
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 

61 



10. 

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 
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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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