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1. Asunnonjakotoimikunta 

Asunnonjakotoimikunnan kokoonpano ym. 
Kaupunginhallitus asetti päätöksellään 12.2. 
1973 uuden toimikunnan, jonka kokoonpano 
oli seuraava: puh.joht. Erkko Räsänen sekä 
jäsenet Jouko Helin, Veikko Leander, Väinö 
Lehto, Erkki Leimu, Irina Matvejew, Lauri 
Suoranta, Jorma Waronen ja Seppo Väätäi-
nen. 

Toimikunta jakaantui kolmeen jaostoon 
seuraavasti: A-jaosto: pj. Jouko Helin, jäse-
net Erkki Leimu ja Jorma Waronen, B-
jaosto: pj. Erkko Räsänen, jäsenet Irina 
Matvejew ja Veikko Leander, C-jaosto: pj. 
Väinö Lehto, jäsenet Lauri Suoranta ja Seppo 
Väätäinen. 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan 
olivat vuoden 1971 jako-ohjeet edelleen voi-
massa kertomusvuonna. Toimikunta ko-
koontui jakokautena 40 kertaa ja jaostot 59 
kertaa, yhteensä 98 kokousta. 

Vuokra-asuntojen jakaminen. Varsinaista 
vuokra-asuntojen hakuaikaa ei kuulutettu, 
vaan hakemuksia otettiin vastaan jatkuvasti. 
Edellisenä vuonna jätetyt hakemukset niiden 
osalta, jotka eivät olleet saaneet asuntoa, 
olivat voimassa koko jakokauden. Näitä oli 
7 194 ja uusia hakemuksia tuli 2 445, joten 
kaikkiaan käsiteltiin 9 639 vuokra-asunto-
hakemusta. 

Jaetut vuokra-asunnot 
kpl 

— Kiinteistö Oy Hirsipadontie 2—8. . 224 
» Sähköttäjänkatu 1—3 129 
» Maapadontie 3 

(Vatro) 22 
Yhteensä 375 

— Vanhoista kiinteistöyhtiöistä va-
pautuneet asunnot 521 

Yhteensä 896 

Huoneistot käsittivät lh + kk—4h + k ja 
pinta-alat olivat 31.8 m2—86.09 m2 . 

Asunto myönnettiin mm. seuraavista syis-
tä: 

asun-
non 
saa-

neita 

— häätö tai irtisanominen 515 
— talon purkaminen 5 
— vailla vakinaista asuntoa 47 
— perheen erillään asuminen . 9 
— kaupungin omien talojen purkami-

nen, tms. khn päätökset 
— uustuotannosta 19 
— vanhoista vapautuneista 149 

— työsuhdeasunnon menetys 30 
— asunnon kehnous tai ahtaus 72 
— lastensuojelu-ja huoltoviraston lau-

sunnot 26 
— asuntotuotantotoimikunnan va-

raukset kiinteistöjen toimihenki-
löille 5 

— ahdas tai heikko kaupungin vuokra-
asunto 19 

Yhteensä 896 

Asunnonsaantiin vaikuttavia tekijöitä oli 
useissa tapauksissa varsin monta. Asunnon 
saaneista oli yksinäisiä 23, nuoria (1949 jäl-
keen syntyneitä) 48 ja yli 65-vuotiaita 14, 
minkä lisäksi jotkut iäkkäät henkilöt saivat 
asunnon päävuokralaiseksi sijoitetun per-
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1. Asunnonjakotoimikunta 

heen mukana. Perheitä, joiden lapset oli 
asuntovaikeuksien vuoksi sijoitettu lasten-
kotiin, oli 26 ja sijoitettuja lapsia 28. Valin-
taratkaisuihin vaikuttivat myös vakavam-
mat pitkäaikaiset sairaudet. Suurempien lap-
siperheiden vuokranmaksukykyä arvostel-
taessa otettiin huomioon perheelle maksetta-
va lapsiperheiden asumistuki. 

Vapautuneista vuokra-asunnoista osoitet-
tiin asunto 372 asunnontarvitsijalle ja 149 
asuntoa käytettiin kaupunginhallituksen vel-
voitteisiin. 

Omistusasuntoja kuulutettiin haettaviksi 
neljä kertaa. Kaikkiin kohteisiin tuli yhteensä 
5 601 hakemusta. 

