistyksen päivien menetysten ollessa 329 (317) päivää, 
tukkuhinnaston mukaan. Hinnasto pysyi Sairausajan palkkaa maksettiin 188 (174) 
samana koko vuoden. päivästä yht. 5 809 (3 701) mk. 

Teollisuushaketta toimitettiin 43 135 m8 Kustannukset sahalla olivat 137.60 (130.95) 
sekä sahanpurua ja kuorta 24 409 m8. Hake mk/std, josta palkat tekivät, työnjohto ja 
myytiin Tehdaspuu Oyrlle; hinta oli ajalla toimistohenkilökunta mukaan luettuna 87.20 
1.1.-31.7. 17 mk/m3 ja 1.8.-31.12. 17.50 (82.90) mk/std. 
mk/m3. Myydyn sahatavaran keskihinta oli 780.88 

Kotimaisille teollisuuslaitoksille myytiin (700.22) mk/std. 
pääasiassa tukkien latvoista tehtyä kuusi- ja Kaupunginvaltuuston myöntämillä määrä-
mäntypaperipuuta 6 519 pm8. rahoilla ostettiin halkotarhalle yksi jakelu-

Sähkövoimaa käytettiin 1 229 200 auto ja puutavaran ajoon kaksi raskaampaa 
(1 216 880) kWh, josta maksettiin 8.37 (8.38) kuorma-autoa. 
p/kWh. Loistehosta maksettiin 656.70 mk. 

Erikoispuu j8 

varasto vuoden alussa 281 710 
vuoden aikana hankittu 291 587 

573 297 
vuoden aikana luovutettu 351 544 

varasto vuoden lopussa 221 753 

Erikoispuuta toimitettiin 
hirsiä 169 738 jm 
paaluja 6 897 kpl 
parruja 71 048 jm 
pylväitä 2 844 kpl 
ratapölkkyjä 2 649 » 

Halkoja ma ms 
oli vuoden alussa varastossa Helsingissä 2 258 
» » » » maaseudulla 27 583 

josta keskeneräisiä hankintoja 2 750 

varastossa oli vuoden alussa 29 841 
vuoden aikana ostettu 9 200 
mittavoitto 2 262 11 462 

41 303 
vuoden aikana jaettu 17 125 

varasto oli vuoden lopussa 24178 

josta varastossa Helsingissä 2 096 
» » maaseudulla 22 082 

tästä keskeneräisiä hankintoja 1 126 
24 178 
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34. Puutavara-ja polttoainetoimisto 

Metsäosastolta vastaanotettiin halkoja 3 614 m3. 
Halko jakelu m® 

kaupungin omille laitoksille 6 128 
huoltovirastolle 9 787 
muu jakelu .. 1 210 

17 125 
Mainitusta määrästä toimitettiin pilkottuna 15 536 m 3 

Pitkien koivuhalkojen hinta tarhalla oli 
1.1.-30.6. 29 mk/m8, 1.7.-30.9. 30 
mk/m3 ja 1.10.-31.12. 34 mk/m3. Sahaus», 
pilkkomis- ja kuljetusmaksut eivät muuttu-
neet. Hinnoissa noudatettiin Helsingin Hal-
kokauppiasyhdistyksen hintoja. 

T u l o t j a m e n o t 

Toimiston tulot tilinpäätöksen mukaan 
olivat 8 708 546 mk ja menot 8 669 764 mk, 
joten ylijäämää kertyi 38 782 mk. 
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35· Teurastamolaitos1) 

Yleistä. Lihantuotanto oli v. 1969 maassa 
runsasta, koko tuotos oli 208.5 milj. kiloa, 
lisäystä edelliseen vuoteen 25.7 milj. kg eli 
14 %. Sianlihaa tuotettiin 88.82 milj. kg, 
lisäystä n. 3 % ja naudanlihaa 111.36milj. kg, 
lisäystä n. 26 %. 

Kotimainen kulutus kasvoi 3. l kg henkilöä 
kohden vuodessa nousten 40.8 kg:aan/hen-
kilö. Maasta vietiin kaikkiaan lihaa n. 18 
milj. kg. 

Kertomusvuonna lisääntyi teurastamolai-
toksen teurastusosaston toiminta merkittä-
västi. Kaikkiaan teurastettiin 98 220 teuras-
eläintä eli 9 786 768 kg, lisäystä edelliseen 
vuoteen kiloissa laskettuna oli 23 %. Vien-
tiin teurastutti vat eri lihaliikkeet teurastamo-
laitoksella yli 300 000 kg. Vienti suuntautui 
Ruotsiin, Englantiin, Länsi-Saksaan ja Ita-
liaan ja tapahtui vuoden viimeisinä kuukau-
sina. 

Teurastusmääriltään on teurastamo tällä 
hetkellä maan kolmanneksi suurin. 

Myöskin tukkumyyntihallin ja ¿yväjää-
dyttämön toiminnassa oli lisäystä, joten 
teurästamolaitoksen kautta toimittivat siellä 
toimivat eri lihaliikkeet Helsingin markki-
noille kaikkiaan yli 21 milj. kiloa lihaa eli 
pääosan Helsingin kulutuksesta. 

Toiminta vihannestukkukeskuksessa ja ka-

latukkukeskuksessa oh vilkasta, samoin li-
sääntyi sivutoiminta. 

Vuoden aikana suoritettiin peruskorjauk-
sia teurastamorakennuksen kattorakenteissa 
ja sisätiloissa. Tilojen uudelleen järjestelyjen 
avulla saatiin laitoksen käyttölaboratorio 
sij oitettua eläinlääkäreiden työskentelyyn 
nähden tarkoituksenmukaisemmin, lisättyä 
ruhojen jäähdyttämötilaa n. 180 m2 ja hen-
kilökunnan sosiaalitiloja n. 150 m2. Teuras-
eläinten päiden ja elinten jäähdytys- ja 
käsittelytilat uusittiin. 

Kiinteistöviraston maatalousosaston kanssa 
tehdyn sopimuksen perusteella laitos kun-
nosti Fallkullan navetan ruuhkatilanteen 
varalta tilapäissuojaksi teuraseläimille. 

Vuoden alusta siirtyi laitoksen alueella 
oleva maidontarkastamorakennus kiinteistö-
viraston hallinnasta teurastamolaitoksen hal-
lintaan. 

Henkilökunta. Henkilökunnan lukumäärä 
oli kertomusvuoden lopussa 100. Näistä oli 
vakinaisia viranhaltijoita 23, tilapäisiä . 3, 
viransijaisia 1, sopimuspalkalla 21 sekä tunti-
palkalla olevaa henkilökuntaa 52. 

Eläkkeelle siirtyivät laborat.apul. Marja-
Liisa Mälkki 1.1.1970 lukien. 

Aputyöntekijä Juho Pohjasniemi kuoli 
21.8.1969. 

*) Kertomukseen kuuluvat tilastotaulukot, joita ei ole' otettu tähän teokseen, on julkaistu Helsingin 
kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa ja teurastamolaitokseu toimintakertomuksen eripainoksessa. 
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T 1.1 k k u h a 11 i 

T e u r a s t u s o s a s t o i 11 a 
tiin ja tarkastettiin kertomusvuoden kuluessa 
alempana mainitut määrät eri eläimiä. 

3 611 
24 727 
8 556 
2 659 
2 108 

47 958 
1 639 

962 

Hiehoja ja isoja vasikoita 
Pikkuvasikoita .......... 
Lampaita ja vuohia 
Sikoja yli 50 kg ... . . . . . . . . . . 
Sikoja alle 50 kg 

98 220 
Edellä luetellut ruhot vastasivat 9 786 768 

kg lihaa, josta 52.6 % nautakarjan, 0.3 % 
lampaan, 44.1 % sian ja porsaan sekä 3.0 

käy ilmi eripainoksen taulukosta nro I. 

den aikana lihaa 32 502 kg ja elimiä 82 594 
kg, joten tältä osastolta hylätyn lihan koko-
naismäärä oli 115 096 kg. 

tiin 1 

L i h ; »ta: 

Tukkumyyntihallin käyttö ruholaj eittain 
oli v. 1969 seuraava: 

Nautoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 342 
Isoja vasikoita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 064 
Pikkuvasikoita 6 533 
Lampaita 7 724 
Sikoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 030 
Hevosia, hirviä ja poroja ... . . . . . . . . . 1 547 

Yhteensä, kpl 191 240 
kg 289 701 

kg 17 987 621 

L a b o r a t o r i o 

Laboratoriossa suoritettiin vuoden kulues-
sa 356 täydellistä bakteriologista tutkimusta, 
1 116 keittokoetta ja pH-määritystä 

Trikimien varalta tutkittiin 49 764 
ja porsasta sekä 14 villisikaa, joista 1 

seen otettiin 0.34 % kaikist; 
356 ruhoa. Näistä oli 
ja 177 lihantarkasta-

Hylätyksi tuli 230 ruhoa eli 64.6 % 

olivat: bakteeripitoisuus 87, 
miset syyt 13, vieras haju ja korkea pH-arvo 

Vain keittokocTja pH-määritys suoritet-
tiin 1 116 ruhosta, joka oli l . i % 

ruhoista. Näistä oli 697 
ja 419 

ja korkean pH-arvon 
hylättiin 285 ruhoa eli 25.5 % tutki-

laboratoriotutkimuksia hylättiin 
eli 0.28 % kaikista tarkas-

varalta tutkittiin 1 
ja 1 



35. Teurastamolaitos 

Tuberkuloositutkimuksia suoritettiin 784 
siasta ja 1 sonnista. Haponkestäviä sauvoja 
todettiin 613 näytteessä, joista 1 sonnin ja 
1 sian näytteet lähetettiin j atkotutkimuksiin 
Valtion eläinlääketieteelliseen laitokseen. Sika 
vahvistettiin tuberkuloottiseksi, mistä eläin-
koe oli kuitenkin kielteinen. Sonnin osalta 
olivat tutkimukset kokonaan kielteiset. 

Erityisesti salmonellojen toteamiseksi otet-
tiin näytteet 1 vasikasta, 1 pikkuvasikasta, 
202 siasta sekä pintanäytteitä lihanleikkuu-
pöydistä, -laudoista, -tukeista sekä lihamyl-
lyistä, yhteensä 32, kaikki kielteisin tuloksin. 
Bakteriologisen tutkimuksen yhteydessä to-
dettiin Salmonella typhimurium 1 lehmässä, 
1 vasikassa ja 1 pikkuvasikassa. 

Antibioottien varalta tutkittiin kaikki 
täydelliseen bakteriologiseen tutkimukseen 
otetut 356 ruhoa sekä lisäksi 9 ruhoa keitto-
kokeiden yhteydessä. Edellisistä oli positii-
visia tutkimukset 10 lehmän, 1 hiehon, 2 
vasikan ja 2 sian osalta, jälkimmäisistä koe 
1 lehmän osalta. 

Sairasteurastamossa teurastettiin 16 leh-
mää, 2 sonnia, 1 vasikka, 3 pikkuvasikkaa, 
6 sikaa ja 8 hevosta. Lisäksi obdusoitiin kuol-
leena saapuneet 1 lehmä, 2 pikkuvasikkaa, 17 
sikaa ja 1 hevonen. 

Laboratoriossa suoritti vuoden aikana 10 
eläinlääkäriä lihan- ja 1 trikiinioppilas tri-
kiinitarkastukseen liittyvän harjoittelun. 

Tarkastuseläinlääkärin toteamat taudit ja 
niistä aiheutuneet toimenpiteet ilmenevät 
eripainoksen taulukosta nro VI. 

Teurastamon kautta yleiseen kulutukseen 
kertomusvuonna tulleet lihamäärät kuukau-
sittain käyvät ilmi eripainoksen taulukosta 
nro III. 

Syväjäädyttämö 

Syväj äädytt ämön kaikki pakkastilat oli-
vat vuokrattuina läpi vuoden, samaten ulla-
kot ja osittain myös aulat. Syväjäädyttämön 
pakkasvarastoihin säilytettäväksi otetut ta-
varamäärät kuukausittain käyvät ilmi eri-
painoksen taulukosta nro IV. 

VUiannestukkukeskus 

Vihannestukkukeskuksen neuvottelukun-
taan kuuluivat kertomusvuonna teurastamo-
laitoksen lautakunnan valitsemina teurasta-
molaitoksen toim.joht. Antti Rentola pu-
heenjohtajana ja varapuheenj ohtaj ana kontt. 
pääll. Bengt Krook. Ostoasiakkaiden edusta-
jana oli kaupp. I Fagersten (varalla joht. 
U. Sorsakivi) ja rva Ethel Luoto (varalla A. 
Nikkanen). Myyntiasiakkaiden edustajana 
oli horton. Nils Åström ja puutarh. Jaakko 
Paananen. 

Kalatukkukeskus 

Kertomusvuoden aikana tuotiin Helsin-
kiin kalaa annettujen ilmoitusten mukaan 
kalatukkukeskukselle kaikkiaan 8 188 561 kg, 
josta suolattua kalaa 1 009 151 kg, tuoretta 
ja jäädytettyä kalaa 7 159 955 kg ja savus-
tettua kalaa 19 455 kg. Yksityiskohtaiset 
tiedot kalan tuonnista lähetyspaikkakunnit-
tain ilmenevät eripainoksen taulukosta nro V. 

K ai an tu o nti Helsinkiin kulje-
tustavan mukaan: 

Tuoretta ja jäädytettyä kalaa 
kg kg 

vesitse 1 241 205 
autoiHa 5 724 890 
rautateitse 193 860 7 159 955 

Suolattua kalaa 
autoilla 1 009 151 

Savustettua kalaa 
autoiHa 19 455 

Yhteensä 8 188 561 

Hallinto ja sivutoiminta 

K ä y t t ö o s a s t o 

H ö y r y ä ostettiin kertomusvuoden aika-
na sähkölaitokselta yhteensä 22 446 tn 
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35. 

199 710 mk:n hintaan, joten keskihinta oli 
8JO mk/tn. Eri osastot kuluttivat höyryä 
seuraavasti: teurastusosasto 12 427 tn, syvä-
jäädyttämö 1 294 tn, sivutoiminta 8 400 tn 

V e d e n k u l u t u s oli kaikkiaan 271 878 
m3 ja jakautui se seuraavasti: lämmin vesi 
41 914 m3, hallintorakennus 4 571 m3, jää-
tehdas 1 781 m3, teurastusosasto 86 702 m3, 
syvä]äädyttämö 77 060 m3, vihannestukku-
keskus 4 700 m 3 sekä sivutoiminta 55 150 
m3. Veden hinta oli kertomusvuoden ajan 
45 p/m3. 

S ä h k ö v i r t a 
10 000 voltin suur jännitteisenä ja 

asemilla 380/220 volttiin. Vuoden 
ostettiin sähkövirtaa 3 596 000 kWh 238 
mk:n hinnasta, joten kWh:n 
6.65 p. Sähkön kulutus jakautui 

1 190 370 kWh, syväjäädyt-
tämö 1 641 000 kWh, sivutoiminta 699 000 
kWh, vihannestukkukeskus 57 630 kWh ja 
hallintorakennus 8 000 kWh. 

Teurastamon jäähdytyshuoneita ja jää-
tehdasta varten syväjäädyttämön 
lissa olevat neljä 
kävivät vuoden aikana yhteensä 15 742 t ja 
oli niiden sähkö virrankulutus yhteensä 
555 000 kWh. 

Syväjäädyttämön 19 pakkasvaraston ja 5 
jäähdytyshuoneen jäähdyttämistä varten oli 

den käyntiajat olivat yhteensä 32 821 t . 
Neljää pakastustunnelia varten olevat 4 

. olivat vuoden aika-
5 359 t. Sähkövirran 

kulutus syväjäädyttämön jäähdytyskoneissa 
oli yhteensä 1 167 200 kWh. 

Käteisvarat .. . . . . . . . . . . . . . 222 
Shekkitilit 25 581 
Postisiirtotilit ... . . . . . . . . . 7 861 33 664 

Ennakko varat 
Alitilittäjät 50 

Velalliset 9 185 
Tulojäämät 329 075 
Laskennalliset saatavat .. . . . . . . . . . . . . . 41 000 

Yhteensä 412 974 

Velkojat 66 113 
Menojäämät 66 196 
Ennakkotulot 40 243 
Siirtomäärärahat 41 000 
Talletetut vieraat varat 485 
Laskennalliset velat 

Tilikauden voitto 84 362 

Yhteensä 412 974 



Arvopaperit 14 400 
Irtain käyttöomaisuus 55 137 
Rakennukset ja kiinteät laitteet 10 274 646 
Tonttialueet 2 119 187 

Yhteensä 12 463 370 Yhteensä 12 463 370 



36. Elintarvikekeskus 

Elintarvikekeskuksen toiminta oli v:n 1969 
aikana jo edellisenä vuonna alkaneen kehit-
tämistoiminnan kohteena. Kertomusvuoden 
aikana kehittämistyö kohdistui erikoisesti lai-
toksen päätoimintamuotojen, ruoan valmis-
tuksen ja henkilökuntaruokaloiden toiminnan 
saattamiseksi taloudellisesti kestävälle poh-
jalle. Se vaikutti myös laitoksen henkilökun-
taan ja organisaatioon. Uusi organisaatio 
muotoutui vuoden loppuun mennessä ja vah-
vistettiin 29.12. 

Henkilökunta. Henkilökunnan lukumäärä 
oli vuoden lopussa 170 (ed. v. 188), josta mää-
rästä oli ruokatehtaassa 60, ruokaloissa 84, 
kuljetuselimessä 12 sekä kassa- ja tiliosastolla 
14. Vakinaisia viranhaltijoita oh 73 ja tilapäi-
siä yksi. Työsopimussuhteessa oli 96 henki-
löä. 

Palvelukseen otettiin vuoden aikana 2 hen-
kilöä. Palolaitoksen henkilökunnan osuus-
ruokalasta siirtyi laitokseen 5 henkilöä. Hen-
kilökunnasta siirtyi eläkkeelle 11 ja muihin 
kaupungin laitoksiin 8, 5 henkilöä erosi ja 
1 henkilö kuoli. 

Laitoksen palveluksessa oleville myönnet-
tiin sairaus-, tapaturma- ja äitiyslomia vuo-
den aikana yhteensä 3 350 päivää. Laitok-
sella ei ollut omaa lääkäriä, mistä syystä käy-
tettiin tarvittaessa aluelääkäreitä. 

Laitoksen toiminta. Elintarvikekeskuksen 
tehtävänä oli hankkia ja toimittaa ruokatar-
vikkeita kaupungin laitoksille ja kaupungin-
hallituksen luvalla suorittaa muutakin ruo-
katarvikkeiden välittämistä, samoinkuin 
ruoan valmistusta ja myyntiä. Laitoksen toi-

minta kohdistui pääasiallisesti ruoan valmis-
tamiseen ja toimittamiseen kaupungin kansa-
ja ammattikouluille, laitoksen hoitamille kau-
pungin virastojen ja laitosten henkilökunta-
ruokaloille sekä ruokatarvikkeiden hankin-
taan ja välittämiseen kaupungin laitoksille. 

Ruokatarvikkeita välitettiin 8 sairaalalle, 
6 huoltotoimen laitokselle, 93 lastentarhalle, 
18 lastensuoj elutoimen laitokselle, 9 opetus-
keittiölle sekä 3 muulle kaupungin laitokselle. 

Ruokat ar vikkeiden keskushankintateh-
tävät päätettiin 13.10. siirtää elintarvikekes-
kukselta hankintatoimistolle. Vuoden loppu-
puoli käytettiin keskushankinnan osalta siir-
ron valmisteluun, jotta siirtymävaihe olisi 
aiheuttanut mahdollisimman vähän vaikeuk-
sia laitoksille. 

Ruokatehtaalla siirryttiin ruokien valmista-
misessa koulujen keittoruokien lisäksi ns. ei-
nesvalmistukseen, jolloin siltä osin voitiin 
myös siirtyä aikaisemmasta yötyöstä normaa-
liin työaikaan. 

Kevätkaudella einesruokia valmistettiin 
päivittäin n. 2 500 oppilaalle ja valmistuksen 
osoittautuessa tehtaan tuotantoon soveltu-
vaksi valmistettiin einesruokia syyskaudella 
n. 5 000 oppilaalle päivittäin, mikä määrä 
henkilöruokaloiden ruokien ohella vastasi lä-
hes laitoksen einesvalmistukseen käytettävis-
sä olevaa koko kapasiteettia. Laitoksen kou-
luruoan valmistus peitti noin 55 % kaupun-
gin kansakoulujen ruokatarpeesta. Tuotan-
non uudelleenj ärj estelyyn liittyi myös teh-
taan työnjärjestelyn ja työtapojen paranta-
minen, mikä toiminta jatkui edelleen. 
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36. Elintarvikekeskus 

Valmiita ruokia toimitettiin 98 kansakou-
lulle, 6 ammattikoululle, 18 henkilökunta-
ruokalalle, 7 muulle kaupungin laitokselle ja 
8 oppikoululle. 

Ruoka-annoksia valmistettiin seuraavat 
määrät: 

annosten 
määrä 

kansakouluille 
keittoa, pataruokaa 544 385 l1) 2 721 925 
einesruokaa 97 009 kg2) 582 054 

ammattikouluille 177 768 
oppi- ja eräille muille kouluille ... 146 202 
kaupungin leikkikentille ja koulu-

puutarhoille 174 609 
henkilökuntaruokaloille 638 823 
huoltolautakunnan työtuville ... 35 525 
vaihetyökeskukselle 19 418 
erityiskoululle 8 103 
lastensuojelulautakunnan tutkin-

ta-asemalle 12 952 
kaupunginhallituksen tilaisuuksiin 12 309 

Yhteensä 4 529 688 

Annosten lukumäärässä oli vähennystä 
edelliseen vuoteen verrattuna 320 607. 

