
12. Terveydenhoitolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Terveydenhoitolautakunnan kokoonpano v. 
1970 oli sama kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 32 
kertaa. Kokouksissa pidettyjen pöytäkirjo-
jen pykälien lukumäärä oli 1 714 ja lähetetty-
jen kirjelmien lukumäärä 651. 

Tartunnantorjunnan alaan kuuluvista lau-
takunnan päätöksistä mainittakoon: tervey-
denhoitovirasto oikeutettiin ryhtymään vä-
littömiin toimenpiteisiin uimaloiden sulke-
miseksi siinä tapauksessa, että uimakauden 
aikana esiintyy normaalia enemmän suolisto-
infektioita, joiden voidaan otaksua leviävän 
uimaveden välityksellä (3.6. 751 §). 

Terveysolojen valvonnan alaan kuuluvista 
lautakunnan päätöksistä mainittakoon: py-
syväismääräyksen antaminen julkisivujen 
puhdistamisessa noudatettavista toimenpi-
teistä käytettäessä koneellista hiekanpuhal-
lusta, hiontaa tai muuta pölyä levittävää me-
netelmää (2.12. 1522 §). Esitys kaupungin-
hallitukselle koski kivenmurskaamo- ja lou-
hintatöiden luvanvaraisuuden selvittämistä 
(6.11. 1386 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koski-
vat ilma- ja melutoimikunnan mietintöä 
(11.3. 299 §), autojen joutokäynnin rajoitta-
mista (25.3. 354 §), fosfaattipitoisten pesu-
aineiden käytön vähentämistä kaupungin 
omissa laitoksissa (5.8. 962 §), roskanhävi-
tyksen laatuvaatimuksia sekä suurissa ros-
kanpolttolaitoksissa että yksityisten kiinteis-
töjen roskanpolttouuneissa (23.9. 1181 §), 
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ilman saastumista aiheuttavien tekijöiden 
vähentämistä (23.9. 1205 §) sekä auton- ja 
matonpesupaikkojen järjestämistä Vantaan-
joen vesistön varrelle (21.10. 1336 §). Lauta-
kunta käsitteli 61 valitusta, jotka koskivat 
roskanpolttouunien aiheuttamaa savu- ja 
nokihaittaa. 

Elintarvikkeiden valvonnan alaan kuulu-
vista lautakunnan päätöksistä mainittakoon: 
ohjeiden antaminen elintarvikeliikkeiden huo-
neistojen haltijoille em. huoneistojen saat-
tamiseksi terveydenhoitolain mukaiseen kun-
toon (16.12. 1627 §) sekä Hakaniemen hallin 
perusparannus- ja muutostöiden pääpiirus-
tuksien hyväksyminen (30.12. 1714 §). 

Lautakunta myönsi elintarvikeliikkeille 
erilaisia myyntilupia yhteensä 68. Myynti-
lupa-anomuksia hylättiin 2. 

Terveydenhuollon alaan kuuluvista lauta-
kunnan päätöksistä mainittakoon lasten per-
hepäivähoitokomitean oikeuttaminen järjes-
tämään perhepäivähoitokokeilu (11.3. 327 §). 
Lausunto kaupunginhallitukselle koski las-
tentarhain psyykkisesti poikkeavia lapsia ja 
esitettyjä toimenpiteitä lastenpsykiatrisen 
toiminnan kehittämiseksi (26.8. 1077 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan kuulu-
via asioita olivat mm.: työryhmän asettami-
nen tutkimaan terveydenhoitoviraston kä-
tilötyö voiman tarvetta (5.8. 1004 §) sekä lu-
van myöntäminen lasten Hb-määritysten 
suorittamiseen lastenneuvoloissa (9.9. 1146 §). 

Aluelääkäri- ja kotisairaanhoitotoimintaan 
kuuluvia asioita olivat mm.: esitysten anta-
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minen kaupunginhallitukselle Lauttasaaren 
aluelääkärivastaanottohuoneiston laaj enta-
misesta (11.2. 178 §), aluelääkäreiden yhteis-
vastaanottohuoneiston varaamisesta Käpy-
län, Koskelan ja Oulunkylän alueelta (11.2. 
179 §) sekä laboratorio- ja röntgenmaksujen 
korottamisesta aluelääkäreiden vastaanotoil-
la (26.8. 1084 §). Lausunnot kaupunginhalli-
tukselle koskivat Itäisen lääkäriaseman pää-
piirustuksia (11.2. 132 §), lääkärivälityksen 
siirtämistä aluelääkäritoiminnan yhteyteen 
(25.3. 359 §) sekä ennalta ehkäisevän ter-
veydenhuoltotyön ulottamista työikäisen 
väestön piiriin (3.6. 703 §). Sairaalalautakun-
nalle annettu lausunto koski aluelääkäreiden 
päivystysluonteisen toiminnan aloittamista 
(18.11. 1472 §). 

Kouluterveydenhoidon alaan kuuluvista 
asioista mainittakoon: esityksen tekeminen 
kaupunginhallitukselle sairasvoimistelijan ja 
sairaanhoitajan palkkaamisesta Hiidenlin-
nan kesäsiirtolaan (11.2. 184 §) ja sairaala-
lautakunnalle ortopedilääkärin viran perus-
tamisesta Auroran sairaalan yhteyteen kau-
pungin esikoulu- ja kouluikäisten ortopedistä 
konsultaatiota varten (20.5. 685 §). Lausunnot 
kaupunginhallitukselle annettiin puheopetta-
jani lisäämisestä kaupungin kansakouluihin 
(11.3. 331 §) ja koulujen sosiaalityöntekijäin 

lisäämisestä sekä huumausaineita käyttävän 
nuorison neuvonta-asemien perustamisesta 
(2.12. 1546 §). Koulutapaturmien korvaamis-
ta koskevissa asioissa lautakunta teki 56 
päätöstä. 

Muita asioita. Lautakunta esitti perustet-
tavaksi 90 tilapäistä virkaa 1.1.1971 alkaen 
(6.5. 631 §). 

Huoneistoja hyväksyttiin seuraavasti: 304 
eri liike-, myymälä- tai varastohuonetta ja 
40 yksityistä lasten päivähoitopaikkaa käy-
tettäväksi ko. tarkoituksiin. Yksi lasten päi-
vähoitopaikkaa koskeva anomus hylättiin. 
Lautakunta antoi puoltavan lausunnon 42 
yksityisen sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksen 
hyväksymisestä. 

Rakennusasioissa annettiin 179 lausuntoa 
asemakaavaa, tonttijakoa sekä julkisia ra-
kennuksia koskevista piirustuksista. Kau-
punginhallitukselle annettiin lausunnot, jotka 
koskivat sairasosaston perustamista Sofian-
lehdon vastaanottokotiin (6.5. 586 §); jouk-
kotarkastusten järjestämistä sydäntautien 
toteamiseksi (3.6. 704 §); hammaslääketie-
teen laitoksen rakentamisen rahoittamista 
(1.7. 864 §) sekä Rintamamiesveteraanien 
maksuttoman terveystarkastuksen järjes-
tämistä (6.11. 1413 §). 
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