Jaetut omistusasunnot 
kpl 

— Asunto Oy Juhana Herttuan tie 12 126 
— Asunto Oy Kirjurintie 4 52 
— Asunto Oy Pyynikintie 5 152 
— Asunto Oy Kannelmäen Pien-

talot 190 
Yhteensä 520 

Huoneistotyypit olivat lh + kk—5h + k ja 
pinta-alat 30.8 m^—119.3 m2. 

Asunto Oy Juhana Herttuan tie 12 :n ja 
Kirjurintie 4 :n osakkeidenmerkitsijöiden va-
linnassa oli tärkeimpänä jakoperusteena kau-
pungin vuokra-asuntoj en vapautuminen. 
Asunto Oy Pyynikintie 5 :n ja Kannelmäen 
Pientalojen osakkeidenmerkitsijöiden valin-
nassa olivat khn päätöksen mukaisesti ensi-
sijaisina asunnonsaajaryhminä kiinteistön-
omistajat, jotka myivät kiinteistönsä kau-

pungille ja kaupungin vuokramiehet sekä 
kaupungin palveluksessa olevat. 

Vuokra- ja omistusasuntohakemukset (yh-
teensä 15 240 kpl) käsiteltiin toimikunnan 
kokouksissa. Epäselvien ja puutteellisten ha-
kemusten tiedot tarkistettiin poliisi-, lasten-
suojelu- ja huoltoviranomaisilta tai asunto-
asiaintoimiston tarkastajien tarkastuskäyn-
neillä. 

A-jaosto käsitteli kaikki kuulutettuja osa-
keasuntoja koskevat hakemukset ja karsi 
niistä kuulutuksessa mainittujen etuoikeus-
ohjeiden mukaisesti noin kaksinkertaisen 
määrän kuhunkin huoneistotyyppiin tulevia 
hakemuksia toimikunnan lopullista valintaa 
varten. Samoin A-jaosto valmisteli tärkeim-
piä lausuntoja ja kuulutustekstejä. 

B-jaosto tutki uusien vuokra-asuntojen 
jakoehdotuksia ja hakemuksia, jotka toimi-
kunta oli pannut tarkastukseen. 

C-jaosto käsitteli vanhoista kiinteistöyh-
tiöistä vapautuvien asuntojen jakamista ja 
mustalaisten valtionapuasuntojen jakoehdo-
tuksia. 

Toimikunta antoi pyydettyjä lausuntoja 
ja päätöksiä myös muiden kuin kaupungin 
rakennuttamien kiinteistöyhtiöiden asunnon-
jakoehdotuksista sen mukaisesti kuin v. 1968 
asuntotuotantolaissa on säädetty ja siirretty 
kuntien tehtäväksi sekä lausuntoja kaupun-
ginhallitukselle eri mietinnöistä sekä kantelu-
ym. asioista. 

Kokouksissa käsiteltiin myös kaupungin-
hallituksen toimeksiantoja sekä aravaosak-
keiden lunastustarjouksia. Lunastustarjouk-
sia oli 34, joista 3 koski asunnonvaihtoa. 
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2. Asuntotuotantotoimikunta 

Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston ko-
koonpano. Asuntotuotantotoimikuntaan ja 
sen teknilliseen jaostoon kuuluivat v. 1973 
samat jäsenet kuin edellisenä vuonna, paitsi 
että sihteerinä toimi Lauri Rautiainen 20.2. 
lähtien. 

Toimikunnan toimistotehtäviä hoiti kiin-
teistöviraston asuntotuotantotoimisto. 

Kokoukset ja tarkastukset. Kertomusvuo-
den aikana piti asuntotuotantotoimikunta 26 
sekä sen teknillinen jaosto 20 kokousta. 

Lisäksi toimikunnan nimeämät työmaatoi-
mikunnat pitivät rakenteilla olevien asunto-
rakennusohjelmien työmailla työmaako-
kouksia, katselmuksia ja tarkastuksia yht. 
222, joista kaikista laadittiin erilliset pöytä-
kirjat. 

Päätökset. Kertomusvuoden aikana asun-
totuotantotoimikunta hyväksyi v:n 1973 ra-
kennusohjelmiin kuuluvien Asunto Oy Kier-
totähden tie 4- ja Kiinteistö Oy Pelimannin tie 
15-nimisten yhtiöiden rakennustöiden suorit-
tamisen kokonaisvastuu-urakoina. Lisäksi 
toimikunta valitsi v:n 1973 asuntorakennus-
ohjelmien urakoitsijat ja oikeutti toimiston 
allekirjoittamaan urakkasopimukset. Toimi-
kunta valitsi myös v:n 1974 asuntorakennus-
ohjelmien suunnittelijat. 