Tuotteiden kehittäminen, joka aloitettiin 
järjestelmällisesti organisoituna vuoden lo-
pulla, kohdistettiin ensi vaiheessa tehtaan 
tuotteiden valmistusohjeiden uusimiseen ta-
voitteena tuotteiden laadun parantaminen ja 
valmistuksen rationalisoiminen. Tuotteiden 
kehittäminen koskee näin ollen koko toimin-
taprosessia raaka-aineiden hankinnasta val-
miiden tuotteiden laadun ja kannattavuuden 
tutkimiseen. 

Henkilökuntaruokaloiden kehittämisessä oli 
päätavoitteena ruokaloiden kustannusten pie-
nentäminen, jotta ruokien hinnat voitaisiin 
pitää asiakkaille mahdollisimman edullisina 
ja luontoissuoritussäännön asettamien mää-
räysten puitteissa. Valtalaki esti myöskin 
kaikki hinnankorotukset. Niitä virastoja 
ja laitoksia, joissa toimi eHntarvikekeskuksen 

*) Kerroin 5. — 2) Kerroin 6. 

hoitama henkilökuntaruokala, oli kaupungin-
hallitus 13.10. päättänyt kehottaa avusta-
maan elintarvikekeskusta kyseisten ruokaloi-
den toiminnan kannattavuuden parantami-
sessa hankkimalla ruokaloissa tarvittavia ko-
neita ja laitteita sekä toteuttamalla niissä 
käyttöön ehdotetut itsepalvelu- yms. mene-
telmät, ja lisäksi suunniteltaessa uusia tai 
saneerattaessa vanhoja henkilökuntaruoka-
loita pyytämään elintarvikekeskukselta 
asiantuntij alausunnot. 

Kaupungin virastojen ja laitosten henkilö-
kuntaruokaloista olivat laitoksen hoidossa 
seuraavat: Kallion virastotalon virkamies-
ruokala, rakennusviraston kaksi, sähkölai-
toksen kuusi, liikennelaitoksen viisi ja palo-
laitoksen kaksi (27.5. alkaen) ruokalaa sekä 
ruokatehtaan henkilökunnan ruokala, työ-
huoltotoimiston ja työtupien ruokala sekä 
kaasulaitoksen ruokala. 

Varastojen toiminnan uudelleenj ärj estely 
liittyi toisaalta keskushankintatehtävän siir-
toon ja toisaalta päätoimintamuotojen, ruo-
katehtaan ja ruokaloiden, uudelleenj ärj este-
lyyn. Laitoksen Herttoniemessä sijaitseva 
kasvisvarasto lopetti toimintansa kertomus-
vuoden lopulla. Toiminnan lopettaminen 
tapahtui siksi, että kasvisten varastointi 
tuli sekä j akeluliikkeiden toiminnan kehitty-
misestä että varaston korkeista vuokra- ym. 
kustannuksista j ohtuen kannattamattomaksi. 
Keskusvarasto muuttui vuosien 1969—1970 
vaihteessa keskushankintatehtävän siirryt-
tyä hankintatoimistolle yksinomaan laitoksen 
omia osastoja palvelevaksi varastoksi. 

Laskentatoimen kehittämisestä tehtiin uu-
delleenj ärj estelysuunnitelmat, joiden vii-
meistely ja käyttöönsaattaminen siirtyi seu-
raavaan vuoteen. Laskentatoimen tavoit-
teeksi asetettiin laitoksen eri toimintamuoto-
jen, erikoisesti ruokatehtaan ja ruokaloiden, 
kummankin erikseen, kannattavuuden sel-
vittäminen. 

Tulot ja menot. Laitoksen t u l o t olivat 
7 162 954 mk sekä luontoisetukorvaukset 
61 199 mk, yhteensä 7 224 153 mk. 
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L i i k e v a i h d o n r y h m i t y s : 

V. 1968 V. 1969 

Kansakoulut 2 658 036 2 942 229 
Ruokalat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 041 110 2 069 009 
Sairaalat 793 535 653 432 
Huoltotoimi.. . . . . . . . . . . . . . 444 411 469 517 

kaupungin laitok-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 298 859 749 
liikevaihto (mm. 

oppikoulut) . . . . . . . . . . . . IM 426 169 018 
.. . . . . . . . . . . 77 331 61 199 

Yhteensä 7 008 147 7 22-4 153 

L i i k e v a i h d o n 
j a k a u t u m i n e n : 

V. 1968 V. 1969 
mk mk 

Kaupungin laitokset 
Raaka-aineita 1 410 769 1 280 225 
Ruokaa 3 322 789 3 640 333 
Sekalaista. 3 656 6 822 

Yhteensä 4 737 214 4 927 380 

Muut ostajat 
Raaka-aineita 10 798 2 002 
Ruokaa.. . . . . . . . . . . 2 214 417 2 226 560 

.. . . . . . . . . . . . 45 718 68211 

Yhteensä 2 270 933 2 296 773 

M e n o t olivat kaikkiaan 8 148 474 mk. 
Elintarvikekeskuksen tilivuoden tulos oli 

tappiollinen 924 321 mk. 



37· Keskuspesula 

Vuosi 1969 oli keskuspesulan kymmenes 
varsinainen toimintavuosi. Joulukuun 16 
päivänä 1969 tuli kuluneeksi kymmenen 
vuotta siitä, kun koneet käynnistettiin en-
simmäistä pyykkiä pesemään. Merkkipäivän 
kunniaksi järjestettiin henkilökunnalle oh-
jelmallinen kahvitilaisuus. 

Keskuspesulajaoston kokoonpano, kokoukset 
ym. Kaupunginhallituksen keskuspesulaj aos-
ton kokoonpano oli muuten sama kuin edelli-
senä vuonna, paitsi että jäseninä toimivat 
dipl.ins. Kari Rahkamo ja valtiot.maist. 
Aarne Välikangas joht. Arne Bernerin ja 
dos. Raimo Ilaskiven tilalla. 

Jaosto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. 
Tärkeimmistä jaoston käsittelemistä asiois-

ta mainittakoon: keskuspesulan johtajan 
Tuure Lehdon työloman myöntäminen v:ksi 
1969 (8.4. 7 §); keskuspesulan työntekijäin 
työsääntöjen uusiminen (19.5. 10 §); ulko-
puolisilta laitoksilta perittävien pesumaksu-
jen suuruuden tarkistaminen (19.5. 12 §) 
sekä keskuspesulan palveluksessa olevien 
henkilöiden yksityispyykin pesemisestä perit-
tävien korvausten korottaminen (19.5. 13 §). 

Esitys kaupunginhallitukselle koski eron 
myöntämistä keskuspesulan johtajalle Tuure 
Lehdolle (8.12. 26 §). 

Keskuspesulan henkilökunta. Keskuspesu-
lan johtaja dipl.ins. Tuure Lehto oli muiden 
tehtävien vuoksi koko vuoden toimestaan 
vapaana ja sijaisena toimi käyttöpäällikkö, 
dipl.ins. Raili Hämäläinen. Keskuspesulan 
palveluksessa oli kertomusvuoden päättyessä 
yhteensä 183 henkilöä ja osastoittain henkilö-
kunta jakautui seuraavasti: hallinto ja toi-

misto 5, laboratorio 1, liinavaateosasto 16, 
pesulaosasto 142 ja teknillinen osasto 19. 

TekniUiset laitteet. Keskuspesulan toimiti-
loissa ei tapahtunut muutoksia kertomusvuo-
den aikana. Pesularakennuksen autotalli-
tiloista oli 1 350 m2 vuokrattuna edelleen ra-
kennusviraston puhtaanapito-osastolle. Kes-
kuspesulaan hankittiin kertomusvuoden ai-
kana 50 kg:n rumpukuivaaja syöttö- ja 
poistokulj ettimineen sekä tahranpoistopöytä. 
Pesulan käytöstä poistettiin huopien har-
jauskone, linko ja yksi prässi. 

Laitoksen toiminta. T o i m i s t o huo-
lehti kaikista laitoksen toimintaan liittyvistä 
toimistotöistä ja tilitoimistolle kuuluvista 
tehtävistä. 

L a b o r a t o r i o suoritti tutkimuksia, 
joiden avulla selvitettiin pesu- ja huuhtelu-
vesistä, kattiloiden syöttövedestä, eri pesu-
lakoneiden toiminnasta sekä valmiista pyy-
kistä päivittäin tai viikottain otettujen näyt-
teiden laatua. Lisäksi laboratorio huolehti 
pesussa jääneiden tahrojen poistamisesta, 
avusti pesu- ja huuhtelumenetelmien kehit-
tämisessä sekä suoritti tekstiilien pesunkes-
toa koskevia tutkimuksia. 

L i i n a v a a t e o s a s t o osallistui kau-
pungin laitosten vaateasioita käsittelevän 
toimikunnan työhön liinavaatteiston kehittä-
miseksi. Lisäksi osallistuttiin yhteistyöhön 
maan muiden keskuspesuloiden kanssa vaa-
temallistojen yhtenäistämiseksi. 

Uudisvarastoon hankittiin varaston hoitoa 
helpottava hyllystö. Samalla varastoon si-
dottuina olleet pyykkilaatikot voitiin siirtää 
kulj etuskäyttöön. 
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hankintoja 
436 392 mk:n arvosta. Käyttöön otettiin 
vaatekappaleita 497 510 mk:n arvosta. Var-
muusvaraston arvo oli vuo« 
238 582 mk. Suoritetun inventoinnin i 
keskuspesulan käytössä oli vuoden päättyes-
sä 601 594 vaatekappaletta kirjanpitoarvon 
ollessa 1 803 991 mk. Inventoinnin osoittama 
vajaus oli 10 792 kpl vastaten 1.9 % inven-
toinnin kohteena olleiden vaatekappaleiden 
lukumäärästä ja vastaavasti n. 1.4 % niiden 
arvosta. 

Kaupungin laitosten kokonaispyvkkimää-
rästä oli kertomusvuoden aikana keskuspe-
sulan omistamien liinavaatteiden osuus keski-
määrin 72.7 %. Muu osa oli laitosten ja nii-
den henkilökunnan omistuksessa. Vaatekor-
jaamossa korjattiin erilaisia vaatekappaleita 
55 708 kg, mikä vastaa 1.3 % po. laitosten 
tarvitsemasta kokonaispyykkimäärästä. Kor-

poistettiin käytöstä 42 403 

P e s u l a o s a s t o l l a käsiteltiin kerto-
musvuoden aikana yhteensä 4 839 749 kg 
pyykkiä sekä edellisen lisäksi Auroran sai-
raalassa pestyä ns. infektiopyykkiä 66 123 
kg. Kokonaispyykkimäärästä oli kaupungin 
laitosten osuus 4 295 653 kg eli 88.7 6 %, 
ulkopuolisten laitosten osuus 522 644 kg eli 
10.80 %, oman henkilökunnan osuus 8 141 
kg eli 0.17 % sekä hankittujen uusien vaa-
tekappaleitten osuus 13 311 kg eli 0.27 %. 
Kaupungin eri laitosten kesken jakaantui 
pesty pyykkimäärä ; 

kg % 
Auroran sairaala.. 359 988 7.44 
Hesperian » . ' 314 188 6.49 
Kivelän » 500105 10.3 3 
Laakson » ...... 291 554 6.03 
Malmin > 175 341 3:62 
Marian » 372 116 7.69 
Röykän » 75 655 1.56 
Koskelan sairasko ti 1 255 344 25.9 4 

vanhainkoti 
» 

vanhainkoti ... 
Sofianlehdon vastaanotto-

koti 
Muut laitokset 

kg 
88 976 

141 854 
274 978 

202 187 
58 561 

% 
1.84 

2.93 
5.68 

4.18 
1 . 2 1 

Ulkopuolisina asiakaslaitoksina olivat koko 
kertomusvuoden Kätilöopisto, SPR:n Veri-
palvelu ja Työterveyslaitos. 

Pyykin 
80.8 %, prässättiin 10. l % 

8.0 % ja kemiallisesti pestiin l . i 
%. Keskuspesula huolehti 
Auroran, Hesperian, Kivelän, Laakson, Mal-
min, Marian ja Röykän sairaaloiden, Koske-
lan sairaskodin, Riistavuoren, Roihuvuoren 
ia Suursuon vanhainkotien sekä Sofianlehdon 
vastaanottokodin pyykin kuljetuksesta. Kos-
kelan sairaskodin saneeratun G-talon pyykin 
kuljetuksia varten hankittiin kahdeksan hyl-
ly vaunua. Keskuspesula huolehti myös 15.9. 
alkaen Yrjönkadun uimahallin pyykin pe-
susta ja kuljetuksesta. 

T e k n i l l i n e n o s a s t o huolehti kes-

ja laitteiden sekä sähkö- ja putkiverkostojen 
korjaus-, huolto- ja ylläpitotehtävistä sekä 
lämpö- ja sähköenergian, veden ja paineil-

tarpeisiin. Lämpökeskus • toimitti 

Kustaankartanon 
184 906 3.82 

28 367 milj.kilokaloria, josta edelli-
sen osalle tuli 33 % ja 
67 %. Pesuhallin ja 

sekä lattia-
pinta-alan hyväksikäytön parantamiseksi 

. työnä näiden tilojen väli-

Teknillinen osasto suoritti omien töiden li-
säksi myös Koskelan sairaskodin 

ja korjaustoita. 
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40. 

dusta ja prässätystä pyykistä ajalta 1.1.— 
31.3. 60 p ja ajalta 1.4.—31.12. 66 p, kor-
jauksesta 5 ja 5.5 p ja vuokrauksesta 18 ja 
19 p pyykkikilolta. Kuljetuksesta laskutet-

puen 3—10 p pyykkikilolta. 

kilokalorilta ja autotallista perittiin vuokraa 
2.80 mk/m« kuukaudessa. 

olivat 4 496 630 mk, ja t u l o t 4 736 214 
mk, joten y l i j ä ä m ä ä syntyi 239 584 mk. 
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38« Tietojenkäsi t te lykeskus 

Y l e i s t ä 

Tietojenkäsittelykeskus on vuoden 1969 
aikana toiminnoissaan keskittynyt ensi sijas-
sa kaupungin virastojen ja laitosten tietojen-
käsittelytehtävien suorittamiseen. Ulkopuo-
listen palvelusten osuus laskettuna kertyneis-
tä tuloista on ollut vain alle 0. 4 %. 

Keskuksen palveluksia ovat käyttäneet lä-
hes kaikki kaupungin virastot ja laitokset. 
Ulkopuolisista asiakkaista mainittakoon Hel-
singin maalaiskunta, jonka kanssa on sol-
mittu kaksi sopimusta, 26.9. ja 30.10.1969. 
Näistä ensin mainittu koskee palkanlasken-
nan ja viimeksi mainittu kirjanpitoon liitty-
vien tehtävien ohjelmointia ja tietokoneajoja. 

Kaupunginhallitus päätti 10.2.1969 hank-
kia tietojenkäsittelykeskuksen esityksestä 
keskukselle Saab Aktiebolagilta Datasaab 
D22 -merkkisen tietokoneen, jonka toimitus-
ajaksi oli sovittu 1.11.1969. 

Samalla kaupunginhallitus oikeutti tieto-
jenkäsittelykeskuksen aikanaan irtisanomaan 
keskuksen käytössä olevan IBM 1401 -tieto-
koneen. Mainitun tietokonevaihdon avulla 
pyrittiin lisäämään tarvittavaa konekapasi-
teettia ja pitkällä tähtäyksellä luomaan edel-
lytykset aikaisempaa tehokkaammille tieto-
j enkäsittely paiveluksille. 

Toiminta 

H e n k i l ö k u n t a . Kertomusvuoden 
alussa keskuksen palveluksessa oli 75 ja sen 

lopussa 77 henkilöä. Palveluksesta erosi eri 
toimintayksiköistä yhteensä 11 henkilöä, 
mikä merkitsee 14.3 %:n vaihtuvuutta. 

Eronneiden kokemus ATK-alalta vaihteli 
välillä 1 v 5 kk—9 v 9 kk ja oli keskimäärin 
5 v 5 kk. Eronneiden tilalle palkattiin 13 
uutta toimihenkilöä. Henkilökunta jakautui 
toimintayksiköittäin seuraavasti: 

m · . . . . . . .. Henkilöitä _ Palkattu Henkilöitä Toimin ta yksikkö L L 1 9 6 9 Eronneita u u s i a 31.12.1969 

Hallinto ja 
valvonta 12 5 4 11 

Suunnittelu 27 4 5 28 
Käyttö 36 2 4 38 

Yhteensä 75 11 13 77 

Tehtävät 

Tietoj enkäsittelytehtävät ryhmiteltyinä 
pääsovellusalueittain olivat seuraavat: 

— kuukausipalkat 
— tuntipalkat 
— materiaalilaskenta 
— kustannuslaskenta- ja kirjanpito 
— laskutus 
— maksut sekä 
— muut tehtävät 

Mainitut tehtävät suoritettiin IBM 1401-
tietokoneella. Tehtävien siirtämiseksi uudelle 
koneelle ovat suunnitteluosaston toiminnat 
painottuneet uudelleenohjelmointiin ja siitä 
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38. Tietojenkäsittelykeskus 

aiheutuvaan suunnitteluun. Tämä ilmenee 
selvästi taulukosta n:o 1, joka esittää suun-
nitteluosaston kapasiteetin j akaantumista 
toiminnoittain. Suunnittelu- ja ohjelmointi-
kapasiteetin jakaantuminen tehtäväryhmit-
täin ja eri tehtävien suhteellinen osuus kapa-
siteetista käy ilmi taulukosta 2. 

Taulukosta 3 voidaan havaita, miten eri 
tehtäväryhmät ovat kuormittaneet IBM 
1401-tietokonetta ja mikä on ollut kunkin 
tehtäväryhmän suhteellinen osuus tietoko-
neen kokonaiskuormituksesta. 

1. Suunnitteluosaston kapasiteetin jakaantu-
minen toiminnoittain v. 1969 (päiviä) 

Toiminto 

IBM 
1401:llä 

ajettavat 
tehtävät 

Tehtävien 
siirtämi-

nen 
Datasaab 
D22:lle 

Yhteensä 
Osuus 

%:ia koko 
kapasit. 

Suunnittelu ... 302 676 978 16.08 
Ohjelmointi ... 749 2 170 2 919 48.0 0 
Systeemien ja 

ohjelmien 
huolto 565 98 663 10.9 0 

Vuosilomat, 
kurssit yms. — — 1 521 25.02 

Yhteensä 1 616 2 944 6 081 100.0 0 

2. Suunnitteluosaston kapasiteetin jakaantuminen vuosilomia, kursseja yms. lukuun ottamatta 
tehtävittäin v. 1969 (päiviä) 

Toiminto/Tehtävä 
Kuukausi- Tunti- Materiaali - Kustann. Lasku- Maksa- Muut Kaikki Toiminto/Tehtävä palkat palkat laskenta laskenta tukset tukset tehtävät yhteensä 

Suunnittelu 20 94 132 200 183 105 244 978 
Ohjelmointi 90 673 26 358 404 380 988 2 919 
Systeemien ja ohjelmien huolto 22 90 16 90 256 18 171 663 

Yhteensä 132 857 174 648 843 503 1 403 4 560 

Osuus %:ia koko kapasiteetista 2.89 18.79 3.82 14.21 18.4 9 11.03 30.7 7 100. oo 

3. IBM 1401 -tietokoneen kapasiteetin ja-
kaantuminen tehtävittäin v. 1969 

Tehtävä 
Käyttö-
tunnit 

Osuus %:ia 
kokonais-
käytöstä 

Kuukausipalkat 301 6.00 
Tuntipalkat 628 12.53 
Materiaalilaskenta 237 4.73 
Kustannuslaskenta 247 4.93 
Laskutukset 1 772 35.35 
Maksut 167 3.33 
Muut tehtävät 1 146 22.87 
Ohjelmien testaus 514 10.26 

Yhteensä 5 012 100.0 0 

Datasaab D22 -tietokoneen kapasiteetti on 
käytetty yksinomaan ohjelmien testaami-
seen. 

Laitteisto ja kuormitus 

Kuten edellä on mainittu, on tietojenkäsit-
telykeskuksen käytössä ollut IBM 1401-tieto-

kone sekä 1.11.1969 alkaen Datasaab D22-
tietokone. Niiden konekokoonpano oli seu-
raava: 
IBM 1401: 

Keskusyksikkö (18K, 11.5 /¿s), konsolikir-
joitin, 4 magneettinauha-asemaa (60KB, 
556 Bpl), 3 magneettilevystöasemaa (150 
ms, 7,25 MB), reikäkortinlukija (800 kort-
tia/min), reikäkortinlävistin (250 korttia/ 
min) sekä rivikirjoitin (600 r/min). 

Datasaab D22: 
Keskusyksikkö (40KS, 1.6 /¿s/sana), kon-
solikirjoitin, 4 magneettinauha-asemaa 
(60KB, 800 Bpl), 3 magneettilevystöyksik-
köä (7,25 MB, 75 ms), reikänauhanlukija 
(2000 merkkiä/s), reikäkortinlukij a (1500 
korttia/min), reikäkortinlävistin (100—250 
korttia/min) sekä rivikirjoitin (1250 r/min). 

Tietokoneiden lisäksi käytössä oli seuraavat 
reikäkorttikoneet: 

Kollaattori IBM 088, lajittelijat IBM 082 

303 



38. Tietojenkäsittelykeskus 

ja 084, toisintokone IBM 519, tulkki IBM 
557, lävistyskoneita IBM 024 5 kpl, IBM 
026 1 kpl, IBM 029 4 kpl sekä tarkastus-
lävistyskoneita IBM 056 6 kpl ja 059 1 kpl. 

Lomakkeiden jälkikäsittelyä varten kes-
kuksella oli BÖWE-leikkuri, BÖWE-hiili-
paperin eroittelija sekä DIVI-jatkolomakkeen 
irroittaja. 

Eri koneiden kuormitus oli kertomusvuon-
na seuraava: 

tuntia 

Tietokone IBM 1401 5 012 
» Datasaab D22 ... . . . . . . . . . 378 

Kollaattori IBM 088 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 573 
Lajittelija IBM 082 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 

» IBM 084 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 
Toisintokone IBM 519 .. . . . . . . . . . . . . . . 342 
Tulkki IBM 557 241 
Lomakkeiden j älkikäsittelykoneet 943 
Lävistyskoneet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 989 
Tarkastuslävistyskoneet 7 570 

Talous 

Tietojenkäsittelykeskuksen menot olivat 
vuonna 1969 3 006 145 mk ja tulot 2 282 678 
mk. Kertyneisiin tuloihin sisältyy ulkopuoli-
sille tehdyistä palveluksista saatuja tuloja 
vajaat 8 000 mk. 

Tietojenkäsittelykeskuksen tulee toimia 
liikeperiaatteiden mukaisesti kuitenkin siten, 
että kustannukset katetaan omakustannus-
hinnoin. Siitä huolimatta on keskuksen tulos 
muodostunut tappiolliseksi. Menoista katet-
tiin vain noin 76 %. Tappio johtuu suurim-
maksi osaksi siitä, ettei tehtävien siirtämises-
tä Datasaab D22:lle aiheutuneita kustannuk-
sia katsottu voitavan veloittaa virastoilta ja 
laitoksilta. 
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39. Vesilaitos 

Toimintavuosi 1969 
Vesilaitoksen 93. toimintavuonna veden 
valmistus kohosi 73,0 milj. m3:iin. Kasvu 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,5 %. 
Vedenmyynti nousi 67,9 milj. m8:iin li-
säyksen edelliseen vuoteen verrattuna ol-
lessa 3,4%. Vuoden 1965 jälkeen on laitok-
sen toiminnassa tapahtunut hidastumista, 
mihin on vaikuttanut mm. teollisuuden siir-
tyminen pois kaupungista ja asumistason 
muutoksessa tapahtunut hidastuminen. Tä-
mä tilanne näyttää edelleen jatkuvan. 

Vedenhankintavesistönä oli pääasialli-
sesti Vantaanjoki. Erittäin kuivan kauden 
johdosta otettiin lisävettä Hiidenvedestä 
heinä- ja elokuun aikana yhteensä 1,8 
milj. m3. KHO :n lupapäätös lisäveden ot-
toon Hiidenvedestä saatiin 6. 3. 1969. 

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitok-
sen peruskorjaustöitä jatkettiin. Työt oli-
vat keskittyneet uuden suodatinlaitoksen 
rakentamiseen, joka rakennusteknillisten 
töiden osalta valmistui vuoden loppuun 
mennessä. Ilmalan 2. vesisäiliörakennus 
valmistui myös vuoden loppuun mennessä. 

Toimintavuoden aikana rakennettiin ve-
sijohtoja yhteensä 33,8 km ja vesijohto-
verkkoon liittyi 872 kiinteistöä. Kaupungin 
asukasmäärästä arvioidaan tällä hetkellä 
noin 95 % :n olevan vesijohtoveden kulut-
tajia. Muut ovat vesijohtoverkotfcomalla 
alueella kaivo- tai ajoveden käyttäjiä. 

Vesilaitoksen varsinaiset menot vuoden 
1969 aikana olivat yhteensä 34,4 milj. mk 
sekä tulot yhteensä 35,4 milj. mk. Tilivuo-
den ylijäämä oli 1,0 milj. mk. Laitoksen 
pääoma-arvo vuoden lopussa oli 238,2 
milj. mk. 

Laitoksen organisaatiossa ei vuoden ai-
kana tapahtunut muutoksia. Henkilökun-
nan määrä vuoden lopussa oli 531 henkeä. 

Vesilaitoksen tärkeimpiä toimintoja 
sekä saavutuksia eri toiminta-alueilla se-
lostetaan lähemmin tämän toimintakerto-
muksen sivuilla. Korostaakseen omalta 
osaltaan tänä vuonna vietettävän luonnon-
suojeluvuoden ja erityisesti vesiensuojelun 
tärkeyttä, on vesilaitos käyttänyt luonnon-
vesiä esittelevää kuva-aineistoa tämän toi-
mintakertomuksensa kuvituksena. 

Vedenhankinta 
HYDROLOGINEN KATSAUS 
Luonteenomaisena piirteenä toimintavuo-
delle on mainittava kesän poikkeuksellinen 
kuivuus. Koko vuoden sadanta Vantaan-
joen alueella, 566 mm, jäi alle vuosijakson 
1931—60 keskimääräistä sadantaa, 636 
mm. Kesä-elokuussa satoi yhteensä 
vain 114 mm eli jonkin verran yli 
puolet vastaavan ajanjakson keskimää-
räisestä. Kuivan kesän vuoksi pysyi-
vät jokien virtaamat verraten pieninä aina 
syyskuun loppupuolelle saakka. Kevättul-
van suurin virtaama Vantaanjoen alajuok-
sulla, 172 m3/s, oli normaalia (MHQ = 
144 m3/s) suurempi. Vuoden keskivirtaa-
ma, 14,4 m3/s, oli hieman mainitun vuosi-
jakson keskiarvoa (15,1 m8/s) pienempi. 
Heinä-syyskuun virtaamakeskiarvo Pitkä-
kosken vedenottamon yläpuolella oli vain 
2,5 m3/s, mikä määrä sisältää samanaikai-
set säännöstelyjuoksutukset Vantaan-
joen järvistä, keskimäärin 0,8 m3/s, ja ve-
denoton Hiidenvedestä, keskimäärin 0,2 
m3/s. 

VANTAANJOEN SÄÄNNÖSTELY 
Vantaanjoen luonnollinen virtaama ja mi-
nimi juoksutukset säännöstelyjärvistä eivät 
kesällä ja alkusyksystä riittäneet tyydyt-
tämään raakavedentarvetta, vaan tällöin 
jouduttiin turvautumaan Vantaanjoen 
säännösteltyihin vesivarastoihin aina lupa-
ehtojen sallimiin enimmäismääriin saakka, 
minkä lisäksi johdettiin raakavettä myös 
Hiidenvedestä. Juoksutus Vantaanjoen 
säännöstelyjärvistä raakavesivajauksen 
täyttämiseksi kesti kesäkuun lopulta 
syyskuun puoliväliin, jolloin järvien yhtei-
nen säännöstelty vesitilavuus oli pienim-
millään. Vuoden loppuun mennessä olivat 
säännöstelyjärvet Suolijärveä lukuunotta-
matta täyttyneet ylärajaansa. Suolijärves-
sä vedenkorkeus jäi noin puoli metriä alle 
ylärajan. 

HIIDENVESI-HANKE 
Vedenjohtamista Hiidenvedestä koskevan 
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hankkeen vesioikeudellinen katselmus jat-
kui toimintavuonna. Länsi-Suomen vesioi-
keuden 19. 12. 1967 antamasta päätök-
sestä tehtyjen valitusten johdosta asia oli 
siirtynyt korkeimman hallinto-oikeuden 
käsiteltäväksi, joka antoi oman päätöksen-
sä 6. 3. 1969. Tämän mukaan kaupungille 
myönnettiin lupa säännöstelyihin ja veden-
ottoon pääosiltaan hakemuksen mukaisesti 
lukuunottamatta sitä, että vedenotto-oikeus 
on voimassa vuoden 1980 loppuun, jonka 
jälkeen se on riippuvainen uudesta hake-
muksesta. Kahden rahakorvauksia koske-
van vaatimuksen osalta korkein hallinto-
oikeus siirsi asian vesiylioikeuden käsitel-
täväksi, joka puolestaan antoi niitä koske-
van päätöksensä 11. 11. 1969, jossa vesi-

distuslaitoksen rakennus- ja muutostyöt. 
Pääpaino vedenpuhdistuksessa siirtyi täs-
tä syystä tavanomaista enemmän Pitkä-
kosken laitokselle. Harvinaisen pitkän kui-
vakauden takia otettiin Vanhankaupungin 
puhdistuslaitokselle raakavettä suoraan 
Vantaanjoesta 69 vrk:n ajan yhteensä 
4726 000 m3. Puhdistuslaitoksilla ei ollut 
huomattavia käyttöhäiriöitä toimintavuon-
na. 

Vesijohtoverkkoon pumputtiin eri laitok-
silta yhteensä 73 023 000 m3. Tästä oli 
Vanhankaupungin osuus 27153 000 m3 

(37,2 %) ja Pitkäkosken osuus 45104 000 
m3 (61,8 %). Pohjavesilaitosten osuus ko-
konaispumppuamisesta oli 766 000 m3 (1,0 
%). Keskimääräinen vuorokautinen pump-

oikeuden päätös pysytettiin ennallaan. 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätök-

sen perusteella ja erittäin kuivan kauden 
johdosta lisävettä otettiin Hiidenvedestä 
heinä-elokuussa yhteensä 1 803 500 m3. 
Pumppuaminen oli 7. 7.—31. 7. välisenä 
aikana 1 429 400 m3 ja 1. 8.—6. 8. välisenä 
aikana 375 600 m3 eli keskimäärin 0,7 m3/s 
kuukauden kestäneen vedenoton aikana. 

Vesijohtoveden valmistus 
VEDENPUHDISTUS- JA 
POHJAVESILAITOSTEN TOIMINTA 
Vedenpuhdistuslaitosten toimintaan vai-
kuttivat erityisesti Vanhankaupungin puh-

puaminen oli 200 000 m3/vrk. Vuorokauti-
nen pumppuaminen oli suurin 13. 8. 268 000 
m3, ja pienin 13.7. 128 000 m3. 

KEMIKAALIEN KULUTUS 

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksel -
la raakaveden keskimääräinen kaliumper-
manganaatin kulutus oli alhaisempi kuin 
edellisenä vuonna. Siitä huolimatta pysyi 
saostuskemikaalina käytetyn alumiinisul-
faatin kulutus siellä käytännöllisesti kat-
soen samana. Pääasiallisena syynä tähän 
on pidettävä sitä, että Vanhankaupungin 
laitos joutui kesän kuivuudesta johtuen 
käyttämään suhteellisesti enemmän raaka-
vetenä jokivettä, 1968 11 % ja 1969 17 %, 
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joka nopeiden laatuvaihteluittensa johdos-
ta tarvitsee suuremman yliannostuksen 
kuin hitaasti muuttuva Silvolan tekoaltaan 
vesi. Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksel-
la sen sijaan oli alumiinisulfaatin kulutus 
vuoteen 1968 verrattuna jonkin verran 
suurempi, 1968 56,9 g/m3 ja 1969 58,8 
g/m3. Kasvu johtui siitä, että alumiinisul-
faattia jouduttiin kesällä käyttämään raa-
kaveden korkean alkaliniteetin johdosta 
myös saostus-pH:n alentamiseen. 

Raakaveden lisääntynyt ammoniakkipi-
toisuus aiheutti molemmilla laitoksilla 
kloorin kulutuksen kasvua: Vanhassakau-
pungissa v. 1968 9,3 g/m3 ja v. 1969 11,1 
g/m3 sekä Pitkäkoskella v. 1968 9,8 g/m3 

ja v. 1969 10,5 g/m3. Pääasiassa tämän 
seurauksena, mutta osittain myös lisään-
tyneestä rikkidioksidin kulutuksesta joh-
tuen, kasvoi Vanhankaupungin vedenpuh-
distuslaitoksella, missä mainittujen kemi-
kaalien lisäystä huomattavammin esiintyi, 
myös neutralisoimiskalkin menekki: 1968 
25,6 g/m3 ja 1969 27,6 g/m3. Muutokset 
muiden kemikaalien keskimääräisessä ku-
lutuksessa vesikuutiometriä kohti lasket-
tuna olivat vähäisiä. 

ENERGIAN KULUTUS JA TUOTANTO 
Sähköenergiaa kulutettiin koko laitoksella 
yhteensä 29 950 000 kWh, mistä määrästä 
28 359 000 kWh oli ostettua ja 1 591 000 
kWh vesilaitoksen itse tuottamaa energiaa. 
Puhdistus- ja pohjavesilaitoksilla käytet-
tiin energiaa yhteensä 28 030 000 kWh ja 
laitoksen muu energiankäyttö oli 1 920 000 
kWh. Vesijohtoverkkoon pumputtua vesi-
yksikköä kohti oli energian kulutus sama 
kuin edellisenäkin vuonna eli 0,41 kWh/m3. 

Vedentutkimustoimmta 

VEDENHANKINTA VESISTÖJEN 
TUTKIMUKSET JA VEDEN LAATU 
Vantaanjoen vesistön jokivesien tutkimuk-
sessa toiminta jonkin verran lisääntyi 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesien-
suojeluyhdistys ry :n aikaansaaman jäte-
vesipuhdistamoiden yhteistarkkailun aloit-
tamisen johdosta. Vesilaitoksen hoitaessa 
yhteistarkkailuun liittyvät vesistötutki-

mukset lisättiin lokakuusta alkaen aikai* 
sempaan oman raakaveden laadun varmis-
tavaan tutkimukseen kaksitoista uutta ha-
vaintopistettä. Näistä vesistön kaikkiaan 
33 havaintopisteestä tehtiin veden laatu-
tutkimus kahden viikon välein. Vesistön 
järvien tutkimus tehtiin yleensä kaksi 
kertaa järvien tilanteen arvostelun kan-
nalta sopivimpina vuoden ajankohtina. Pa-
hoin likaantuneesta Tuusulanjärvestä tut-
kimus tehtiin lähes kuukausittain. 

Raakaveden laatua koskevien keskiarvo-
tuloksien perusteella vedenlaadussa ei ko-
konaisuudessaan edelliseen vuoteen verrat-
tuna ole tapahtunut suuria muutoksia ve-
denpuhdistuslaitoksien kohdalla Pitkäkos-
kella ja Vanhassakaupungissa. Kuitenkin 
johtokyvyssä ilmentyvä elektrolyyttien 
määrä lisääntyi selvästi molemmissa koh-
dissa ja typpipitoisten aineiden kasvu oli 
tuntuva jokivedessä Pitkäkoskella. Huo-
lestuttavinta olivat kesäaikana ajoittain 
todetut korkeat ammoniakkipitoisuudet 
Vantaanjoen koko pääuomassa. Tällainen 
ammoniakin säilyminen vedessä kesällä 
kaukaa jokivesistön latvoilla sijaitsevilta 
jäteveden puhdistamoilta aina jokisuulle 
asti osoittaa veden vakavaa pilaantumista. 
Ammoniakin ja muidenkin typpipitoisten 
aineiden vuosikeskiarvojen kasvu olikin 
erittäin tuntuva jätevesipuhdistamoiden 
alapuolella sijaitsevien havaintopaikkojen 
tuloksissa. 

Vantaanjoen vesistön järvien osalta ha-
vaittiin talvikautena edelliseen vuoteen 
verrattuna happivajauksen ja hiilidioksidin 
määrän sekä pohjan pelkistymisen lisään-
tyneen. 

Tutkimuksia Hiidenveden tilasta ja sen 
muutoksista suoritettiin vuoden aikana 
tehokkaasti. Tiheävälisellä järven biologis-
ten toimintojen tarkkailulla pyrittiin tar-
koin selvittämään vesistön nykyhetken ja 
tulevaisuuden kehityksen mahdollisuuksia 
sen käyttämiseksi kaupungin vedentarpeen 
tyydyttämisessä. 

VESIJOHTOVEDEN VALVONTA-
TUTKIMUKSET JA LAADUN-
TARKKAILU 

Lääkintöhallituksen määräysten mukaisis-
sa valvontatutkimuksissa ei vesijohtover-
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kon vedessä todettu koiimuotoisia baktee-
reja. Vedenpuhdistuksessa ja -jakelussa 
tarvittavan perusteellisen käyttötutkimuk-
sen lisäksi kiinnitettiin erityistä huomiota 
vesijohtoveden terveydellisissä laatuvaati-
muksissa nimettyjen myrkyllisten aineiden 
mahdollisen esiintymisen selvittämiseen se-
kä puhdistuslaitoksilta lähtevässä vesijoh-
tovedessä että puhdistukseen käytetyssä 
raakavedessä. Jatkuva tarkkailu osoitti 
veden laadun täysin turvalliseksi. 

VEDENHANKINTASUUNNITELMIIN 
LIITTYVÄT TUTKIMUKSET 
Suunnitelmien mukaisen vedenhankinta-
lähteen, Päijänteen, veden laatua ja vesis-
tön tilaa seurattiin laajoin tutkimuksin 

paikalta tuotua vettä. Koepuhdistuksissa 
käytettiin erilaisia kemikaaliannostuksia, 
eräitä uusia kemikaaleja ja lisäpuhdistus-
menetelmiä. Näiden tutkimusten perus-
teella saatiin valaisevia tietoja Päijänteen 
vedestä puhdistettavan vesijohtoveden laa-
dusta ja puhdistuskustannuksista tietyin 
edellytyksin. Otsonointia on näissä yh-
teyksissä kokeiltu erityisesti esikäsittelynä 
tavanomaisessa vedenpuhdistuksessa. Käy-
tettäessä otsonia makua ja hajua aiheut-
tavien tekijöiden poistamiseen kloorilla 
hapettamisen sijasta, on ensin mainitun 
menetelmän todettu tehokkaasti vähentä-
vän mm. fenoleista syntyviä ja veden bio-
logisista tekijöistä aiheutuvia puhdistetun 
veden laatua pilaavia vaikutuksia. 

m 

erityisesti järven keski- ja eteläosissa. 
Tutkimustoiminta tapahtui nyt yhteistyönä 
Jyväskylän Hydrobiologisen Tutkimuslai-
toksen kanssa. Tutkimuksissa noudatettiin 
vesilaitoksen aikaisemmin omissa Päijän-
teen tutkimuksissaan kehittämiä ja käyt-
tämiä menetelmiä, joita käytettiin tiheävä-
lisin havainnoin tehtyihin veden biologis-
ten tapahtumien tarkasteluun. Lisäksi teh-
tiin Keski-Päijänteellä erityisesti teollisuu-
den jäteaineiden, sekä hiilen ja ravinneai-
neiden tiheävälisiä havaintoja vesistön 
kuormitusta keventämään tähdättyjen toi-
menpiteiden vaikutuksien selvittämiseksi. 

Päijänteen veden puhdistettavuutta tut-
kittiin koepuhdistamalla Pitkäkoskella kes-
kimäärin kerran kuukaudessa vedenotto-

V e d e n j a k e l u 

VESIJOHTOVERKKO JA SEN 
RAKENTAMINEN 
Pää- ja jakelujohtaja rakennettiin vuoden 
1989 aikana yhteensä 33 798 m ja vanhoja 
johtoja poistettiin 3 122 m, joten vesijoh-
toverkon kokonaispituus lisääntyi 30 676 
m:llä. Verkon kokonaispituus oli vuoden 
lopussa 790 241 m. 

Pääjohtoja, joista 10 350 m on kallioon 
louhituissa johtotunneleissa, oli vuoden 
vaihteessa 84 441 m. Huomattavimmat 
pääjohtojen rakennustyöt olivat Ilmalan—-
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Alppilan välisen pääjohdon loppuunraken-
taminen Alppilan puistossa, Myllypuron— 
Mellunkylän pääjohdon rakentamisen 2. 
vaihe, Oulunkylän pääjohdon rakentami-
sen aloittaminen sekä Helsingin mlk:n 
syöttö johdon rakentaminen Pitkäkoskelta. 

Jakelujohtojen kokonaispituus vuoden 
lopussa oli 705 800 m. 

Huomattavimmat alueelliset rakennus-
kohteet sijaitsivat edelleenkin kaupungin 
itäisillä ja pohjoisilla alueilla. Suunnitte-
lun painopiste kohdistui samoille alueille. 
Eniten jakelujohtoja rakennettiin Vartio-
kylän—Mellunkylän ja Tapaninkylän— 
Suurmetsän alueilla ja kaikkiaan niitä 
asennettiin 28 035 m. Talojohtojen määrä 
lisääntyi 965:11a. talojohdolla. Näistä huo-
mattavin osa oli pohjoisten ja itäisten 
alueiden omakotitalojen liitoksia. Verk-
koon liitettyjen vesimittarien kokonais-
määrä oli vuoden vaihteessa 14 075 kpl. 

VESIJOHTOVERKON VUODOT 
Kertomusvuoden aikana tapahtui pää- ja 
jakelujohdoissa yhteensä 142 vuotoa eli 1 
vuoto/5 567 m. Näistä yksi, 30. 12. tapah-
tunut pääjohtovuoto aiheutti osittaisen ve-
sipulan noin 8 tunnin ajaksi lähes kaik-
kialla Vantaanjoen itäpuolisilla alueilla. 
Talojohtovuotoja oli 82 kpl eli 1 vuoto/174 
talojohtoa. Vuotojen määrää voitaneen pi-
tää normaalina. 

TARKASTUSTOIMINTA 
Tarkastustoimisto tarkasti ja hyväksyi 
kertomusvuonna yhteensä 1187 kiinteis-
tön vesijohto- ja viemäripiirustukset, edel-
lisen vuoden määrän ollessa 1325 kpl. 
Kiinteistöjen vesijohto- ja viemäriasennus-
töiden tarkastuskäyntejä tehtiin 4 219 kpl. 
Vuonna 1968 vastaava luku oli 3 792 kpl. 
Laitokselle hyväksymistä varten toimitet-
tuja vesijohto- ja viemärialan tuotteita 
koskevia lausuntoja annettiin 36 kpl. 

Kaupungin vesijohto- tai viemäriverk-
koon liitettyjen tai liitettävien kiinteistö-
jen vesijohto- ja viemäritöitä suoritta-
maan oikeutettujen urakoitsijoiden 3-vuo-
tistoimikausi päättyi 31. 12. 1968. Uusi 
toimikausi alkoi 1. 1. 1969, jolloin myös 
urakoitsijasopimukset ja takuusitoumuk-
set uusittiin. Urakoitsijoita oli vuoden lo-

pussa yhteensä 96 toiminimeä. 