Asuntorakennustuotanto. Kertomusvuonna 
suoritettiin asuntorakennusohjelmiin liittyviä 
töitä seuraavasti: 
1. valmiiksi rakennetut rakennusohjelmat: 

asuntotuotantotoimikunta saattoi kerto-
musvuoden aikana vuosien 1971—1972 
asuntorakennusohjelmaan kuuluneiden 

(ks. taulu 1) rakennusohjelmien valvonnan 
päätökseen ja luovutti rakennukset ao. 
yhtiöille 

2. kertomusvuonna olivat rakenteilla v:n 
1972 rakennusohjelman mukaiset raken-
nukset (taulu 2.1.), joiden valmistuminen 
siirtyi v:n 1974 puolelle ja joissa asutta-
vaan kuntoon valmistuneita asuinhuoneis-
toja asuntotuotantotoimikunta luovutti 
kertomusvuonna ao. yhtiöiden hallintaan 
ja hoitoon taulusta 2.2. ilmenevät määrät 

3. kertomusvuonna käynnistettiin v:n 1973 
rakennusohjelmaan sisältyviä rakennus-
töitä taulussa 3 esitetyssä laajuudessa 

4. asuntotuotantotoimikunta johti kertomus-
vuonna vuosien 1974—1975 asuntoraken-
nusohjelmien suunnittelua seuraavasti: 
— v:n 1973 asuntorakennusohjelmat, joil-

le anottiin asutushallitukselta asunto-
lainaa v:n 1974 asuntorakennusmäärä-
rahoista (ks. taulu 4) 

— vuosille 1974—1975 vahvistetun asun-
totuotanto-ohjelman mukainen kau-
pungin oma v:n 1975 rakennusohjel-
ma, joka käsittää 
— vuokra-asuntoja n. 800, yht. n. 

60 000 k-m2 

— vanhusten asuntoja n. 250, yht. 
n. 10 000 k-m2 

— omistusasuntoja n. 400, yht. n. 
30 000 k-m2 

Ohjelma suunniteltiin toteutettavaksi Poh-
jois-Haagan, Kannelmäen, Taka-Töölön, 
Puistolan, Myllypuron ja Itäkeskuksen 
alueilla. 
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2. Asuntotuotantotoimikunta 

Rakennustöiden suorittaminen. Aikaisem-
min omaksutun käytännön mukaisesti an-
nettiin rakennustyöt rakennusohjelmittain 
asuntohallituksen ohjeiden mukaan suorite-
tun urakkakilpailun perusteella halvimman 
hyväksytyn tarjouksen tehneelle urakoitsija-
liikkeelle. 

Urakkasopimuksiin sisällytettiin kaupun-
gin vahvistamat työvoiman käyttöohjeet, joita 
urakoitsijat velvoitettiin noudattamaan kai-

kilta niiltä osin, missä ne eivät poikenneet 
asuntohallituksen antamista vastaavista oh-
jeista. 

Rahoitus. Kaupunginhallitus myönsi ker-
tomusvuonna asuntotuotantotoimikunnan 
käyttöön 29 000 000 mk. 

Valmiiksi rakennettujen rakennusohjel-
mien hankintakustannusten rahoitus toteu-
tettiin seuraavasti: 

mk mk mk 

17 510 000 
Valtiokonttori 
— asuntolaina 
Ensisijaiset lainat 
— raha- ja vakuutuslaitokset 
— Helsingin kaupunki 

— primäärilaina I 
— primäärilaina II 
— asuntolaina 

15 275 000 

6 049 300 
2 443 200 
1 600 000 10 092 500 25 367 500 

Omat varat 
— osakepääoma: 

— Helsingin kaupungin rahoittama . . . . 
— osakkaiden rahoittama 

2 317 400 
6 987 600 9 305 000 

Yhteensä 52 182 500 

Asunto tuotan to toimistolla oli pienehköjä 
heti maksettavia kuluja varten 2 000 mk:n 
käteiskassa, josta pidettiin erillistä kassakir-
jaa ja laadittiin määräajoin maksetuista me-
noista tilitykset, jotka alistettiin asuntotuo-
tantotoimikunnan hyväksyttäväksi. 