SISÄJOHTOTYÖT 
Vesilaitoksen sisäjohtotoimisto suoritti 
kertomusvuoden aikana lämpö-, vesi- ja 
viemäriputkistoasennuksia pääasiallisesti 
vesilaitoksen omilla työmailla, jotka oli-
vat Ilmalan uusi vesisäiliö- ja toimistora-
kennus sekä Vanhankaupungin selkeytys-
allasrakennus. Helsingin kaupungin raken-
nusviraston tilaaman Erottajan kalliosuo-
jan putkityöt aloitettiin kertomusvuoden 
aikana. Muu asennustoiminta käsitti kau-
pungin omistamissa kiinteistöissä suoritet-
tuja korjaus- ja huoltotöitä. Tämän lisäksi 
laadittiin sisäjohtotoimistossa lämpö-, vesi-
ja viemäriputkistopiirustukset Vanhankau-
pungin laitoksen peruskorjauksen II vai-
hetta varten. 

Vedenmyynfi 

Toimintavuoden 1969 vedenmyynti oli 
67 855 754 m3 eli 92,9 % vuoden kokonais-
kulutuksesta. Kasvu edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 3,4 %. Vesilaitoksen kulut-
tajille myytiin vettä 67 663 784 m3, mistä 
määrästä kaupungin hallinnollisten rajo-
jen ulkopuolelle Otaniemeen myytiin 
834 390 m3. Tämän lisäksi myytiin vettä 
Espoon kauppalalle 7 407 m8 ja Helsingin 
maalaiskunnalle 184 563 m3. Laitoksen 
puhdistetun veden omakäyttö oli 430 000 
m3 ja muu käyttö ja häviöt, joihin lue-
taan vesijohtoverkon vuodot, mittaushä-
viöt, katurakennustöiden yhteydessä käy-
tetty vesi, palonsammutusten vaatima vesi 
ym. oli noin 4 737 000 m8. 

Kuluttajien määrä vuoden lopussa oli 
12 950. Vastaava määrä oli edellisenä 
vuonna 12 078, joten kuluttajien määrä 
kasvoi 872:11a. 

Rakennustoiminta 

HIIDENVESI-HANKE 
Toimintavuonna aloitettiin Hiidenveden 
säännöstelyyn liittyvät työt. Helsingin 
Maansiirto Oy:n kanssa allekirjoitettiin 
11. 8. 1969 urakkasopimus niiden töiden 
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suorittamisesta, jotka vesioikeuden lupa-
päätöksessä oli määrätty tehtäväksi sään-
nöstelyn rannanomistajille aiheuttamien 
haittojen korvaamiseksi. Mainitut työt jat-
kuvat vielä seuraavana vuonna. Lisäksi 
suoritettiin noin 75 % lupapäätöksen mu-
kaisista rahakorvauksista. Perusyhtymä 
Oy :n kanssa allekirjoitettiin 3. 9. 1989 las-
kutyösopimus Väänteenjokeen rakennetta-
van Hiidenveden säännöstelypadon raken-
tamista varten tarvittavien työpatojen te-
kemisestä. 31. 10. 1969 allekirjoitettiin so-
pimus saman urakoitsijan kanssa varsi-
naisen säännöstelypadon rakennustöiden 
suorittamisesta. Nämä työt aloitettiin 1. 
11. 1969 välittömästi työpatojen valmis-
tuttua. 

ILMALAN II VESISÄILIÖ 
Ilmalan II vesisäiliön rakennustyöt val-
mistuivat kaikilta osin vuoden 1969 lop-
puun mennessä. Vastaanottotarkastuspöv-
täkirja pääurakoitsijan Rakennus- ja insi-
nööritoimisto Teräsbetoni Oy :n kanssa al-
lekirjoitettu n 22. 12. 1969. Vuokratut tilat 
luovutettiin vuokralaisille 15. 12. 1969. 

MUUT RAKENNUSTYÖT 
Ilmalan I vesisäiliön katolle on sen kor-
kean sijainnin vuoksi sijoitettu erilaisia 
radio- ja tietoliikennetoimintaa palvelevia 
laitteita. Koska näiden tilantarve on jat-
kuvasti kasvanut, rakennettiin laitteille 
toimintavuoden aikana yhtenäiset, ajan-
mukaiset tilat. Urakkasopimus työn suori-

VANHANKAUPUNGIN VEDEN-
PUHDISTUSLAITOKSEN 
PERUSKORJAUS 
Suodatinlaitoksen ja siihen välittömästi 
liittyvien kohteiden rakennustöitä jatket-
tiin ja ne valmistuivat kertomusvuoden 
aikana vähäisiä viimeistelytöitä lukuun-
ottamatta. Vesi- ja sähköteknillisten lait-
teiden asennustyöt jatkuivat vielä vuoden 
lopussa. Rakennustöiden osalta pidettiin 
vastaanottotarkastus 19. 12. 1969. 15. 12. 
1969 allekirjoitettiin kokonaisurakkasopi-
mus Elovuori Oy:n kanssa viemäriyhdys-
tunnelin rakentamisesta kallioon louhitul-
ta pumppuasemalta Vantaanjokeen johta-
vaan varavedenottotunneliin. 

tuksesta allekirjoitettiin rakennusliike Va-
sa Oy:n kanssa 12. 5. 1969. Töiden vas-
taanottotarkastus pidettiin 21. 11. 1969. 

Edellisenä vuonna aloitetut Pitkäkosken 
vedenpuhdistuslaitoksen varavoima- ja 
huoltorakennuksen rakennustyöt valmis-
tuivat 21. 2. 1969. Urakoitsijana toimi ra-
kennusliike Häyrinen Oy. 

Vedenhankinnan 
kaukosuunnitfelu 
Tie- ja vesirakennushallitus pyysi vuoden 
1969 lopulla vesilaitosta tekemään yleis-
suunnitelman Päijänne-tunnelin vedenotta-

310 



39. Vesilaitos 

mosta sekä tunnelin päätekohdan liittämi-
sestä Silvolan tekoaltaaseen ja kolmisopi-
muskuntien vedenhankintajärjestelmiin. 
Toimintavuoden aikana ei vielä saatu rat-
kaisua valtion taholta sille ehdotetusta 
tavoitteesta osallistua Päijänne-tunneli-
hankkeen rahoitukseen 35 % :11a eikä 
muista Päijänne-tunnelin toteuttamiseen 
liittyvistä seikoista. Vastaavasti kolmisopi-
muskunnat joutuivat jatkamaan kolmiso-
pimuksessa edellytettyä määräaikaa ve-
denhankinnan lähiohjelman lopullisesta so-
pimisesta vuoden 1970 loppuun. 

Toimintavuonna kolmisopimustoimikun-
ta esitti kunnille sopimusehdotuksen vesi-
laitosyhteistoiminnasta. Ehdotettu sopi-
mus määrittelee kokonaisratkaisun, jolla 
kuntien nykyiset vedenhankintajärjestel-
mät voidaan joustavasti niveltää Päijänne-
tunneliin. Ehdotuksen mukaan Espoo ja 
Helsingin maalaiskunta eivät 1970-luvulla 
rakenna lisää omaa puhdistuslaitoskapa-
siteettia, vaan ostavat vesivajauksiaan 
vastaavat määrät vesijohtovettä aluksi 
kaupungin omistamalta Pitkäkosken puh-
distuslaitokselta ja myöhemmin sopimus-
kuntien yhteishankkeena rakennettavalta 
puhdistuslaitokselta. Yhteinen laitos on 
suunniteltu rakennettavaksi 1970-luvun 
puolivälissä ja sen hoidosta tulee huoleh-
timaan Helsingin kaupunki. Vedentoimitus 
sekä Pitkäkosken puhdistuslaitokselta että 
kuntien yhteiseltä laitokselta tapahtuu ns. 
laitosmyyntinä suoraan ostajakuntien 
syöttöjohtoihin kaupungin vesijohtoverk-
koa rasittamatta, mikä otetaan huomioon 
laitosmyynnin vedenhinnassa. Sopijakun-
nat voivat rakentaa yhteistoiminnassa tai 
erikseen syöttöjohtoja puhdistuslaitoksis-
ta kuntakohtaisiin vesijohtoverkkoihin. 
Kuntakohtaisten verkkojen rakentaminen 
ja hoito ei sen sijaan kuulu sopimuksen 
piiriin. Sopimus allekirjoitettiin 22. 1. 
1970. 

Materiaa I ¡toi m innot 
Vesilaitoksen materiaalitoimintoihin katso-
taan kuuluviksi laitoksen hankinta- ja va~ 
rastotoiminnat, kuljetukset sekä konepa-
jan työt niiltä osin kuin ne käsittävät va-
kiotarvikeluontoisten vesijohtoverkon lait-
teiden ja erikoisosien valmistusta laitok-

sen varastoon. Hankintojen yhteisarvo oli 
uudisrakennusten koneita ja laitteita lu-
kuunottamatta 9,20 mmk. Tästä oli raaka-
aineiden ja vakiotarvikkeiden osuus 6,28 
mmk, vedenpuhdistuskemikaalien 1,71 
mmk, kalusto- ja kuluttajalaitteiden 0,27 
mmk sekä muiden tavara- ja palvelus-
luontoisten hankintojen arvo 0,94 mmk. 
Vastaavat arvot olivat vuonna 1968 7,52 
mmk, 1,66 mmk, 0,25 mmk ja 1,47 mmk 
eli yhteensä 10,90 mmk. Ulkopuolelta suo-
ritettujen hankintojen lisäksi laitoksen 
konepaja toimitti kertomusvuonna vesi-
johtoverkon laitteita ja erikoisosia yhteen-
sä 1,24 mmk:n arvosta vastaavan luvun 
oltua edellisenä vuonna 1,38 mmk. 

Edellä mainittuihin materiaalitoimintoi-
hin kuulumattomina konepajalla valmis-
tettiin lähinnä Vanhankaupungin veden-
puhdistuslaitoksen uudisrakenteisiin sul-
kuluukkuja, hämmentimiä ja sähkökäyt-
töisiä venttiilejä. Tämän lisäksi suoritet-
tiin kiinteistöissä vuoden aikana normaa-
liluontoisia korjaustöitä. Näiden toimin-
tojen yhteisarvo oli noin 1,41 mmk. 

Varastojen yhteisarvo oli vuoden lopus-
sa 4,18 mmk vastaavan arvon oltua edel-
lisenä vuonna 4,36 mmk. 

Taloudellinen tulos 

Vuoden ylijäämä oli 1 016 099 mk. Talou-
dellinen tulos oli hyvä. 

Kokonaiskustannuksista oli kiinteiden 
pääomakustannusten osuus 52,0 %, palk-
kojen 21,2 %, kemikaalien ja sähkön 8,9 
% sekä muiden kustannusten 17,9 %. 
Vuoden 1968 vastaavat luvut olivat 49,3 
%, 22,4 %, 8,1 % ja 20,2 %. 

Toimintavuoden ylijäämä oli 0,4 % 
omaisuustaseen osoittamasta käyttöomai-
suuden arvosta, joka oli 238 204 823 mk. 
Jos lisäksi otetaan huomioon kustannuk-
siin sisältyvä käyttöomaisuuden korko 
12 665 379 mk, joka on laskettu 6 %:n 
mukaan, todetaan laitoksen tuottaneen 
noin 6,4 % :n koron sijoitetulle pää-
omalle. 

VESIMAKSU 

Veden hinta toimintavuoden aikana oli 
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45 p/m3. Kaupunginvaltuusto korotti 13.11. 
1968 tekemällään päätöksellä hinnan 
50 p/m3:iin. Vakauttamisesta johtuen ei 
hinnankorotukselle ole saatu hinta- ja 
palkkaneuvoston vahvistusta. 

Organisaatio ja 
henkilökunta 
Toimintavuoden aikana valmisteltiin orga-
nisaation kehittämiseksi eräitä vähäisem-
piä ja muutamia merkittäviä tarkistuksia 
ja muutoksia osastojen tehtäviin, jotka 
teollisuuslaitosten lautakunta oli vahvista-
nut 30. 6. 196T5 koska katsottiin, ettei 

kaupungin ja naapurikuntien välisen yh-
teistoiminnan kehittyessä tulevaisuudessa 
yhä kiinteämmäksi. Organisaation uudista-
misesta johtuvat uudelleenjärjestelyt kos-
kevat lähinnä toimitusjohtajalle alistettua 
vedenhankinnan kaukosuunnittelutoimistoa 
ja käyttöosastolle alistettua laitossuunnit-
telutoimistoa. Molemmat mainitut toimin-
tayksiköt siirtyvät vuoden 1970 alusta lu-
kien rakennusosaston alaisuuteen. 

Henkilökunta käsitti vuoden lopussa 531 
henkilöä. Luvusta puuttuu 3 työkyvyttö-
myyseläkkeelle siirtynyttä henkilöä, joiden 
palvelussuhde jatkuu. Edellisen vuoden 
vastaava luku oli 545. Eläkkeelle siirtyi 
vuoden aikana 7 

s»• 

* 

' m» 

mainitun päätöksen mukainen tehtäväkoh-
tainen organisaatio vastannut täysin 
muuttuneita tai muuttumassa olevia olo-
suhteita. Lautakunta vahvisti osastojen 
uusitut tehtävät 22. 10. siten, että ne tu-
levat voimaan vuoden 1970 alusta lukien. 

Vahvistetuista organisaatiomuutoksista 
mainittakoon ennen kaikkea vedentoimi» 
tusprosessiin kuuluvien laitosten kokonais-
suunnittelun keskittäminen rakennusosas-
tolle, jolle jo aiemmin on kuulunut raken-
nushankkeiden koordinointi ja toteuttami-
nen. Lisäksi mainitun osaston tehtäviin 
lisättiin kokonaan uutena tehtävänä vesi-
laitostoiminnan yleissuunnittelutehtävä, 
jonka merkitys tulee kasvamaan Helsingin 
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Toimintavuosi 1969 

Vuosi 1969 oli kaasulaitoksen 109. toiminta-
vuosi ja 69. vuosi kaupungin omistuksessa. 

Kertomusvuoden talousarvion laatimis-
aikaan keväällä 1968 jatkui terästeollisuu-
dessa, joka aina on herkkä suhdannevaihte-
luille, yleismaailmallinen lamakausi. Tästä 
johtuen olivat myös koksin markkinointi-
mahdollisuudet sekä oman maamme me-
tallurgiselle teollisuudelle että vientinä Ruot-
siin entisestään heikentyneet. Koska lisäksi 
koksin käyttö keskuslämmitystarkoituksiin 
osoitti jatkuvaa laskua, laadittiin tuotanto-
suunnitelma ja talousarvio vuodelle 1969 ta-
voitteena 80 % toiminta-aste eli n. 117 000 
tonnin koksin kokonaisvalmistus. Kaasun 
kokonaistoimituksen arvioitiin nousevan 33,9 
milj. m3:iin ja raaka-ainehiilen käytön 
160 000 tonniin. 

Terästeollisuuden lamakausi päättyi kui-
tenkin v. 1968 lopussa ja selvä paraneminen 
kansainvälisillä koksimarkkinoilla oli havait-
tavissa kertomusvuoden alussa. Tosin koti-
mainen terästeollisuus ei tässä vaiheessa 
vielä ollut kiinnostunut kaasulaitoksen kok-
sin lisäostoista. Sen sijaan länsimainen teräs-
teollisuus lähinnä Ruotsissa ja Belgiassa oh 
valmis solmimaan heti kertomusvuoden alus-
sa ostosopimukset, jotka turvasivat kaasu-
laitoksen täysitehoisen tuotannon aina myö-
häissyksyyn asti. Myös kotimaan terästeolli-
suus oli alkukesästä lähtien kiinnostunut 
ostamaan kaasulaitoksen koksia. Laitoksella 
olisi ollut vuoden loppupuolella tuotannolli-
set mahdollisuudet toimittaa terästeollisuu-
delle n. 10 000 tonnia koksia, mutta tämän 
edellyttämän raaka-ainehiilen ostossa Neu-
vostoliitosta ei onnistuttu. 

Koksin kokonaistuotanto v. 1969 oli 
136 400 tonnia ja myynti 145 500 tonnia. 
Kun koksin oma käyttö generaattorikaasun 
valmistukseen oh 4 500 tonnia, pieneni koksi-
varasto 14 400 tonnista 800 tonniin. Raaka-
ainehiiltä, joka tuotiin kokonaan Neuvosto-
liitosta, käytettiin 174 900 tonnia. 

Koksin kokonaismyynnistä markkinoivat 
vuosisopimuksen perusteella helsinkiläiset 
polttoaineliikkeet 52 000 tonnia eli 36 % lä-
hinnä keskuslämmitystarkoituksiin. Kaasu-
laitoksen suoran myynnin osuus oli 93 500 
tonnia eli 64 %. Tästä määrästä toimitettiin 
kotimaahan lämmityskoksiksi 20 100 tonnia, 
maamme teollisuuteen 24 500 tonnia sekä 
vientinä Ruotsiin 23 000 tonnia, Belgiaan 
24 900 tonnia ja Hollantiin 1 000 tonnia. 

Talousarviossa arvioitiin j akeluverkostoon 
pumpattavan kaasumäärän nousevan 33,9 
milj. m8:iin. Suunniteltua suuremmasta tuo-
tantoasteesta johtuen lisääntyi sähkölaitok-
selle toimitetun ylij äämäkaasun määrä ar-
vioidusta 1,4 milj. m8:stä 4,8 milj. m3:iin. 
Tästä johtuen kohosi kaasun kokonaistuo-
tanto talousarvion lukua suuremmaksi eli 
36 milj. m3:iin. Kaasun myynti yleisillä ta-
riffeina oh 28,9 milj. m3 eli 2 % v. 1968 lukua 
pienempi. 

Kaasun j akeluverkostossa suoritettiin ker-
tomusvuoden aikana vain peruskorjaus- ja 
muutostöitä. Verkoston yhteispituus oh vuo-
den päättyessä 260,8 km ja siihen liitettyjen 
kaasukojeiden määrä 94 402 kpl. 

Sivutuotteista kivihiilitervan tuotanto oli 
4 200 tonnia ja raakabentseenin 670 tonnia. 
Kivihiilitervasta myytiin 1 500 tonnia Eng-
lantiin. Muutoin nämä tuotteet markkinoi-
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Talousarviossa arvioitiin 
tuottavan alijäämää 1 612 200 mk. Tulos 
oli merkittävästi parempi < 
tuessa 37 385 mk:aan. Tulot olivat 22 480 ' 
mk ja 9,3 % talousarviota suuremmat joh-

tuotanto-
22 481 594 

ja olivat vain 1,3 % talousarviota 

korot 839 996 mk tuloutti 
pungille v. 1969 1 897 602 mk. 

Henkilökunnan määrä väheni 
vuoden aikana lähinnä 

kau-

minnan avulla 328:sta 303 henkilöön. 
Kaupunginvaltuuston 13.11 

tuotantolaitos valmistuu v. 1971 
jonka jälkeen nykyinen hiileen 
kaasunvalmistus lopetetaan, 
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40. Kaasulaitos 

i. Organisaatio ja henkilökunta 

Kaasulaitoksen tuotantojärjestelmän muut-
tumisen johdosta vapautuvaa henkilökuntaa 
on kertomusvuoden aikana yhteistoimin 
kaupunginhallituksen järjestelytoimiston 
kanssa saatu sijoitetuksi muihin kaupungin 
virastoihin ja laitoksiin 15 henkilöä. Laitok-
selta siirrettyjen tilalle on jouduttu otta-
maan tilapäistä työvoimaa 9 henkilöä kaa-

sunvalmistustoiminnan turvaamiseksi nykyi-
sin menetelmin. 

Henkilökunnan kokonaismäärä väheni ker-
tomusvuoden aikana tilapäistyövoiman otta-
misesta huolimatta 25 henkilöllä. Henkilö-
kunnan lukumääräiset muutokset vuoden 
1969 aikana on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1 — Tabell 1 — Table 1 

Henkilökunta — Personalen — Personne! 

Henkilökuntaryhmä - Perso-
nalgrup - Personnel group 
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Henkilökunnan muutokset — Personalförändringar — 
Changes of personnel 
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Vakin. viranhaltijat— Ordina-
rie tjänstemän — Perma-
nent functionaries  49 — — — — 3 2 44 

Tilapäiset viranhaltijat ja vi-
ransijaiset — Tillf. tjänste-

män och tj änstförrättande 
— Occasional functionaries 
and substitutes  3 — — — — — — 3 

Työsopimussuhteessa olevat 
kuukausipalkkaiset — Må-
nadslöntagare i arbetsav-
talsförhållande — Monthly 
salaried persons with work-
ing agreement  6 6 — — 19 13 1 1 70 

Työntekijät — Arbetare — 
Workers  210 — — 42 50 14 2 186 

Yhteensä — Sammanlagt — 
Total  328 — — 61 63 18 5 303 
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40. Kaasulaitos 

2. Öljytuotteisiin perustuva kaasuntuotanto 

K aupungin valtuusto päätt i 13.11.1968, 
että kaasulaitoksen nykyiselle tehdasalueelle 
rakennetaan öljytuotteeseen perustuva kaa-
sutuslaitos raaka-ainesäiliöineen siten, että 
laitteisto on toimintavalmis vuoden 1971 
alussa. Kaasulaitoksen saamien tarjousten 
perusteella kävi ilmeiseksi, että kaupunki-
kaasun valmistus öljytuotteista on edulli-
sinta suorittaa ainakin ensimmäiset viisi 
vuotta nestekaasua raaka-aineena käyttäen. 
Kaasulaitos pyysi tätä varten Kauppa- ja 
teollisuusministeriöltä lupaa nestekaasun va-
rastoimiseksi kahdessa 1 200 m3:n pallomai-
sessa säiliössä ja kahdessa pienessä säiliössä 
sekä tavittavan putkiston ja varusteiden 
liittämiseksi säiliöihin ja kaasuntuotantolait-
teistoon. Tämä lupa saatiin 16.4.1969. Kaasu-
laitos teki 31.5.1969 sopimuksen nestekaa-
suun perustuvan kaasutuslaitteiston han-
kinnasta sekä 10.7.1969 sopimuksen raaka-

aineena käytettävän nestekaasun toimitta-
misesta. Nämä sopimukset astuivat voimaan 
15.7.1969 kaasulaitoksen saatua rakenteita 
koskevan rakennusluvan. Nestekaasun va-
rastosäiliöiden rakentamisesta teki kaasu-
laitos sopimuksen 31.7.1969 samoin kuin 
17.12.1969 sopimuksen tarvittavien raken-
nusteknillisten töiden suorittamisesta. 

Näin ovat uuteen kaasuntuotanto järjes-
telmään siirtymiseksi tarvi t tavat runkosopi-
mukset tehty silmälläpitäen kaupunginval-
tuuston hyväksymää aikataulua. Vuoden 
1969 aikana tapahtunut teräksen ja muiden 
tarvikkeiden kohonnut maailmanmarkkina-
hintataso sekä vaikeutunut saanti on kui-
tenkin aiheuttanut eräitä alihankintatoimi-
tusten viivästymisiä, jotka vuorostaan voivat 
haitata kaasutuslaitteiston aikataulunmu-
kaista rakentamista. 
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40. Kaasulaitos 

3. Kaasulaitoksen toiminta 

Kertomusvuoden aikana valmistettiin kaa-
su edelleen kivihiilestä. Kaasun valmistus oli 
63,1 milj. m3, josta uunien lämmitykseen 
käytettiin 27,1 milj. m3 ja loput pumpattiin 

jakeluun. Koksin tuotanto oh 136 372 ton-
nia. Lisäksi saatiin sivutuotteina bentseeniä 
666 tonnia ja tervaa 4 225 tonnia. 

3.1. RAAKA-AINE 

Raaka-aineena käytetty kivihiili tuotiin 
kokonaan Neuvostoliitosta. Hiiltä käytettiin 
v. 1969 174 891 tonnia eli 16,9 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Hiileen lisättiin 

öljyä 128 t eli keskimäärin 0,07 % (0—2 %). 
Raaka-ainehiilen ominaisuuksia ja käyttöä 

kuvaavat taulukot 2 ja 3. 

Taulukko 2 — Tabell 2 — Table 2 

Käytetyt hiilet — Använda kol — Used coal 

Hiili —· Kol — Coal P 1 as*0 
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Tsherepovets »Shihta» 
Keskiarvo — Medelvär-

de — Average value 
0/—17 6 1969 103 265 8,1 8,3 26,9 0,61 7760 7525 1385 153 0/—17 6 

1968 78 421 7,8 8,3 26,1 0,67 7813 7575 1400 153 0 / + l , 4 / - -12 

Don »K» 
Keskiarvo — Medelvär-

de — Average value 
1969 0 /+0 f 4 / - -12 8% 

de — Average value 
1969 71 626 9,o 7,0 20,3 1,60 8010 7790 1390 108 0 /+0 f 4 / - -12 8% 
1968 66 781 9,6 7 ,2 21,3 1,63 8006 7799 1395 150 0/4-0,2/--12 9 
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40, Kaasulaitos 

Taulukko 7 — Tabell 7 — Table 7 

Raaka-ainehiilen tuonti, käyttö ja varastotilanne — Import och förbrukning av stenkol samt för-
rådens storlek — Import consumption and stocks of coal 

Hiiltä tonnia 
Stenkol ton 

Coal tons 

Varasto 1.1.1969 — 1 förråd den 1.1.1969 — In stock 1.1.1969 68 224 
Tuotu — Import — Import 136 826 
Käytetty — Förbrukning — Consumption 174 891 
Varasto 31.12.1969 — I förråd den 31.12.1969 — In stock 31.12.1969 30 159 

3.2. KAASU 

Kaasun valmistus 

Kaasun valmistus oli v. 1969 13,4 % suu-
rempi kuin v. 1968 johtuen korkeammasta 
toiminta-asteesta. Generaattorikaasun val-
mistus oh 17,2 milj. m3 , johon tarvittiin 
4 452 tonnia koksia. 

Kivihiilen kuivatislauksen lämmöntarve oli 
630,3 kcal/kg. 

Valmistetun kaasun määrät ja ominaisuu-
det on esitetty taulukoissa 4 ja 5. ^ 

Kaasukromatograafi "Janak" kaasun koostumuksen määritystä varten. 
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40. Kaasulaitos 

Kaasurahakkeiden laskenta ja pakkaaminen. 

Taulukko 4 Tabell 4 — Table 4 

Kaasun valmistus ja käyttö 1969 — Tillverkning och förbrukning av gas 1969 — Production and 
consumption of gas 1969 

Hiilikaasua valmistettu — Framställd kolgas — Produced coal gas 
Hiilikaasuun lisätty generaattorikaasua — Till kolgasen tillsatt 

generatorgas — Producer gas added to coal gas  
Hiilikaasuun lisätty ilmaa — TiU kolgasen tillsatt luft — Air added 

to coal gas  
Kaupunkikaasun kokonaisvalmistus — Totalproduktion av stads-

gas — Total production of town gas  
Kaupunkikaasua uunien lämmitykseen (teholl. lämpöarvo 3 687 

kcal/m3 — 82 % uunien lämmöntarpeesta) — Stadsgas för un-
dereldning av ugnarna (effektivt värmevärde 3 687 kcal/m8 

82 % av ugnarnas värmebehov) — Town gas for oven heating 
(effective calorific value 3 687 kcal/m8 — 82 % of the heat need 
of ovens)  

Generaattorikaasua uunien lämmitykseen (teholl. lämpöarvo 1 046 
kcal/m3 — 18 % uunien lämmöntarpeesta) — Generatorgas för 
undereldning av ugnarna (effektivt värmevärde 1 046 kcal/m3 

— 18 % av ugnarnas värmebehov) — Producer gas for oven 
heating (effective calorific value 1 046 kcal/m3 — 18 % of the 
heat need of ovens)  

Kaupunkikaasua syötetty jakeluverkostoon — Stadsgas pumpats 
i distributionsnätet — Town gas pumped in the distribution 
system  

Kaupunkikaasua myyty sähkölaitokselle — Stadsgas sålts till el-
verket — Town gas sold to elworks  

55 509 134 m3 15°C, 760 mm Hg 

7 585 610 » » » 

7 050 » » » 

63 101 794 » » » 

27 137 235 » » 

9 613 910 » » 

31 156 976 » » 

4 811 932 » » 
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Taulukko 7 — Tabell 7 — Table 7 

Kaupunkikaasun ominaisuudet v. 1969 •— Uppgifter om stadsgas år 1969 — Characteristics of 
town gas 1969 

Seososa — Komponent 
Component 

Keskiarvo 
Medelvärde 

Average value 

Suurin arvo 
Högsta värde 
Highest value 

Pienin arvo 
Lägsta värde 
Lowest value 

Hiilidioksidi — Koldioxid — Carbon dioxide  2,o % 2,8 % 1,6 % 
Raskaa t hiilivedyt —• Tunga kolväten •—• Heavy 

2,o % 

hydrocarbons — . — . . . . . 2,2 » .... 2,5 » 1,9 » 
Happi — Syre — Oxygen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 » 0,3 » 0,o » 
Hiilimonoksidi — Kolmonoxid — Carbon monoxide 8,8 » 10,2 » 7,3 » 
Vety —· Väte — Hydrogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,2 » 58,2 » 50,3 » 
Metaani — Metan — Methane  21,8 » 22,8 » 20,6 » 
Typpi — Kväve — Nitrogen  1 1 , 1 » 14,1 » 8 , o » 

Suhteellinen tiheys •—· Relativ täthet — Relative 
density  0,3 99 0 , 4 5 2 0, 3 5 5 

Ylempi lämpöarvo —· Övre värmevärde — Gross 
calorific value 0°C, 760 mm Hg  4453 kcal/m3 4491 kcal/m3 4415 kcal/m3 

15°C, 760 mm Hg  4150 » 4185 » 4115 » 
Tehollinen lämpöarvo •—- Effektivt värmevärde — 

Effective calorific value 
0°C, 760 mm Hg  3959 » 3992 » 3925 » 

!5°C, 760 mm Hg  3691 » 3720 » 3658 » 

Ku a sv. s o i h t " ja Café Tö ö lö nr ci rt ta kesä ka h vi la ssa, 
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Kaasun myynti 

Kaasua pumpattiin kertomusvuonna jake-
luverkostoon 36,0 milj. m3. Lasketun kaasun 
määrä oli 33,7 milj. m8, joten oman kulutuk-
sen sekä vuotojen ja nesteytymisen osuus oli 
2,3 milj .m3. Kaasun myynti tariffeilla ja 
erikoishinnoilla pieneni edelliseen vuoteen 
verrattuna 2,0 %. 

Kaasun myynnin pieneneminen johtui 
suurelta osalta lämmityskäasun kulutuksen 
vähenemisestä. Osa kuluttajista siirtyi mui-
den polttoaineiden käyttöön. Uusista verk-
koon liitetyistä kojeista mainittakoon ra-

vintolaliedet, saunankiukaat ja elintarvike-
teollisuuden kojeet. 

Vuonna 1966 vahvistetut kaasunmyynti-
tariffit pysyivät kertomusvuoden aikana en-
nallaan. Sähkölaitokselle myydyn kesä- ja 
viikonloppukaasun keskimääräinen hinta oh 
2,30 p/m3. 

Kaasunkulutuksen jakautuminen ja kaa-
sunmyyntitariffit on esitetty taulukoissa 
6 ja 7. 

Kaasun valmistus- ja myyntimäärät sekä 
myyntituotot vuodesta 1959 alkaen ilmene-
vät taulukosta 16. 

Taulukko 6 — Tabell 6 — Table 6 

Kaasunkulutuksen jakautuminen — Gasförbrukningens fördelning — Division of gas consumption 

Kulutusryhmä — Förbrukningskategori — Consumption group ma % 

Tariffi 211 — Tariff 211 10 862 289 
2 423 083 
1 606 161 
5 260 698 
7 908 865 

791 351 

4 811 932 
363 027 

1 941 502 

30,2 0 
6,74 
4,46 

14,62 
21,99 
2,20 

13,38 
1,01 

5,40 

» 221 — » 221 
10 862 289 
2 423 083 
1 606 161 
5 260 698 
7 908 865 

791 351 

4 811 932 
363 027 

1 941 502 

30,2 0 
6,74 
4,46 

14,62 
21,99 
2,20 

13,38 
1,01 

5,40 

» 212 — » 212 

10 862 289 
2 423 083 
1 606 161 
5 260 698 
7 908 865 

791 351 

4 811 932 
363 027 

1 941 502 

30,2 0 
6,74 
4,46 

14,62 
21,99 
2,20 

13,38 
1,01 

5,40 

» 213 — » 213 

10 862 289 
2 423 083 
1 606 161 
5 260 698 
7 908 865 

791 351 

4 811 932 
363 027 

1 941 502 

30,2 0 
6,74 
4,46 

14,62 
21,99 
2,20 

13,38 
1,01 

5,40 

» 214 — » 214 

10 862 289 
2 423 083 
1 606 161 
5 260 698 
7 908 865 

791 351 

4 811 932 
363 027 

1 941 502 

30,2 0 
6,74 
4,46 

14,62 
21,99 
2,20 

13,38 
1,01 

5,40 

Huoneiden lämmitys — Uppvärmning av bostäder — House heating  
Ylijäämäkaasu sähkölaitokselle — överskottsgas till elverket — Left-over gas 

to el works  

10 862 289 
2 423 083 
1 606 161 
5 260 698 
7 908 865 

791 351 

4 811 932 
363 027 

1 941 502 

30,2 0 
6,74 
4,46 

14,62 
21,99 
2,20 

13,38 
1,01 

5,40 

Oma kulutus — Egen förbrukning — Own consumption  
Vuodot, nesteytyminen, mittauserot — Läckage, kondensering, mätfel — 

Leakage, condensation, measuring differences  

10 862 289 
2 423 083 
1 606 161 
5 260 698 
7 908 865 

791 351 

4 811 932 
363 027 

1 941 502 

30,2 0 
6,74 
4,46 

14,62 
21,99 
2,20 

13,38 
1,01 

5,40 

Yhteensä — Sammanlagt — Total 35 968 908 100,oo 
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40, Kaasulaitos 

Taulukko 7 — Tabell 7 — Table 7 

Kaasun myyntitariffit — Gastarifferna — Gas tariffs 

Tariffi - Tariff 
Kulutus m'/vuosi 

Förbrukning m8/år 
Consumption m3/year 

Yksikköhinta 
Enhetspris 
Unit price 
p/m3 

Perusmaksu 
Grundavgift 
Basic price 

mk/v 

Yleistariffit —̂ Allmänna tariffer — General tariff s: 
211 0—1 000 21 14 
221 — 17 141) 
212 1 000—5 000 15 74 
213 5 000—100 000 13 174 

Erikoistariffi — Specialtariff — Special tariff: 
214 yli 100 000 11 2 174 

Erikoishinta —- Specialpris — Special price: . . . . . . . . . . . . . . . 
yli 100 000 

223 yli 1 000 13 14 

2) Perusmaksu on 14 mk/v huoneistolta — Grundavgift 14 mk/år per lägenhet — Basic price 14 mk/year 
by flat. 

Kaasukojeiden asennus 

Kertomusvuonna kaasuliesiä asennettiin 
142 kpl. Kaasukeittimiä poistettiin 235 kpl. 
Teollisuusko]eita asennettiin 39 kpl ja muita 
kojeita 93 kpl. 

Asennettujen kaasukojeiden yhteismäärä 
oli vuoden lopussa 94 402 kpl. Tarkistettu 

kojeluettelo on taulukossa 8. 
Kertomusvuoden päättyessä oli asennet-

tujen kaasumittareiden lukumäärä 67 718 kpl 
(vuonna 1968 68 637 kpl), joista rahakemitta-
reita 51 363 kpl. (52 027 kpl) jalaskumittarei 
ta 16 355 kpl (16 610 kpl) 

T a u l u k k o 8 — Tabe l l 8 — T a b l e 8 

Kaasukojeita kuluttajilla vuoden päättyessä — Gasapparater hos konsumenterna vid årets slut <— 
Gas apparatuses at consumers at the end of the year 

Kaasukoje - Gasapparat - Gas apparatus 

Kotitalousliesiä — Hushållsspisar ·— Domestic cookers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ravintolaliesiä — Restaurangspisar — Restaurant cookers  
Kotitalouskeittimiä — Gaskokare för hushåll —• Domestic hotplates  
Lämminvesikoj eita — Varmvattenberedare — Water heaters  
Kotitalouspa! stinuunej a — Stekugnar för hushåll — Domestic baking ovens  
Lämpö- ja jääkaappeja — Värme- och kylskåp — Warming cupboards and refrigerators 
Saunakiukaita -— Bastuugnar —· Sauna stoves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pesupatoj a —· Tvät tgrytor — Washing kettles  
Lämpökaminoita — Värmekaminer — Room heaters  
Kattiloita, keskuslämmitys — Pannor, för centralvärme — Kettles, for central heating 
Kattiloita, muita — Pannor, övriga — Kettles, others  
Elintarviketeollisuuden kojeita — Apparater för livsmedelsindustrin ·— Apparatuses for 

food industry  
Muita teollisuuskojeita —· Andra apparater för industri —- Other apparatuses for industry ... 

Yhteensä —· Sammanlagt — Total 

322 



40. Kaasulaitos 

3.3. KOKSI 

Koksin kokonaisvalmistus oli vuonna 1969 
136 372 (vuonna 1968 113 858) tonnia. Tästä 
määrästä käytettiin generaattorikaasun val-
mistukseen 4 452 (5 751) tonnia. Koksin ko-
konaismyynti oli yhteensä 145 459 (135 109) 
tonnia, ja kertomusvuoden lopussa oli koksia 
varastossa 816 (14 356) tonnia. 

Myydystä koksimäärästä oli yli 5 mm:n 
suuruista 135 075 (114 396) tonnia. Tästä 
määrästä ostivat helsinkiläiset koksiliikkeet 
51 922 (53 257) tonnia eli 38,4 (46,6) %, josta 
kotimaahan 50 842 tonnia ja Tanskaan 
1 080 tonnia. Suoraan kuluttajille myytiin 
83 153 (61 139) tonnia eli 61,6 (53,4) %, siten 
että lämmityskoksiksi toimitettiin 20 093 

(22 968) tonnia, eri teollisuustarkoituksiin 
kotimaahan 22 843 (30 305) tonnia sekä vien-
tinä Ruotsiin 14 317 (6 966), Belgiaan 24 852 
(—) ja Hollantiin 1 048 (—) tonnia. Teolli-
suuskoksista on myyty 15 621 (23 072) ton-
nia kotimaiselle rauta- ja terästeollisuudelle. 
Koksimurskaa myytiin 10 384 (20 713) ton-
nia, mistä määrästä toimitettiin Ruotsiin 
8 714 (6 182) tonnia. — Kaupungin omista-
mille taloille ja laitoksille toimitettiin koksia 
5 050 (5 434) tonnia. 

Koksin valmistus ja myynti käy ilmi taulu-
kosta 9 ja koksin laatuominaisuudet on esi-
tetty taulukossa 10. 

Taulukko 9 — Tabell 9 — Table 9 

Koksin valmistus ja myynti — Tillverkning och försäljning av koks — Coke production and sale 

1969 1968 

Varasto vuoden alussa — I lager den 1.1. — In stock 1st January ... 
Kokonaisvalmistus — Totalproduktion — Total production  
Myynti — Försäljning — Sale  
Käytetty generaattorikaasun valmistukseen — För tillverkning av 

generatorgas — Used to generate producer gas  
Varasto vuoden lopussa — I lager den 31.12. — In stock 31st Dec-

ember  

14 355,80 t 
136 371,68 » 
145 459,38 » 

4 451,88 » 

816,22 ¡» 

41 357,14 t 
113 858,11 » 
135 108,84 » 

5 750,61 » 

14 355,8 0 » 

Taulukko 10 — Tabell 10 — Table 10 

Koksi — Koks — Coke 
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Kuiva aine — Torrsubstans — Dry basis Myyntitilassa — I försäljningstill-
stånd — In sale condition 
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Murska — Stybb — 
Screenings  8 15,0 10,9 — — 7085 — 15,0 9,3 5930 68,9 

N:o2 ( 5—20mm) ... 2 14,o 10,2 0,7 0,98 7140 — 14,o 8,8 6055 52,1 
N:o 3 (20—40 mm) ... 15 12,4 9,0 0,6 0,95 7165 — 12,4 8,7 6205 51,2 
N:o4 (40—60 mm) ... 50 10,7 9,9 0,5 0,94 7165 — 10,7 8,8 6335 47,8 
N:o 5 (60— mm)... 25 6,o 10,o 0,5 0,92 7155 1360 6,o 9,4 6690 42,6 
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40. Kaasulaitos 

Koksin hinta 1969 — Kokspriset 1969 — 
Coke price 1969 

Keskuslämmityskoksin hinta Helsingissä 
jä lähiympäristössä — Priset för central-
värmekoks i Helsingfors med omnejd — 
Piice for coke for central heating in Helsinki 
with surroundings. 

Kappalekoko yli 20 mm, lajittelematto-
mana vapaasti kaasulaitoksen varastossa 
— Styckestorlek över 20 mm, osorterad 
fritt gasverkets lager — Size over 20 mm, 
unscreened free at Gasworks' stock: 

3.4. SIVUTUOTTEET 

Bentseeni 

Raakabentseeniä valmistettiin v» 1969 
666 400 (v. 1968 569 500) kg ja myytiin 
629 470 (589 146) kg. Bentseenituotteista 

Terva 

Kivihiilitervaa myytiin kertomusvuonna 
4 376 183 (v. 1968 3 136 091) kg, josta toimi-
tettiin vientiin 1 500 000 kg. Tervasta saadut 
tulot olivat 300 481,07 (265 425,25) mk, joten 

T a u l u k k o 11 — Tabe l l 11 -

Tervan valmistus ja myynti 

3.5. SIVUTOIMINTA 

Kivihiilen myynti 

Kertomusvuoden aikana hankittu ja kau-
pungin laitoksille lämmitystarkoitukseen toi-

— 125,50 mk per 1 000 kg + 12,4 % l w 
-— oms. — purchase tax. 

Lajittelumaksu — Sorteringsavgift — Cost 
for screening: 
— 5,50 mk per 1 000 kg + 12,4 % l w — 

oms. — purchase tax. 
Kuormausmaksu — Lastningsavgift — Cost 
for loading: 
— 2,00 mk per 1 000 kg + 12,4 % l w — 

oms — purchase tax. 

saadut tulot olivat 84 918,80 (76 100,92) 
mk, joten keskihinta oli 13,49 (12,85) p/kg. 

tervan keskihinta oli 68,66 (84,64) mk per 
1 000 kg. Tervan valmistus ja myynti on 
esitetty taulukossa 11. 

— Tar production ani sale 

mitettu kivihiilimäärä on esitetty taulukossa 
12. 