Yleiskustannukset. Kertomusvuoden aika-
na olivat toimikunnan ja asuntotuotantotoi-

miston yhteiskustannukset 919 048 mk, joka 
jaettiin tai jaetaan toimikunnan rakennutta-
mien rakennusohjelmien lattianeliömetrisuh-
teessa. 

Kiinteistöyhtiöiltä, joiden rakennukset val-
mistuivat, veloitettiin tarkastajien palkkaus-
ym. kustannuksia 0.03 mk/m3 . 
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2. Asuntotuotantotoimikunta 

Taulu 1. Kertomusvuoden aikana valmistuneet vuosien 1971—1972 asuntorakennusohjelmaan kuuluneet rakennus-
työt, jotka valvontatyön päätyttyä luovutettiin yhtiöille: 

Rakennusohjelma 

R a k e n n u s t e n 

luku- tila-
määrä vuus 

kpl m3 

A s u i n h u o n e i s t o j e n 

pinta luku-
ala määrä 
m2 kpl 

keski-
pinta-ala 

m2 

A s u n t o h a l l i t u k -
s e n h y v ä k s y m ä 
loppu- loppusel-
hinta vityspäi-
mmk vämäärä 

Kiinteistöyhtiöt v. 1971 
Kiinteistö-oy 

— Pakkalantie ( +nuor i -
sokoti ja myymälä+ 
lastentalo ym.) 8 + 2 71 540 

— Juhana Herttuan tie 7 
ja 11 ( +toimisto, työ-

huoneet ja nuoriso-
koti) 6 49 650 

Kiinteistöyhtiöt v. 1972 
Kiinteistö-oy 
— Hirsipadontie 2 ( + las-

tentarha· ja seimi, toi-
misto ja myymälä) . . 12 + 2 58 960 

Asunto-osakeyhtiöt v. 1971 
— Asunto-oy Teuvo Pak-

kalan tie 12 + palvelutilat 5 47 440 

Asunto-osakeyhtiöt v. 1972 
— Asunto-oy. Kirjurintie 4 2 14 450 

14 754 
(3 135) 

12 138 
(873) 

11 339 
(273) 

3 542 

233 

197 

188 

53 

63.9 

61.6 

13 365 224 59.7 
(1 646) 

60.3 

66.5 

15.3 

10.5 

13.2 

20.10.73 

26.2.73 

22.12.73 

9.9 1.11.73 

3.3 1.11.73 

Yhteensä (muut paitsi asuin-
huoneistot) 33 + 4 242 040 55 138 

(5 927) 
895 61.6 52.2 

Taulu 2.1. Kertomusvuonna rakenteilla olleet v:n 1972 asuntorakennusohjelmat, joiden rakennustöiden valmiiksi-
saattaminen siirtyi v:teen 1974. 

Alustavasti 
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 Raken-

hankinta- nustyöt 
Rakennusohjelma luku- tila- pinta- luku- keski- kustan- aloi-

määrä vuus ala määrä pinta-ala nukset tettu 
kpl m3 m2 kpl m2 mmk 

Kiinteistö-oy 
Sähköttäjänk. 1+lasten tar-
ha, myymälä ja toimistotilat 4 + 1 68 000 12 090 269 44.9 16.3 29.11.72 

(2 599) 

Asunto-oy 
Juhana Herttuan tie 12 . . . . 5 33 150 8 348 127 65.7 7.4 8.9.72 

Asunto-oy 
Pyynikintie 5 + palvelutilat 8 44 600 9 921 154 64.4 11.5 23.11.72 

(1 156) 

Yhteensä (muut paitsi asuin- 30 359 
huoneistot) 17+1 145 750 (3 755) 550 55.2 35.2 
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2. Asuntotuotantotoimikunta 

Taulu 2.2. Asuttavaan kuntoon valmistuneita asuinhuoneistoja luovutettiin ao. yhtiöiden hallitusten hallintaan 
ja hoitoon seuraavasti: 

Kiinteistö-oy Pakkalantie 219 huoneistoa 
» Hirsipadontie 2 224 » 
» Juhana Herttuan tie 7 ja 11 73 » 

Asunto-oy Teuvo Pakkalan tie 12 188 » 
» Kirjurintie 4 53 » 
» Pyynikintie 5 34 » 
» Juhana Herttuan tie 12 93 » 

yhteensä 884 huoneistoa 

Taulu 3. Kertomusvuoden asuntorakennusohjelmien mukaisten rakennustöiden käynnistäminen. 