T a b l e 11 

-— Tillverkning och försäljning av tjära 

1969 1968 

_ Varasto vuoden alussa — I lager den 1.1. — In stock 1st J anua ry ... 
Valmistus — Tillverkning —· Production 
Myvnti —· Försäljning — Sale  
Oma kulutus —• Egen förbrukning — Own consumption  

^ Varasto vuoden lopussa — I lager den 31.12. ·—· In stock 31st Dec-
ember  

1 750 000 kg 
4 226 183 » 
4 376 183 » 

1 600 000 » 

1 150 000 kg 
3 736 091 » 
3 136 091 » 

1 750 000 „ 

1 750 000 kg 
4 226 183 » 
4 376 183 » 

1 600 000 » 

1 150 000 kg 
3 736 091 » 
3 136 091 » 

1 750 000 „ 
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Taulukko 12 — Tabell 12 — Table 12 

Kivihiilen hankinta ja myynti — Anskaffning och försäljning av stenkol 

40. Kaasulaitos 

— Coal purchasing and sale 

1969 1968 

Varasto vuoden alussa — I lager den 1.1. — In stock 1st January ... 
Hankinta — Anskaffning — Purchasing 
Myynti — Försäljning — Sale 
Oma kulutus — Egen förbrukning — Own consumption 
Varasto vuoden lopussa— I lager den 31.12. — In stock 31st Dec-

ember  

2 139,02 t 
4 475,69 » 
4 153,46 » 

2 461,25 » 

2 394,66 t 
3 660,69 » 
3 916,33 » 

2 139,02 » 

2 139,02 t 
4 475,69 » 
4 153,46 » 

2 461,25 » 

2 394,66 t 
3 660,69 » 
3 916,33 » 

2 139,02 » 

Pysäköintimittarit 

Kaasulaitos on kertomusvuoden aikana 
kaupunginhallituksen päätöksen 1.7.1965, 
1911 §, mukaisesti hoitanut pysäköintimitta-
reiden hankinnan, asentamisen, kunnossapi-
don, rahastuksen ja maksutarkkailun. Kau-
punkisuunnitteluviraston liikennesuunnitte-
luosaston määrittämille pysäköintipaikoille 
asennettiin 285 (vuonna 1968 356) pysäköinti-

mittaria. Kertomusvuoden lopussa oli asen-
nettuja pysäköintimittareita yhteensä 1 729 
(1 444) kpl. Nämä mittarit jakautuivat seu-
raavasti: y2 tunnin mittareita 125 (116) kpl, 
1 tunnin mittareita 398 (273) kpl, 2 tunnin 
mittareita 984 (937) kpl ja 4 tunnin mitta-
reita 222 (118) kpl. 
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4· Tekniset laitteet 

4.1. TUOTANTO-OSASTON LAITTEET 

Öljytuotteisiin perustuvan kaasunval-
mistuslaitoksen laitoshankintoihin saatet-
tiin ryhtyä. 

Prosessilaitoksen hankintasopimus teh-
tiin 31 p:nä toukokuuta. Prosessilaitok-
seen sisältyy kolme yksikköä^ joista kun-
kin kapasiteetti on 65 000 Nm3/vrk. Nes-
tekaasusäiliöiden hankintasopimus tehtiin 
31 p:nä heinäkuuta. Toimitukseen sisältyy 
kaksi 1200 m3:n pallosäiliötä ja kaksi 

49 m3:n lieriösäiliötä. Rakennusteknillisten 
töiden hankintasopimus tehtiin 17 p:nä 
joulukuuta. Sopimuksen mukaan rakenne-
taan mm. prosessilaitoksen perustukset ja 
korjataan aikaisempi sosiaalirakennus ko-
nehuoneeksi ja ohjaamoksi. 

Kahden Reutter-jäähdyttäjän kohdalle 
rakennettiin yksi pystyputkijäähdyttäjä. 

Toisen märkäsammutusvaunun yläosa 
uusittiin täyskorjauksen yhteydessä. 

4.2 PUTKIVERKOSTO 

Kertomusvuoden aikana tehtiin pääasiassa 
vanhojen kaasujohtojen uusimis- ja muutos-
töitä. Toukolan uusi paineensäätäjä kytket-

tiin verkkoon 10.6.1969. Eripainoksen taulu-, 
koissa 13 ja 14 on esitetty putki verkoston 
laajuus ja tehdyt katujohtotyöt. 

5. Taloudellinen tulos 

Kaasulaitos tuotti kertomusvuonna 37 385 
mk alijäämää. Tulos oli huomattavasti ta-
lousarviossa ennustettua parempi, sillä ta-
lousarvioon merkitty alijäämä oli 1 612 200 
mk. 

Kun koksintuotantoa kertomusvuoden ai-
kana lisättiin markkinoiden parannuttua, 
nousivat laitoksen menot 1,3 % arvioitua 
suuremmiksi eli 22 481 594 markkaan. Me-
nojen nousu oli 5,9 % edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Raaka-ainemenojen nousu oli 25;6 
%. Kun rationalisointitoimenpiteillä henkilö-
kuntaa voitiin pienentää jälleen 8 %:lla, 
myös palkkamenot alenivat 1,1 %. Eläke-
kustannukset pienenivät peräti 47 %, mikä 
johtui kaupunginhallituksen vuonna 1967 
päättämästä uudesta eläkkeiden laskemis-
tavasta. Eläkkeet olivat kertomusvuonna 
15,8 % maksetuista palkoista oltuaan edelli-
senä vuonna 29,6 %. 

Tulot 22 480 704 mk olivat 9,3 % talous-
arvion ennustetta suuremmat ja nousivat 
8,2· % edellisestä vuodesta. Saavutettu hyvä 
tulos johtuu koksin onnistuneesta markki-
noinnista, sillä koksinmyyntitulot olivat 
2 550 070 mk eli 24,6 % arvioitua suuremmat. 

Taulukossa 15 on esitetty laitoksen talou-
dellisen tuloksen kehittyminen vuosina 1966 
—1969. 

Vuonna 1969 suoritettujen investointien 
määrä oli vain 88 020 mk. Kun otetaan huo-
mioon laitoksen alijäämä ja investoinnit sekä 
kaupungin kassaan maksetut poistot 
1 183 011 mk ja korot 839 996 mk, tuloutti 
kaasulaitos kaupungille 1 897 602 mk enem-
män kuin käytti. Laitoksen pääoma-arvo 
pieneni 1 104 591 markalla ollen kertomus-
vuoden lopussa 14 184 086 mk. 
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41. Sähkölaitos 

60. toimintavuon 
Vuosi 1969 oli sähkölaitoksen 60. täysi 
toimintavuosi. Toimintavuoden aikana ta-
pahtui laitoksen toimitusjohtajan paikalla 
henkilövaihdos pitkäaikaisen toimitusjoh-
tajan dipl.ins. Unto Rytkösen siirryttyä 
eläkkeelle. Hänen toimikauttaan tarkastel-
laan lähemmin toisaalla tässä toimintaker-
tomuksessa. Myös osastopäällikköportaassa 
tapahtui eräitä henkilövaihdoksia. 

Energian hankinnan kannalta toimintavuosi 
oli monessa suhteessa poikkeuksellinen. 
Maamme vesivoimatilanne, joka jo vuoden 
alusta lähtien oli ollut normaalia huonom-
pi, muodostui syyspuolella kuivan kesän 
seu rau ksena poi kkeu ksellisen h uonoks i 
parantuakseen jälleen jonkin verran vuo-
den loppua lähestyttäessä. Vesistöjen vähä-
vetisyyden johdosta supistui sähkölaitok-
sen vesi voi maosuu ksistaan saaman sähkö-
energian määrä tuntuvasti. Samasta syystä 
jäi myös korvaussähkön saanti vähäiseksi, 
eikä sitä elokuusta lähtien saatu enää ol-
lenkaan. Omat höyryvoimalaitoksemme 
joutuivat päinvastoin avustamaan koko 
maan sähköntuotannon turvaamisessa erit-
täinkin syyskauden aikana. Sähkön myynti 
maan kantaverkkoon kasvoi tämän vuoksi 
ennätysmäisen suureksi ja oli määrällisesti 
noin 23 % laitoksen koko sähkönmyyn-
nistä. Tästä oli seurauksena, että sähkön 
kokonaishankinta kasvoi peräti 28,2 %, 
vaikka varsinaisen kulutuksen kasvu Hel-
singin kaupungin alueella oli »vain» 9,2 % 
eli suunnilleen odotusten mukainen. 

Omat höyryvoimalaitoksemme tuottivat 
sähköä 51 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kun lisäksi kaukolämmön toimi-
tus kasvoi 1 3 % edellisestä vuodesta, li-

sääntyi voimalaitospolttoaineiden kulutus 
varsin voimakkaasti. Samanaikaisesti ilmeni 
useimmissa Euroopan maissa puutetta kivi-
hiilestä, eikä sähkölaitos ponnisteluistaan 
huolimatta onnistunut mainittavasti lisää-
mään hiilen tuontiaan. Hiilivarastojen sääs-
tämiseksi laitos oli loppuvuodesta pako-
tettu käyttämään entistä enemmän kal-
liimpaa polttoöljyä, mikä tietenkin oli 
omiaan nostamaan energian hankinnan 
kustannuksia. 

Vuonna 1968 annettuun valtalakiin perus-
tuva hintavalvonta jatkui tiukkana koko 
toimintavuoden ajan. Kaupungin hakemuk-
set sähkön ja kaukolämmön myyntihinto-
jen korottamisesta jäivät edelleen tulok-
settomiksi. Sähkön toimituksen kannatta-
vuus pysyi tästä huolimatta vielä hyvänä 
mm. runsaan kantaverkkoon myynnin an-
siosta. Kaukolämmön toimituksen kannat-
tavuus oli sen sijaan edelleen heikohko, 
koska kaukolämmön kuiutusmaksuihin ei 
vieläkään ole saatu tehdä sellaista korotus-
ta, joka kompensoisi syksyllä 1967 tapah-
tuneesta markan devalvoinnista aiheutu-
neen voimalaitospolttoaineiden hintojen 
nousun. Kun kaukolämmitystalot näin ol-
len saavat lämpönsä huomattavasti halvem-
malla, kuin mitä erillisesti lämmitetyt kes-
kuslämmitystalot joutuvat lämmöstään 
maksamaan, olisi kaukolämpötariffien ko-
rottaminen sekä välttämätöntä että koh-
tuullista. Vastaavasti sähkön osalta tariffien 
korotustarve kohdistuu erityisesti sähkö-
läm m itystar iffei hin. 

Toimintavuonna aloitti työnsä Helsingin 
kaupungin, Espoon kauppalan ja Helsingin 
maalaiskunnan yhteisesti asettama energia-
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41. Sähkölaitos 

huoltotoimikunta» jonka tehtävänä on tut-
kia Helsingin kaupunkiseudun energia-
huoltokysymyksiä pitkällä tähtäyksellä. 
Toimikunta ja sen asettamat työryhmät 
ovat pureutuneet tarmokkaasti laajakan-
toisiin ja vaikeisiin kysymyksiin. Toimi-
kunnan tähänastinen työ antaa jo viitteitä 
siitä* että alkanut yhteistyö energiahuol-
lon alaiSa voi tuottaa arvokkaita tuloksia. 

Toimintavuoden lopulla sähkölaitos teki 
teollisuuslaitosten lautakunnalle periaat-
teellisesti tärkeän, kau kolani m itystos m In-
nan laajentamista koskevan esityksen. Siinä 
ehdotetti in, että sähkölaitoksen tehtä-
viksi annettaisiin lämmitysvoimalaitokslin 
l i i ttyvien kaukolämpöverkkojen ulkopuo-
lella olevien» keskitettyyn lämmitykseen 
soveltuvien alueiden lämmitys aluelämpö-
keskuksia käyttäen. Nämä erilliset fäm-
mitysalueet on tarkoitus aikanaan liittää 
koko kaupunkiseudun kattavaan kauko-
lämmitysjärjestelmään ja siten kerätä r i i t -
tävä fämpökuorma tulevaisuudessa hankit-
taville suurille lämmitysvoimalaitoskoneis-
toille. 

H en h i löo rga n is a a tio 

Toimintavuoden aikana tapahtui sähkölai-
toksen ylimmän johdon piirissä useita 
henkilövaihdoksia. Sähkölaitoksen pitkä-
aikaisen toimitusjohtajan dipl.ins. Unto 
Rytkösen siirryttyä eläkkeelle valitti in 
uudeksi toimitusjohtajaksi dipl.ins. Emo 
Toiviainen. Hänen tilalleen uudisrakennus-
osaston päälliköksi valitti in käyttöpäällik-
kö dipl.ins. Leo Neuvo. Hallinto- ja ta-
lousosaston päällikön virkaan nimitett i in 
kaupunginhallituksen järjestelytoimiston 
päällikkö dipl.ins., ekonomi Alpo Salo. 

Sähkölaitos 60 vuotia 

Sähkölaitos juhli 60-vuotssta toimintaansa 
tiistaina marraskuun 25. päivänä. Päivän 
valintaan vaikutti se, että mainittuna päivä-
nä tul i kuluneeksi 85 vuotta siitä» jolloin 
Helsingin ensimmäinen sähkölaitos» Hel-
singin Sähkö Valaistus Osakeyhtiö aloitti 
toimintansa. Merkkipäivänä kävivät sähkö-
laitosta kaupungin edustajien lisäksi onnit-
telemassa lukuisat lähetystöt. 

Henkilökuntaansa sähkölaitos muisti tar-
joamalla ilmaisen teatteri-illan Kaupungin-
teatterissa, jossa nähtiin Shakespearen 
aikalaisen Ben jonsonin renessanssikome-
dia Volpone eli kettu. 

Sähkölaitoksen 60-vuotistapahtumaa käy-
tett i in monin tavoin PR-toiminnan väli-
neenä. Juhlavuoden kunniaksi valmistettiin 
sähkölaitosta esittelevä lyhytfi lmi »Sähköi-
nen Helsinki». Filmiä esitettiin kutsuvie-
raille, henkilökunnalle, elokuvateattereissa 
alkukuvana sekä lisäksi lukuisten luento-
ym. tilaisuuksien yhteydessä. 

Merkkivuotta juhlistetti in vielä painatta-
malla juhlajulkaisu »Helsinki käy sähköllä». 
Kirjaa jaettiin ensisijaisesti kaupungin hal-
lintoon osallistuville luottamushenkilöille 
ja virkamiehille, sähkölaitoksen ammatti-
ja liiketuttaville sekä omalle henkilökun-
nalle ja eläkeläisille. Kirja kertoo repor-
taasi nornaisesti helsinkiläisen sähkön tari-
nan vuosisadan vaihteesta nykypäiviin, 
juhlajulkaisun ruotsinkielinen nimi on 
»Elektrifierad stad». 
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Syksyllä järjestettiin »helsinginsähkö on 
halpaa» -kampanja. Sen tarkoituksena oli 
pyrkiä muuttamaan vanhoja asenteita ja 
kulutustottumuksia, kaataa ikivanha ja 
onnistunut »säästä sähköä» -kampanja. 
Lehti-ilmoituksissa kerrott i in havaintoesi-
merkkien avulla kuinka halpaa sähkö todel-
la on. 

Sähkölaitoksen 60-vuotispäivän aattona 
24.11. avattiin Kluuvin galleriassa vuoden 
loppuun saakka avoinna ollut erikoisnäyt-
tely »Sähkö huomenna». 

Näyttelymateriaali oli ryhmitelty seuraa-
vien otsikoiden alle: 

— Sähkö palvelee ihmistä 
— Helsingin sähkö palvelee kulttuuria 
— Helsingin sähkö levittää tietoa 
— Helsingin sähkö palvelee tietojen käsit-

telyä ja liike-elämää 
— Helsingin sähkö palvelee liikennettä 
— Helsingin sähkö on mukana katukuvassa 

ja elinkeinoelämässä 
— Helsingin sähkö palvelee kotia ja ih-

mistä 

Sähkö huomenna -näyttely pyrki kerto-
maan niistä palveluksista, joita Hel-
singin sähkö tarjoaa tänään sekä väläyttä-
mään uusia tulevaisuuden näkymiä. 

Sähkön ja kaukolämmön hankinta 
Pääosa hankitusta sähköstä saatiin omilta 
höyryvoimalaitoksilta. Näiden kehittämän 
energian osuus oli 83 % kokonaishankin-
nasta. Koko vuoden vallinneen huonon 
vesivoimatilanteen vuoksi jäi omien voima-
laitosten käyttöä vastaavan korvausener-
gian osuudeksi vain 4 % ja omista vesivoi-
maosuuksista saadun energian osuudeksi 
10 % kokonaishankinnasta. Varsinaisen os-
tosähkön osuus oli sama kuin edellisenäkin 
vuonna eli noin 3 % . Sähkön hankinnassa 
lisääntyi oma koneteho 11 MW:lla Mylly-
puron lämmitysvoimalaitoksen toisen vas-
tapainekoneen valmistuttua. Käytettävissä 
ollut oma koneteho oli vuoden päättyessä 

yhteensä 325 MW, minkä lisäksi omien ve-
sivoimaosuuksien nettoteho Helsinkiin 
siirrettynä oli 30 MW. Imatran Voimalta 
ti latti in edelleen säännöllistä tehoa 10 MW 
ja varatehon tilaus nostettiin 30 MW:i in. 
Etelä-Suomen Voimalta ostettiin sähköä 
Vuosaaren tarpeisiin. Sähkönkulutuksen 
huippukuormitus oli 302 MW. 

Vesikaukolämpöenergiasta oli vastapaine-
lämmön ja siihen rinnastettavan vastapai-
nekorvauslämmön osuus 80 % sen oltua 
v. 1968 85 %. Kaukolämmön hankintakapa-
siteetti oli vuoden päättyessä noin 950 MW, 
ja vuoden huippukuormitus oli 688 MW. 
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41. Sähkölaitos 

Sähkön myynti 
Varsinaisille kuluttajille myydyn sähkön 
määrä kasvoi 7,7 % edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Kulutuksen kasvu oli suurempi 
kuin edellisenä vuonna, mutta kuitenkin 
selvästi pienempi kuin keskimäärin koko 
maassa (10,5 %). Sähkön aktiivinen myynti 
keskittyi edelleenkin pääasiassa sähköläm-
mityksen tunnetuksi tekemiseen. Lämmi-
tyssähkön kuluttajamäärä kasvoi vuoden 
mittaan viidenneksellä ja kulutus kolman-
neksella. Muusta myynninedistämistoimin-

nasta mainittakoon syksyllä toteutettu 
helsinginsähkö on halpaa- kampanja. Asia-
kaspalvelun parantamiseksi perustettiin 
Hakaniemen Ympyrätaloon asiakastoi-
misto. Tämä osoittautui tervetulleeksi rat-
kaisuksi, sillä noin neljännes kaikista asia-
kastoimenpiteistä tapahtui uudessa toi-
mistossa. Sähkönkäyttöä esittelevässä py-
syvässä näyttelyssä järjestettiin erilaisia 
esitelmä- ja esittelytilaisuuksia entiseen 
tapaan. 

Vlimalaitokset 
Toimintavuoden aikana suoritettiin Hana-
saaren A-laitoksessa viimeistely- ja täy-
dennystöitä, joista mainittakoon laitoksen 
varmennetun omakäyttösähköverkon uusi-
minen, kaukolämpökeskuksen laajentami-
nen sekä erinäiset prosessihöyryjen ja 
-vesien ulospuhallus- ja talteenottojärjes-
telyt. 

Helmikuussa tehtiin esitys uuden voima-
laitoksen, Hanasaari B:n, rakentamisesta 
ja toimintavuoden kuluessa antoivat eri 
lautakunnat asiasta lausuntonsa kaupungin-
hallitukselle. Kaupunginhallitus pyysi lau-
sunnoissa esitettyjen lisähuomautusten 
johdosta asiasta teollisuuslaitosten lauta-

kunnan lausuntoa. Tämän lausunnon val-
mistelu oli vuoden päättyessä vielä kesken 
sähkölaitoksella. Voimalaitosalueen yleis-
suunnittelua jatkettiin ja alueen yleisjär-
jestelyistä neuvoteltiin kaupunkisuunnit-
teluviranomaisten ja satamalaitoksen kans-
sa. Voimalaitoksen kattiloita ja turbogene-
raattoreita koskevat tarjoukset saatiin syk-
syllä ja niiden käsittely aloitettiin. 

Salmisaaren voimalaitoksen lähelle sijoitet-
tavan 150 000 m3 suuruisen raskaan poltto-
öljyn syvävaraston louhintatyöt aloitettiin 
keväällä ja ne jatkuivat koko vuoden ajan. 
Raskasöljyvaraston viereen rakennettavaa 
kevytöljyn syvävarastoa koskevat suunni-
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41. Sähkölaitos 

Sähköasemat 
ja kaukokäyttö 

telmat valmistuivat. Tämä varasto tarvi-
taan Kellosaaren kaasuturbiinilaitosta var-
ten. Kesällä valmistui myös alustava suun-
nitelma Itämerenkadun eteläpuolelle sijoi-
tettavasta öljynpurkauslaiturista, jonka 
kautta syvävarastot tullaan täyttämään. 
Suunnitelmasta neuvoteltiin satamalaitok-
sen kanssa, jolta myös tilatti in laiturin lo-
pullinen suunnittelu. 

Myllypuron voimalaitoksen koneisto n:o 2 
valmistui kaupalliseen käyttöön joulukuun 
alussa. Höyrykattilan vastaanottokokeet 
tehtiin jo koekäytön yhteydessä marras-
kuussa. Myös voimalaitoksen öljyvarasto 
valmistui ja otetti in käyttöön marraskuus-
sa. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa 
Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen raken-
tamista koskevan periaatesuunnitelman ja 
lokakuussa laitoksen tonttia koskevan ase-
makaavan muutoksen. Tontin ruoppaus- ja 
täyttösuunnitelma valmistui satamalaitok-
sella ja satamalaitos suoritti rakennuksen 
reunapengeralueen ruoppauksen. Teolli-
suuslaitosten lautakunta teki kaasutur-
biinikoneiston n:o 1 hankintaa koskevan 
päätöksen joulukuussa. 

Toimintavuoden päätyökohteena oli Kam-
pin sähköaseman uusiminen 110 kV ase-
maksi. Uusimistyön ensimmäisessä vai-
heessa rakennettiin kaksi muuntajahuo-
netta vanhaan sähköasemarakennukseen 
Malminrinteen puoleiselle sivulle. Aseman 
päämuuntaja n:o 2 siirretti in rakennuksen 
muutettuun osaan. Uusimistyön toista vai-
hetta varten ti latt i in kaksi 30 MVA pää-
muuntajaa, kaksi 600 V tasasuuntaajaa sekä 
110 kV ja 600 V kytkinlaitosten laitteet. 
Näiden kytkinlaitosten yksityiskohtainen 
suunnittelu aloitettiin. 

Salmisaaren sähköaseman 110 kV kytkin-
laitokseen ti latt i in laitteet Kellosaaren 
kaasuturbiinin ja Salmisaari-Kamppi 110 kV 
kaapelin liittämistä varten. Suvilahden, 
Herttoniemen ja Pitäjänmäen sähköase-
mille asennettiin 110 kV kokoojakiskojen 
työmaadoitusmahdollisu uksia parantavat 
kiinteät maadoituserottimet. 

Verkkokäskyjärjestelmän Pitäjänmäen säh-
köaseman jakelualuetta varten asennettu-
jen lähetin- ja vastaanottolaitteiden koe-
käyttö jatkui. Ensimmäiset yösähkökulut-
tajien laitteet kytketti in järjestelmään hel-
mikuussa. Vuoden loppuun mennessä oli 
koemielessä ohjattavien sähkölämmitys-
talouksien lukumäärä n. 50 kpl, mikä vas-
taa kokeilun suunniteltua laajuutta. Verk-
kokäskylaitteiden laajentamisen edellyttä-
mien laitteiden tarjoukset saatiin hankki-
joilta. Tarpeelliseksi osoittautuneiden lisä-
selvitysten vuoksi tilaaminen siirtyi kui-
tenkin yli vuoden vaihteen. 

Sähkötalon puhelinvaihteen tarjoukset saa-
ti in kesäkuussa, ja niiden käsittely jatkui 
toimintavuoden päättyessä. 
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41. Sähkölaitos 

Sähköverkot ja ulkovalaistus 
Jakeluverkostojen rakennustyöt keskittyi-
vät toimintavuonna edelleen voimakkaasti 
kaupungin pohjois- ja itäosiin. Laajimmat 
työkohteet olivat Siltamäen, Kontulan ja 
Laajasalon uusilla asuntoalueilla. Huomat-
tavia verkkotöitä tehtiin esikaupunki-
alueella myös mm. Konalassa, Puistolassa, 
Malmilla ja Pakilassa sekä kantakaupungin 
alueella Salmisaaressa ja Kampilla. Pitäjän-
mäen ja Tapiolan välille valmistui 20 kV 
kaksoiskaapeliyhteys. Toimintavuoden ai-
kana valmistui 43 kellarimuuntamoa, 14 
pylväsmuuntamoa ja 26 tilapäistä muunta-
moa eli yhteensä 83 jakelumuuntamoa. 

Suurjännitekuluttajia liitettiin verkkoon 
17 kpl. 

Huomattavimpia ulkovalaistustyökohteita 
olivat Mallaskadun tunneli, Tuusulantien 
liittymien valaiseminen, Lauttasaaren uusi 
silta, Rautatientori sekä Kaisaniemen puis-
to. Itäväylän ja Viikintien risteyksen masto-
valaistuksessa suurpainenatriumlampuista 
saatujen myönteisten kokemusten vuoksi 
valaistiin näillä lampuilla myös Itäväylä 
välillä Roihuvuorentie-Marjaniementie. Lii-
kenteenohjausvalojen kaapelointitöitä suo-
ritetti in kaupunkisuunnitteluviraston t i-
lauksesta eri puolilla kaupunkia. 

Kiinteistöt 
Uuden toimitalon pääpiirustukset ja ra-
kennusselitys valmistuivat toukokuun lo-
pussa Alvar Aallon arkkitehtitoimistossa. 
Pääpiirustuksista ei kuitenkaan aluksi saatu 
julkisivutoimikunnan puoltavaa lausuntoa, 
minkä vuoksi niitä jouduttiin tarkista-
maan. Tarkistetuista piirustuksista antoi 
julkisivutoimikunta syyskuussa puoltavan 
lausunnon. Tämän viivästyksen takia siirtyi 
kaupunginhallituksen hyväksymisen saa-
minen pääpiirustuksille seuraavan vuoden 
puolelle. Pääpiirustuksia koskevan esityk-
sen yhteydessä ehdotettiin, että uuden 
toimitalon nimeksi vahvistettaisiin SÄH-
KÖTALO, mikä nimitys alkoi myös no-
peasti vakiintua. 

Rinnan arkkitehdin suunnitelmien kanssa 
edistyivät myös erikoissuunnittelijoiden 
työt. Louhintapiirustukset valmistuivat ja 
louhintatyöstä pyydettiin tarjoukset. Vuo-
den lopulla suoritettiin Sähkötalon raken-
nustöiden edellyttämä Runeberginkadun 
väliaikainen siirto. 
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41. Sähkölaitos 

Kauholämmitystoim in ta 

Kaukolämmitystoiminnan laajeneminen oli 
vuonna 1969 hieman keskimääräistä hi-
taampaa. Kuluttajien kokonaismäärä vuo-
den lopussa oli 1 744. Kantakaupungissa 
li itetti in vesikaukolämmitykseen 115 ja 
itäisissä esikaupungeissa 10 uutta kulutta-
jaa. Kantakaupungin höyrykaukolämmi-
tykseen ei tul lut uusia kuluttajia. 

Munkkisaaren huippulämpökeskuksen kah-
den ensimmäisen kattilan koekäyttö suori-
tetti in 24.2.—21.3. ja vastaanottokokeet 
25.—27.3. Toisen rakennusvaiheen katti-
loiden asennus aloitettiin 11.2. Rakennus-
teknillisten töiden vastaanottotarkastus pi-
dettiin 12.9. Toisen rakennusvaiheen kat-
tila-asennukset valmistuivat lokakuun puo-
livälissä. Kattiloiden koekäyttö suoritet-
tiin 15.10.—5.12. ja vastaanottokokeet 
1.—5.12. 

Jakomäen huippulämpökeskuksessa saatiin 
kattiloiden häiriötön koekäyttöjakso hy-
väksytysti suoritetuksi 15.2. ja Ekono suo-
ri t t i vastaanottokokeet 18.—20.2. 

Kaukolämpöverkkojen kokonaispituus kas-
voi 12,0 kilometrillä. Kantakaupungissa oli-
vat tärkeimmät uudet johto-osuudet rei-
teillä: Hanasaari—Sörnäisten rantatie, 
Unioninkatu—Puutarhakatu, Flemingin-
katu—Suvannontie—Kangasalantie ja Pe-
rämiehenkatu—Punavuorenkatu. Esikau-
punkialueella oli tärkeimpänä työkohteena 
johtojen rakentaminen Mellunmäessä. 

Vuoden huippupakkaspäivä oli 25.1., jol-
loin vuorokausikeskilämpötila kantakau-
pungissa oli —21,7°C ja Myllypurossa 
—23,8°C. Kantakaupungin vesikaukoläm-
pöverkossa saavutti vuorokausikeskiteho 
tällöin 84,5 % kuluttajien liittymistehojen 
summasta ja itäisten esikaupunkien vesi-
kaukolämpöverkossa vastaavasti 91,4%. 
Vuorokausikeskiteho oli 20.12. itäisten 
esi kau punkien vesi kau koläm pöver kossa 
92,5% kuluttajien liittymistehojen sum-
masta. 

Suurimmat keskikuormitukset päiväjakson 
aikana mitattiin kantakaupungin vesikau-
kolämpöverkossa 25.1. ja itäisten esikau-
punkien vesi kaukolämpöverkossa 20.12. ja 
ne olivat 89,0 % ja 99,2 %. 

ERÄITÄ KAUKOLÄMMÖN TUNNUSLUKUJA 
NÅGRA KARAKTERISTISKA TAL FÖR FJÄRRVÄRME 
SOME CHARACTERISTICS OF DISTRICT HEATING 

1969 1968 
Muutos% 

ändring 
developments 

Putkijohdot km 
rörledningar 
pipelines 

159,9 147,9 8 

Kuluttajien lukumäärä 
abonnenter 
number of consumers 

1744 1619 8 

Liittymisteho M W 
ansluten effekt 
connected heat load 

787,2 735,6 7 

Li i tettyjen rakennusten tilavuus milj.m3 

ansluten byggnadskub 
cubic contents of connected buildings 

34,6 32,3 7 

Myyty lämpömäärä G W h 
såld värme 
heat sales 

2317 2075 12 

22 - Hels. kaup. v i rastot j a la i tokset 1969 



LÄMMÖN H A N K I N N A N JA MYYNNIN JAKAUTUMINEN 

FÖRDELNINGEN AV VÄRMEANSKAFFNING OCH FÖRSÄLJNING 
DIVISION OF HEAT SUPPLY A N D SALES 

K O K O N A I S H A N K I N T A 2524,7 GWh (100%) 
totalanskaffning/total supplied 

AI Mu 
137,9 58,8 
(5,5) (2,3) 

2,7 
(0,1) 

höyry kaukolämmitys, 
A lko 

ångfjärrvärme 
steam (one consumer) 

1836,6 
(72,7) 

vesikaukolämmitys, 
kantakaupunki 
vattenfjärrvärme, 

stadskärnan 
hot water, 

city centre 

196,5 
(7,8) 

höyrykauko-
lämmitys 

ångfjärrvärme 
steam 

281,6 
(11,2) 

vesi kau koläm m i tys, 
i t . esikaup. 

vattenfjärrvärme 
östra förstäder 

hot water, 
eastern suburbs 

LÄMMÖNTOIMITUS TARIFFEILLA 2317,4 GWh (91,8 %) 
värmeleverans enligt tariffer 
heat sales 

Sa — Salmisaari, 
AI — Alppila, 
Mu — Munkkisaari, 
Ha — Hanasaari, 
Su — Suvilahti, 
ksl — kaasulaitos, 
Ky — Kyläsaari, 
My — Myllypuro 
Jm — Jakomäki, 

kraftvarmeverk, power and heat supply station 

toppvarmecentral, heating plant 

toppvarmecentral, heating plant 

kraftvarmeverk, power and heat supply station 

kraftvarmeverk, power station 

gasverket, gasworks 

sopforbranningsanlaggning, refuse incineration plant 

kraftvarmeverk, power and heat supply station 

toppvarmecentral, heating plant 
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Hakemisto 

Avohuolto, huollossa olleet lapset 131 
Avunanto- ja pelastustyöt, palolaitoksen 87, 92 
Avustukset, ammattiopintoja varten myönnetyt 124 

» hautaus- 1 
» huoltoapuna annetut 124, 156 
» invalideille suoritetut lääkintähuolto-, koulutus- ym. avustukset 124 
» lastensuojelujärjestöille kesävirkistystyöhön ym. myönnetyt 160 
» raittiustyön tukemiseen 199 
» vapaaehtoisille palokunnille ym 96 
» voimistelu- ja urheiluseurojen leiritoimintaan 201 
» väestönsuojelutoiminnan tukemiseen 101 

Bengtsäxin leirialueen käyttö 194 
Bentseenituotteiden valmistus ja myynti kaasulaitoksessa 324 

Club 27, nuorisotoimiston jengityökeskus 194 

Desinfioimislaitos, sen kylvetystoiminnan kapasiteetti 50 

Elatusapuasiat, oikeusaputoimiston hoitamat 165 
Elatusaputoimisto, lastensuojeluviraston, elatusavun ennakko, elatusvelvolliset ym. .. . . . . 149, 150 
Elintarvikehuollon, kaupungin kehittämistä koskevat j ärj estely tutkimukset 51 
Elintarvikekeskus, hankinnat, henkilökunta, ruoan valmistus ja myynti 58, 296 

» sitä koskevat järjestely tutkimukset 51 
Elokuvat, talviulkoilua ja sähkölaitosta esittelevät 201, 330 
Eläintarhaosasto, urheilu- ja ulkoiluviraston 207 
Eläkkeet, kansaneläkkeen tukiosaa saavat huoltoavunsaaj at 105 

» leski- ja orpoeläkekassan myöntämät 72 
» palkkalautakunnan myöntämät 2 
» perhe-, eläkeasiain aiheuttamien tehtävien tietokonekäsittely 50 
» rakennusvirastossa käsitellyt 211 

Energiahuoltotoimikunta, kuntien yhteistyö energiahuollon alalla 329 
Energian kulutus ja tuotanto, vesilaitoksen 307 

» lämpö-, jakelu, keskuspesulan lämpökeskuksen 300 
» sähkö- ja lämpö-, hankintaa ja myyntiä koskevat kysymykset 331 

Ensiapukoulutus, väestönsuoj elutoimiston suorittama 100 
Erityislapsilisät 157 
Esikaupunkialueet, alueiden yleiskaavallinen ja maankäytön suunnittelu 30, 34 
Esittelylehtiset, kaupungin matkailupalvelua ym. varten painatetut 55 

» urheilu- ja ulkoiluviraston julkaisemat 207 
Espoon kauppala, kuntien yhteistyö energiahuollon alalla 329 

» » sen osuus merentutkimuksen kustannuksista 229 
» » vesijohtoveden myynti sille 309 

Eteläsatama, varastotilat, nosturien käyttötunnit 244, 249 
Evakuointi, sen suunnittelun uudet ohjeet 98 

Generaattorikaasun valmistus ja käyttö 318, 319 
Geoteknillinen toimisto, kiinteistöviraston 12 

Haaga-kerho, nuorisotyölautakunnan 192 
» Vantaa yleissuunnitelman laatiminen 34 

Haasteet, tiedoksiannettavat, ulosottoviraston hoitamat 84, 86 
Haka-kerho, nuorisotyölautakunnan 192 
Hakaniemen-Puotinhaijun metro-osuutta koskevat suunnitelmat 38 
Hakasalmen huvila, ks. Kaupunginmuseo. 
Halkojen hankinta, luovutus ja myynti ym 14, 289 
Hallinnon, kaupungin, kehittämistä koskevat j ärj estely tutkimukset, kurssien suunnittelu 49 
Hammashoito, vajaamielisten lasten ym. huollettavien 163 
Hanasaaren voimalaitos, rakennustyöt, hankinnat ym 334 
Hankinnat, elintarvikekeskuksen hankintatehtävien siirtäminen hankintatoimistolle 58, 296 

» vesilaitoksen suorittamat 311 
Hankintaneuvottelukunnan kokoonpano, kokoukset ym 57 
Hankintatoimisto, hankintojen valmistelu ym 57 

» rakennusviraston 215 
» toimisto- ym. koneiden lainaus, huolto ja hankinta 58 
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Hakemisto 

Jätevesien johtaminen, kiinteistöviraston lausunnot, kuntien yhteistyö ym 7, 229 
Jätkäsaaren laiturin rakennustyöt 252 
Jätteiden kuljetus, puhtaanapito-osaston hoitama 232 
Jäähdyttämöjen, teurastamolaitoksen, käyttö 293 
Jäänmurtajat, kaupungin 248 

Kaarelan nuorisokoti 162 
Kaasukojeiden määrä, asentaminen ym 322 
Kaasulaitos, henkilökunta, teknillinen ja taloudellinen tulos ym 313—328 

» sen hoitama pysäköintimittarien asennus, huolto ja rahastus 325 
Kaasun valmistus, myynti ja kulutus 313, 318, 321 
Kaasuntuotantojärjestelmän muuttamista koskevat suunnitelmat 314, 316 
Kaatopaikat, niiden hoito ym 233 
Kadun ja viemärin rakentamiskorvaukset 11 
Kadut ja tiet, niiden puhtaanapito 234 

» » » » rakennus-, korjaus- ja päällystystyöt 223, 252 
Kahluualtaat, valmistuneet 238 
Kahvilat, nuoriso-, niiden toiminta 190 
Kalastusluvat, kalastuksen valvonta, kalavesien hoito ym 206 
Kalatukkukeskus ja kalan tuonti Helsinkiin 293 
Kallion nuorisokoti 162 
Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat. 
Kampin sähköaseman uusimistyöt 335 
Kansakoulut, koulukuraattorin toiminta 142 

» niiden hallinnon uudelleenjärjestelyä, kouluruokailua ym. koskevat tutkimukset 51 
» » suunnittelu-, korjaus- ja rakennustyöt 219, 221 

Kansaneläkkeen tukiosaa saaneet huoltoavunsaaj at 105 
Kansantulotilasto, kaupungin, toimenpiteet sen laatimiseksi 64 
Kantakaupunki, asemakaavojen uusiminen, yleiskaavasuunnitelma ym 30, 32, 33 

» asuinhuoneistojen käyttö muuhun tarkoitukseen, sitä koskeva tarkastus ... 78 
» sosiaalisen rakenteen kehitystä koskeva tutkimus 33 

Karhulinnan opetus- ja perhepesula, sen kannattavuustutkimus, lakkauttaminen 51 
Kartat, niiden valmistus ja myynti 5, 10, 55 
Kartoitustyöt, kaupunkimittausosaston suorittamat 9 
Kassa- ja tilitoiminta, satamalaitoksen 254 

» » tilitoimisto, rakennusviraston 212 
Kasvattilapset 131, 132 
Kasvatusavut, myönnetyt 2, 72 
Kasvihuoneet, lavatarha ja taimisto, puisto-osaston 241 
Katselmukset, kiinteistö- ja rakennustarkastusviraston suorittamat 7, 74, 77 
Katukorvausasiat, kiinteistöviraston hoitamat 11 
Katumaan aitaamisluvat 77, 80 
Katurakennusosasto, rakennusviraston 222—230, 243 
Katuvalaistus, sen kustannukset 224 
Kaukolämmitystoiminta, sähkölaitoksen 329, 337 
Kauppahalli-, ulkomyynti- ja toritoimintaa koskevat asiat 17 
Kaupunginarkisto, toimintatilat, henkilökunta, tulot ja menot 60 
Kaupunginkirjasto, henkilökunta, lainaustoiminta, menot ja tulot ym 171 — 184 

» uudisrakennus- ja saneeraustyöt 219, 221 
Kaupunginmuseo, henkilökunta, kokoelmat, menot ja tulot ym 185 
Kaupunginorkesteri, viranhaltijat, konsertit ym 188 
Kaupunginpuutarha, ks. Puisto-osasto. 
Kaupungintalon saneeraustyöt 16 
Kaupunkikaasun valmistus ja käyttö 319, 320 
Kaupunkimittausosasto, kiinteistöviraston 9 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, henkilökunta, tulot ja menot 27, 29, 30, 32, 36 

» sen asemakaava-, yleiskaava-ja liikennesuunnitteluosasto ... 30—37 
» » organisaation uudistamista koskevat tutkimukset 51 

Kehitysvammaisten avohuolto, yhteistyö ao. yhdistysten kanssa 136 
Kelkkamäet, niiden kunnostus ja hoito 238 
Kellosaaren kaasuturbiinilaitos, suunnittelu- ja valmistelutyöt 335 
Kemikaalien kulutus raakaveden puhdistuslaitoksissa 306 
Kenttämittauskalusto, kaupunkimittausosaston 9 
Kerhotoiminta ja -keskukset, nuorisotyölautakunnan 190 

» kaupunginkirjaston, kirjallisuus- ja musiikki-illat 180 
» kotitalouslautakunnan järjestämä 170 
» PAVI-toimiston ja AA-kerhojen 121 

Keskuspesula ja keskuspesulajaosto 299 
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Hakemisto 

ja -leirit, 
Kielikurssit, 
Kiertoajelut 
Kiinteistöhallinnon 
Kiinteistökortisto, 
Kiinteistöluettelo, 

tulot 
pidettävä 

kartastolliset muutokset 
» sen ivemttamismandollisuuksia koskevat tutkimukset 

Kiinteistörekisterin perustamista koskevat suunnitelmat ja tutkimukset . 
Kiinteistöt, niiden puhtaanapito — — 

» talo-osaston hoidossa olevat, niiden korjaustyöt ym. .. . . . . . . . . 
Kiinteistövirasto, sen henkilökunta ia huoneistot 

(ent. omakoti toimisto) 
4, 9, 12, 15, 

sreoteknillinen toimisto 
kansliaosasto 
kaupunkimitt 

ja raittiuslautakunnan toimiston 
saadut tulot 

» käsi-, kaupunginarkiston . 
» t i las to to imis ton . . . . . . . . . . . . . 

Kirj astoautotoiminta 
Kiri kaupunginkirj aston 

, maa-alueiden osta ostaminen sieltä. 

55 
18 
93 
5 

51 
51 

232 
15 
18 
7 

18 
12 
5 
9 

13 
14 
8 

15 
5 

25 
136 

järjestämät 194, 199 
17 

189 
44 

........................................... 62 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
.......................................... 177 

181 
6 

324 
324 
169 

Kivihiilen hankinta, käyttö ja myynti 317, 
Kivihiilitervan valmistus ia myynti 313, 

Kodinhoitotoiminta, kunnallinen 123 
158 
100 
185 
323 
311 

Kodinperustamislainoj a koskevat 
Koirien koulutus väestönsuojelun pelastusyksiköihin . 
Kokoelmat, kaupunginmuseon 
Koksin valmistus ja myynti 
Kolmisopimus, kuntien vesilaitosyhteistoimintaa koskeva sopimus 
Komiteat ja työryhmät, lasten päivähoitoa ja kuntien yhteistoimintaa käsittelevät.. 