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 Raken-
hankinta- nustöiden 

Rakennusohjelma luku- tila- pinta- luku- keski- kustan- aloitta-
määrä vuus ala määrä pinta-ala nukset mispäivä-

kpl m3 m2 kpl m2 mmk määrä 

Kiinteistö-oy 
— Pelimannintie 15 11+3 104 260 23 779 421 56.5 24.8 5.10.73 

(+palvelutilat) (1 219) 

— Pakkamestarinkatu 2 . . 2 61 575 11 570 187 61.9 18.9 -
( + toimistotilat, (445) 

päiväkoti, (1 215) 
myymälä ja (150) 
autohalli) (2 365) 

— Kasöörinkatu 2 1 41 900 7 632 132 57.8 12.0 4.12.73 
( + toimistotila (1 200) 

ja autohalli) (1 500) 

— Liusketie9 4 26 740 6 220 108 57.6 7.3 24.10.73 
( + palvelutilat) (488) 

Asunto-oy 
— Kannelmäen Pientalot. . 3 1 + 4 61 001 16 304 191 85.4 20.41) 18.6.73 

— Kiertotähdentie 4 . . . . 9 34 575 7 962 133 59.9 9.2 12.10.73 
(+lastentarha ja (363) 

palvelutilat) (107) 

Asuinhuoneistot yht 58 + 7 330 051 73 467 1 172 62.7 92.6 
(muut paitsi asuin-
huoneistot yht.) (9 052) 

!) Ilman asuntolainaa. 
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Taulu 4. Vuoden 1973 asuntorakennusohjelmat, 
rahoista. 

2. Asuntotuotantotoimikunta 

joille anottiin asuntohallitukselta lainaa v:n 1974 asuntomäärä-

Yhtiön nimi 

Raken-
nusten 

tila-
vuus 
m3 

A s u i n h u o n e i s t o j e n 

pinta- luku- keski-
ala määrä pinta-ala 
m2 kpl m2 

Arvioidut 
hankinta-

kustan-
nukset 
mmk 

Raken-
nustyöt 

suunniteltu 
aloitet-
tavaksi 

Kiinteistö Oy 
— Käsityöläisentie 9 

(+palvelutila) 
43 204 10 686 

(136) 
197 54.2 15.2 1.9.74 

— Aksiisipolku 1 
(vanhustentalo) 

20 500 5 148 140 36.8 7.7 1.9.74 

— Vesalan Pientalot 
(4- palvelutila) 

12 694 3 680 
(17) 

57 64.6 5.2 1.7.74 

— Äyripolku 1 
(vanhusten huoneistoja 142 
+ palvelutila) 

58 400 13 528 

(612) 

301 44.9 20.5 1.10.74 

— Lassinlaakso 58 370 15 606 272 57.4 21.9 1.10.74 

— Pukinmäki 
(+palvelutila) 

63 750 14 357 
(1 064) 

273 52.6 22.4 1.10.74 

— Alakivi 
(+palvelutila) 

39 960 8 701 
(750) 

152 57.2 13.3 30.10.74 

— Liusketie 3 
(+palvelutila) 

35 120 8 130 
(805) 

144 56.5 12.5 15.10.74 

Asunto-oy 
— Hirsipadontie 5 

(4- palvelutila) 
30 505 7 330 

(333) 
120 61.1 10.8 1.9.74 

— Käsityöläisentie 17 12 400 3 152 53 59.5 4.4 1.9.74 

— Vesalan pientalot 29 813 8 775 97 90.5 12.3 1.7.74 

— Palovartijan tie 17 
(4-palvelutila) 

25 040 6 324 
(28) 

100 63.2 8.9 1.10.74 

— Pukinmäki 17 550 4 100 65 63.1 5.7 1.10.74 

— Punnuspolku 8 11 161 3 544 32 110.8 5.0 1.10.74 

Asuinhuoneistot yht 
(muut paitsi asuinhuoneistot yht.) 