' ' ' * ^ käsittelevät 

313, 

;Iytoimiston niille suorit tamat tutkimukset . » toimikunnat ym., 
Kompasseja tarkistuttaneet 
Konekirjoitus- ym. lisät, myönnety t . 
Konekirjoituskokeet 
Koneteknillinen 
Konevarikko, 
Konsertit, 
Konsertti- ja kongressitalo, sitä koskevat järjestely tutkimukset 
Konteineri- ja suurlavaliikenne 

ja 

» varikko, 
Koskentuvan nuorisokoti 
Kotiapulaiset, 

» nuoret, 
Kotimainen tavaraliikenne Helsingin sataman kautta 

miston henkilökunta, 
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Hakemisto 

Koulutus- ja kurssitoiminta, ammattioppilaslautakunnan, oppisopimuslain mukainen 167 
» » » kotitalouslautakunnan 169 
» » » koulutustoimikunnan 44 
» » » liikennelaitoksen 282 
» » » nuorisotoimiston 194 
» » » palolaitoksen 89 
» » » väestönsuoj elutoimiston 99 

Koulutustoimikunta ja sen toimisto, henkilökunta ym 44 
Kuljettajarahastus liikennelaitoksen linja-autoissa 259 
Kuljetusten järjestelyä ja kustannuksia koskevat tutkimukset ja selvitykset 49 
Kulosaaren vanhainkoti 110 
Kumpulan uimala, sen käyttö 204 
Kunnallisen finanssitilaston, kansainvälisen, aikaansaaminen 66 
Kunnanasiamiesten toiminta 68 
Kuntainliitot, laitospaikkavaraukset niiden laitoksissa, kustannusosuudet 160 
Kuntoliikunta, urheilu- ja ulkoiluviraston järjestämä 200 
Kurssi- ja kilpailutoiminta, raittiuslautakunnan toimiston 199 
Kurssitoiminta, koulutustoimikunnan, kotitalouslautakunnan ja nuorisotoimiston 45, 169, 193, 194 

» palolaitoksen, väestönsuoj elutoimiston ja liikennelaitoksen 89, 99, 282 
Kustaankartanon vanhainkotia koskevat asiat 108 
Kuva-arkisto ja -hankinnat, kaupunginmuseon 186 
Kuusaan keskuslaitos, hoitopaikat 136 
Kyläsaaren j ätteenpolttolaitos 233 
Käxkullan keskuslaitos, hoitopaikat 136 
Käpylän kerhokeskus 190 
Käsityökurssit, kotitalouslautakunnan järjestämät 169 
Käymälöiden, yleisten, hoito- ja puhtaanapito 234 

Laajasalon nuorisokoti 162 
Laboratoriot, rakennusviraston, teurastamolaitoksen ja keskuspesulan 228, 229, 292, 299 
Lahjoitukset, asiakirjojen vastaanotto kaupunginarkistoon 62 

» kaupunginmuseon saamat esineet 185 
Lainakirjasto, koulutustoimikunnan toimiston 44 
Lainat, asuntotarkoituksiin myönnetyt 7, 23 

» huoltokassan myöntämät asunnonhankintaa varten 71 
» soitinhankintaiainat kaupunginorkesterin soittajille 189 

Lainaustoiminta, kaupunginkirj aston 171, 178, 183 
» konttori- ym. koneiden, hankintatoimiston suorittama 58 
» nuorisotoimiston 195 
» raittiuslautakunnan toimiston 199 

Laitoshoito, huolto- ja lastensuojeluviraston huollettavien 105, 135 
Laitoskirj astotoiminta, kaupunginkirj aston alainen 171, 180 

» ks. myös huolto- ym. laitosten kohdalta. 
Laituri- ja aluevuokrat, satamalaitoksen perimät 257 
Laiturihuolto, laiturien rakentaminen ym 250, 252 
Laiturit, pönttööni-, venesatamissa 206 
Lapsilisät 158 
Lasten kesävirkistystoiminta, lastenhuoltotoimiston 132 

» päivähoidon järjestämistä koskevat asiat 50, 64, 132 
Lastenhuoltotoimisto 130 
Lastenkirj astotoiminta, kaupunginkirj aston 179 
Lastenkodit, toiminta, rakennusten kustannukset ym 160, 162, 219, 221 
Lastensuojelun eräitä yhdistelmätietoja, tulot ja menot ym 129, 159 
Lastensuoj elurahastot 160 
Lastensuoj elu virasto, henkilökunta, toimistot ym 130 
Lastentarhain toimistoa koskevat j ärj estelytutkimukset 50 
Lastentarhat ja -seimet, lauantain aukiolotarvetta koskeva tutkimus 50 
Lasten vai voj an luettelossa olleet lapset 149 
Lausunnot, anniskeluravintoloita ja väkijuomamyymälöitä koskevat 196 

» järjestely- ja hankintatoimiston 52, 57 
» kaupunginarkiston 61 
» kiinteistö- ja kaupunkisuunnitteluviraston valmistelemat 7, 30 
» palolaitoksen palonehkäisyasioita koskevat 92 
» rakennustarkastusviraston 76, 77, 79, 80 
» tilastoneuvottelukunnan 64 

Lautta-kerho, nuorisotyölautakunnan 192 
Lauttaliikenne, liikennelaitoksen hoitama 270 
Lauttasaaren ulkoilupuiston leirintäalueen käyttö 206 
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Lomakodit, äitien ja la: 
Lomamajat , yksityisten 

ĵ a ̂ ikaMstelulr^lij aus 

sekä urheilu- ja ulkoiluviraston , 

lityssähkön myynti, kulut tajat ym. 
varastotilat, nosturien käyttötunnit 

huolto . . . . . . . . . . . . . . . 
Löytötavara/toimisto, 
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Hakemisto 

Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Museonhoitaja, museoapulaiset ym 185 
Museotoimikunta ja museo, liikennelaitoksen 285 
Musiikkilautakunnan ja kaupunginorkesterin menot y m 189 
Musiikkiosasto, kaupunginkirjaston 177 
Mylly-kerho, nuorisotyölautakunnan 192 
Myllypuron vanhusten asuintalo 113 

» voimalaitos, koneisto, öljyvarasto 335 
Myyntipaikkojen vuokrat ja maksut erilaisista myyntitiloista 17 
Mäenlasku- ja pujottelupaikat, ohjaustoiminta niissä 200, 202 
Mäkelän kerhokeskus 190 

Naulakallion vastaanottokoti 162 
Neuvonta- ja lainaustoiminta, kotitalouslautakunnan 170 
Neuvontatoimisto, nuorison 195 
Nokipalot 93 
Nosturit, satamalaitoksen, niistä saadut tulot 245, 249, 256 
Nukarin lastenkoti 162 
Nuohous, nuohouspiirit 87, 93 
Nuorisokahvilatoiminta 190 
Nuorisokodit, lastensuoj elulautakunnan alaiset 162 
Nuorison neuvonta ja opastus 195 
Nuorisorikollisuuden ehkäisemistä ym. tutkiva komitea 130 
Nuorisotoimiston henkilökunta, kurssit ym 190 
Näyttelyt, matkailutoimiston järjestämät 54 

» sähkölaitoksen 60-vuotispäivän juhlanäyttely 331 

Ohjaustoiminta, urheilu- ja ulkoiluviraston 200 
Ohjeet, rakennusvalvontatoimintaa koskevat säännökset ja ohjeet 75 

i talorakennushankkeen toiminnallista ennakkosuunnittelua koskevat 49 
Oikeudenkäynnit, maksuttomat, niitä koskevat asiat 150, 165 
Oikeusapu, lastensuojeluviranomaisten antama 150 
Oikeusapulautakunta ja -toimisto 164 
Omakotitoimisto, kiinteistöviraston, ks. Asuntolainatoimisto. 
Oppilaskoti Toivola, ks. Toivola, Oppilaskoti. 
Oppisopimustoimisto 167 
Orkesterin, kaupungin-, viranhaltijat, konsertit ym 188 
Otaniemi, vesijohtoveden myynti sinne 309 
Otso, jäänmurtaja 248 
Ottolapset 132, 150 
Outamon vastaanottokoti 161 

Painatustyöt, hankintatoimiston hoitamat 59 
Palkkalautakunnan toimisto, sen henkilökunta ym 1 
Paloasemat ja niiden kalusto 90 
Paloheinä, sen kaavoitusta koskevat asiat 31 
Paloilmoituslaitteet, palokaivot, hälytykset 91, 229 
Palokunnat, vapaaehtoiset 87, 97 
Palolaitos, henkilökunta, kalusto, menot ja tulot ym 87 

" Paloluokitusmääräysten valvominen rakennustoiminnassa 75 
Palonehkäisyosaston kiinteistökortisto 87, 93 
Palontorjuntatoiminta, liikennelaitoksen 282 
Palotarkastukset, niiden suorittaminen, palopostit ym 87, 91, 93 
Palovartioasemat ja palovahingot 90, 92 
Palvelukset, julkisten palvelupisteiden sijoittuminen ym 33 

» kaupungin tarjoamat, niiden käyttöä koskeva tutkimus 33 
Pasilan keskuksen asemakaava ja alueen yleiskaava 30, 32 
PAVI-huoltotoimisto, alkoholistien kerhotoiminta, majoitus ym 120 
Peltoalat ja satomäärät, kaupungin maatilojen, peltoalueiden vuokraus 13 
Perheenneuvonta, lastenhuoltotoimiston suorittama 132 
Perhehoito, lastensuojeluviraston järjestämä 132, 135 
Perhekoti, turvattomien lasten hoitolaitos 162 
Perhelisien myöntäminen 156 
Pesula, keskus- 299 
Pesulatoiminta, kotitalouslautakunnan 170 
Pihlajamäen vanhusten asuintalo 114 
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Pihlajisto, kaavarunkotyöt 

Poliklinikka, 
P u h d i s t a m o t j a p u m p p a a m o t , Helsingin 

219, 
306, 

Puhtaanapi to-osas to , 
Puisto-osasto, * 
Puis tot , 

231—236, 
237—241, 
237, 238, 

rakennus työ t ym. 313, 
P u u t a v a r a - j a pol t toainejaosto ja -toimisto 
P u u t a v a r a n hankinta , valmistus ja myyn t i .. 14, 215, 

» vienti 
l i t ta r i t Pysäköin t imi t ta r i t 

Pä ihdv t t äv ien aineiden vää r inkäy t t ä j i en 
Päii ännesuunni telma, veden hank in taa 1 

huolto . 

Päivähoidon 
Päivähoito-osasto, 
Päivähuol tola t , vajaamiel is ten 
Päiväkodi t , Riista vuoren ja S' 
Päivölän 
Pääki r jas to , 
Pääl lys tys työt , 

37, 

50, 64, 

112, 

174, 
223, 

229 
230 
310 

58 
243 
243 
241 
200 
115 
34 

287 
•290 
248 
325 
118 
310 
132 
107 
163 
113 
162 
183 

307, 310 

Riistavuoren vanhainkot i 
ille 15-vuotiaita 
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Hakemisto 

Hoihu vuoren vanhainkoti laitoksineen 110 
Romuajoneuvojen varastointi, kaatopaikalle vienti ym 6 
Ruokatehdas ja ruokalat, elintarvikekeskuksen 296, 297 
Ruskeasuon ratsastushalli, sen käyttö 204 

» varikko, liikennelaitoksen 277 

Sahatavaran toimitus, puutavara- ja polttoainetoimiston * 288 
Sairaalat, laitoskirj astotoiminta niissä 180 

» niiden liinavaatteiden pesu ja huolto 300 
» » rakennusten muutos-, peruskorjaus- ym. rakennustyöt 219, 221 
» niissä hoidetut huoltoapua saaneet henkilöt 106 
» niitä koskevat j ärj estelytutkimukset 50 
» potilaiden jonotusaikaa koskeva tutkimus 50, 66 

Sairaanhoitohenkilökunnan osa-aikatyötutkimus 50, 66 
Sairaanhoitopalvelusten käyttöä koskeva potilashaastattelu 50 
Sairaankuljetus- ja avunantotoiminta, palolaitoksen 87, 92 
Sairaussij aismäärärahat 2 
Sairausvakuutusasiat 2 
Sakko- ja korvausasiat, ulosottoviraston hoitamat 84, 85 
Salmisaaren voimalaitos, polttoöljyn syyävarastot ym 334 
SALT-neuvottelut, matkailutoimiston järjestelyt niiden johdosta 55 
Sammakkomiesten, palolaitoksen, sukellustoiminta ym 91 
Sammutusosasto ja -kalusto, palolaitoksen 88, 89 
Satamaj äänmurtaj ia koskevat asiat 248 
Satamalaitos, henkilökunta, menot ja tulot ym 244—258 

» sen taloutta koskevat j ärj estelytutkimukset 51 
Satamaliikenne 245 
Satamamaksut 256 
Satamarakennustoiminta 252 
Saunat, yleisö-, ulkoilualueilla olevat 205 
Seutukaavaliitto, kaupungin osuus j ätevesiselvityksen kustannuksista 229 
Siirtolapuutarhatoimisto, kiinteistöviraston 8 
Siivoustyöt kaupungin virastoissa 16, 17 
Sijaishuolto, lastensuojeluviraston järjestämä 135 
Sillat, katu- - 228 
Siltavuoren nuorisokoti 162 
Sinfoniakonsertit, kaupunginorkesterin 188 
Sisäurheilutilat, voimistelua ja palloilua varten varatut 203 
Sivukirjastot, kaupunginkirjaston, toimintatilat, lainaustoiminta ym 172, 183 
Sofianlehdon vastaanottokoti, sen toimistoa koskevat j ärj estelytutkimukset 50, 161 
Soitinhankintalainat, kaupunginorkesterin soittajien 189 
Sokeat, asumistuen maksaminen heille 124 
Solakallion Erityiskoulu 163 
Sompasaaren lauttasataman rakennustyöt 252 
Sosiaalihuollon hallinnon muutoksia selvittelevä komitea 130 
Sosiaalilääkärin, huoltoviraston, toiminta 122 

» lastensuoj eluviraston, toimisto 152 
Sosiaalirakenteen kehitystä Kantakaupungissa koskeva tutkimus 33 
Sosiaalivoin jakelu, huoltolautakunnan suorittama 125 
Sotaorpojen työhuoltomenot 124 
Sotilasavustukset 124 
Stadionin harjoitussalit, niiden käyttö, retkeilymaja 204, 206 
Suoj elukasvatustoimisto, lastensuoj eluviraston 138 
Suoj elu valvonta, lastenhuoltotoimiston 131 
Suomen Meripelastusseura, avustuksen myöntäminen . 96 

» Punainen Risti, avustus sille väestönsuojelu toimintaan 100, 101 
Suomenlinnan liikenne 270 
Suursuon vanhainkoti 112 
Suvilahden voimalaitos 333 
Syväj äädyttämö, teurastamolaitoksen 293 
Sähköasemat, siirto- ja jakeluverkot, sähkölaitoksen 335, 336 
Sähkölaitos, henkilökunta, taloudellinen tulos ym 329—339 

» rakennustyöt, uuden toimitalon piirustukset ym 336 
Sähkön hankinta, myynti, kuluttajat ym 329, 331—334 

» kulutus, Heinolan sahan sekä teurastamo- ja vesilaitoksen 289, 294, 307 
Säveltäj älaboratoriot, kaupunginorkesterin 188 
Sörnäisten satama, varastotilat, nosturien käyttötunnit 244, 249 
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Hakemisto 

Tyynelä, Päivähuoltola 163 
Työehtosopimukset ja niitä koskevat neuvottelut 2 
Työhuoltomenot, invalideille, sotaorvoille ym. suoritetut avustukset 124 
Työkodit ja siirtolat, niissä olevat huollettavat 106 
Työkoneet, rakennusviraston käytössä olevat 217, 232, 242 
Työlaitokseen määrätyt elatusvelvolliset 149, 150 
Työlaitos, Tervalammen 115 
Työllisyystyöt, rakennusviraston järjestämät 229, 239 
Työlomat, palkkaetujen myöntäminen niiden ajalta 2 
Työluvat ja haltuunottoluvat, kiinteistöviraston 7 
Työntekijät, palkkausta, työehtosopimuksia ym. koskevat neuvottelut 2 
Työpaikkojen sijoittumista koskeva tutkimus, kaupunkisuunnitteluviraston suorittama 33 
Työtapaturmat, kaupungin töissä sattuneet 52 
Työtehoneuvottelukunnan kokoonpano, kokoukset ym 49 
Työturvallisuustoiminta 52, 216, 260, 283 
Työtuvat, huoltolautakunnan alaiset 124 
Työvoiman keskimääräiset vahvuudet rakennustyömailla 7 
Työvoimatutkimus 66 
Töölön korjaamo, liikennelaitoksen, ja hallialueen rakennussuunnitelmat 277, 279 
Töölön nuorisokoti 162 

» sivukirjasto, uudet toimitilat ym 172 

Uimakoulut ja uimalat 201, 202, 203 
Ulkoilmajuhlat, -konsertit ym. tilaisuudet 201, 206 
Ulkoilualueet ja -puistot, majat ja saunat 204, 205 
Ulkoilutoiminta, urheilu- ja ulkoiluviraston järjestämä 201, 204 
Ulkomainen merenkulku, tavara- ja matkustajaliikenne 245, 246, 248 
Ulosottovirasto, henkilökunta, toiminta ym 82 
Urakkaneuvottelukunta, sen kokoonpano, tehtävät ym 2 
Urheilu- ja palloilukentät, luistinradat, uimalat ym 202 

» » ulkoiluvirasto, henkilökunta, eri toimistot ym 200 
Urheilukilpailut, kenttien käyttö niihin 202, 203 
Urheilulaitosten rakentamiskustannukset 207, 229 
Urheilulaitteiden ja -kenttien rakennus- ja korjaustyöt 201, 204 
Uskotun miehen tehtävät, oikeusaputoimiston hoitamat 166 
Usvatien nuorisokoti 162 

Vaatekorjaamo, keskuspesulan 300 
Vaatteiden, ulkosuoja-, hankintaa ja huoltoa koskevat j ärj estely tutkimukset 49 
Vaihetyökeskus, vajaamielisten päivähuoltola 163 
Vajaamielishuolto ja -laitokset 136, 145, 162 
Vaj aamielisneuvola, lastensuoj eluviraston 137 
Valaistustöiden, uiko-, suorittaminen tie- ja puistoalueilla 79, 224, 336 
Valintakoetoiminta, psykologinen, koulutustoimikunnan 46 
Vallilan kerhokeskus 190 

» varikko, liikennelaitoksen 277 
Valokuvaukset ja kuvahankinnat, kaupunginmuseon 186 
Valtionrautatiet, yhteistoiminta liikenteen hoitamiseksi 37, 38, 40 
Vanhainkodit ja vanhusten asuntolat 106 

» laitoskirjastotoiminta niissä 180 
i » ks. myös ao. laitosten kohdalta. 
» niiden liinavaatteiden pesu ja huolt 300 
» » rakennusten uudisrakennus- ja saneeraustyöt 219, 221 

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos, peruskorj austyöt 305, 309, 310 
Vanhusten askarrutustoiminta, huoltoviraston järjestämä 125 

» » ks. myös eri vanhustenhuoltolaitosten kohdalta. 
i asuintalot, huoltolautakunnan alaiset 105, 111, 112 
» asumistuki 124 
» peseytymistottumuksia koskeva haastattelu 50 
» päivähoito-osastot ja päiväkodit 107, 112, 113 

Vantaala, Päivähuoltola 163 
Vantaanjoen vesistöalueen vesitilanne, säännöstely 305 
Vapaavarasto, tavaramäärät, saadut vuokrat ym 251, 257 
Vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa koskevat asiat, ulosottoviraston hoitamat 84, 85 
Varapalokunnat 97 
Varastoimis- ja laiturihuoltotoiminta, satamalaitoksen 250 
Varastorakennusten, satamalaitoksen, rakennustyöt ym 244, 253 
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Hakemisto 

Väestönsuojat, kalliosuojien vuokrauksesta saadut tulot ym. 98 
» niiden suunnittelu- ja rakennustyöt 79, 219, 221 
» yleiset ja yksityiset 100 

Väestönsuoj elumateriaalin hankintamäärärahat 99 
Väestönsuoj elutoiminta, liikennelaitoksen 283 
Väestönsuoj elutoimiston toiminta 98—101 
Väestönsuojeluyhdistys, Helsingin, koulutustoiminta, avustus ym 100, 101 
Väkiluku, sen muutoksiin vaikuttavia tekijöitä koskeva tutkimus 66 
Väylien ruoppaus 252, 254 

Yhteis- ja erikoishankinnat, hankintatoimiston hoitamat 57, 58 
Yhteiskuntatutkimus, lähikuntien ja Helsingin yhteistoimintaelimen 64 
Yleinen talletusvarasto, satamalaitoksen, sen käyttö, vuokrat 250, 257 
Yleiskaavaosasto, kaupunkisuunnitteluviraston 32 
Yleisösaunat, ulkoilualueilla olevat 205 
Yrjönkadun uimahalli, sen käyttö 204 

Äitiysavustukset, lastensuojeluviraston jakamat 156 
Äänilevyt, kaupunginkirjaston musiikkiosaston 177 

Öljysatama, öljynerotuskaivon töiden aloittaminen 252 
öljytuotteisiin perustuvan kaasuntuotannon aloittaminen kaasulaitoksessa 316 
öljyvahinkojen torjunta, öljynestopuomin hankinta 87 
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Viimeksi ilmestyneet julkaisut: 

(Helsingin kaupungin tilastotoimisto julkaisee muut paitsi A V). 
A. Helsingin kaupungin tilasto» 

I Terveyden- Ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja englanniksi. 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
55. 1970. 
Jälkimmäinen osa (tilastollinen katsaus). 
5 1 - 5 2 . 1966-67. 

II— III Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja eng-
lanniksi. 
31 1970. 

V Kaupungin tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1. osa Taseet, omat rahastot ja eräitä tilastollisia tietoja. Suomen- ja ruotsinkielinen. 
2. osa Menot ja tulot. Suomenkielinen. 
3. osa Taulukoita ja liitteitä. Suomenkielinen. 
55. 1970. 

VI Opetuslaitokset. Suomen- ja ruotsinkielinen—otsikot, taulukot ja tiivistelmät myös eng-
lanniksi. 
37. 1969. 

VII Erikoistutkimukset. 7. Vuoden 1964 liikeyrityslaskenta Helsingissä. Suomen- ja ruotsin-
kielinen, englanninkielinen tiivistelmä. (N:o 6 ei ole vielä ilmestynyt.) 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot ja sisällys-
luettelo myös englanniksi. 
60. 1971. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
82. 1969. 

D. Helsingin kaupungin virastot ja laitokset. Suomenkielinen. 
5. 1969. 

E. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
43. 1971. 

F. Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten asiahakemisto. Suomenkielinen. Irtolehtijär-
jestelmä. 

G. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
48. 1970. 

H. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. Irtolehtijär-
jestelmä. 

I. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkieliset tii-
vistelmät. 
23. 1972, 1 - 3 . 