458 467 113 061 
(3 745) 

2 003 56.5 165.8 
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3. Elintarvikekeskus 

Henkilökunta. Henkilökunnan lukumäärä 
oli v. 1973 lopussa 178 (ed.v. 171), josta ruo-
katehtaassa 45 (45), ruokaloissa 107 (102), 
kuljetuselimessä 10 (10) ja kassa-ja tiliosas-
tolla 16 (14) henkilöä. Vakinaisia viranhalti-
joita oli 49 (54), tilapäisiä viranhaltijoita 1 
(1) ja työsopimussuhteessa 128 (116) henki-
löä. 

Palvelukseen otettiin vuoden aikana 63 (34) 
henkilöä, eläkkeelle siirtyi 5 (4), muihin kau-
pungin laitoksiin 3 (2), kuolemantapauksia 
oli 1 ja kaupungin palveluksesta erosi 52 (28). 

Henkilökunnan sairaus-, tapaturma- ja 
äitiyslomia oli kertomusvuoden aikana yht. 
3 734 (3 365) päivää vastaten keskim. n. 10 
(9) henkilön yhtäjaksoista poissaoloa työstä. 

Elintarvikekeskuksessa oli puolipäivätoi-
minen työterveydenhoitaja 16.7. alkaen. Hen-
kilökunnan terveystarkastukset ehdittiin suo-
rittaa 20 työntekijälle. Työterveyshoitajan 
vastaanotolla kävi 161 asiakasta, joista 113 
oli sairasta. Koko henkilökunnalle suoritet-
tiin lavantauti- ja keuhkotuberkuloositutki-
mus sekä aloitettiin näytteiden otto kuppa-
taudin toteamiseksi. Henkilöasiainkeskuksen 
lääkäri teki marras—joulukuun aikana työ-
höntulotarkastuksen 12 uudelle työntekijälle. 

Laitoksen henkilökunnasta osallistui ker-
tomusvuoden aikana kaupungin omiin kou-
lutustilaisuuksiin seitsemän henkilöä sekä 
muuhun koulutukseen 13 henkilöä. 

Toiminta. Elintarvikekeskuksessa valmis-
tettiin ja valmiita ruokia toimitettiin yht. 140 
(134) paikkaan seuraavasti: 

kansakouluille 
keittoa 2 356 430 
eineksiä 1 098 162 
dieetti 1 793 

ammattikouluille 
keittoa 282 740 
eineksiä 13 044 

muille kouluille 
keittoa 45 650 
eineksiä — 

lasten päiväkodeille 
keittoa 41915 
eineksiä 52 257 

leikkikentille ja koulupuutar-
hoille 
keittoa 253 635 
eineksiä . — 

toimipaikkaruokaloille 1 135 346 
huoltolautakunnan työtuville . . 40 076 
vaihetyökeskukseen 30 071 
muille laitoksille yht 21 477 
kaupunginhallituksen tilaisuuk-

siin 25 419 
Yhteensä 5 398 015 

(ed. v. 5 401 077) 

Ruokatehtaan toiminnan kehittämisessä 
kohdistettiin päähuomio valmistettavien 
tuotteiden valintaan ja valmistusmenetelmien 
kehittämiseen laitoksen kiinteistön sallimissa 
rajoissa. Valmistuskapasiteetti oli kertomus-
vuoden aikana käytännöllisesti katsoen koko-
naisuudessaan käytössä. 

Toimipaikkaruokalat. Elintarvikekeskuk-
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3. Elintarvikekeskus 

sen toimintaan kuului seuraavien kaupungin 
virastojen ja laitosten henkilökunnalle tar-
koitettujen toimipaikkaruokaloiden ja auto-
maattipisteiden hoitaminen: Herttoniemen 
ja Kallion virastotalojen sekä kaupungin-
talon ja kaupunkisuunnitteluviraston virka-
miesruokalat, Alppirinteen, viisi liikennelai-
toksen, kaksi palolaitoksen, kolme raken-
nusviraston, seitsemän sähkölaitoksen, kolme 
vesilaitoksen ruokalaa sekä lisäksi metrotoi-
miston, pääkirjaston ja Ilmala I:n ruoka-
automaatit. 

Ruokaloiden yhteinen aukioloaika oli n. 
32 300 tuntia, josta liikennelaitoksen ruoka-
loiden osuus oli n. 12 000 tuntia. 

Toimipaikkaruokaloissa suoritettujen kä-
vijämäärälaskelmien mukaan ruokaloiden 
asiakasmäärä kohosi vuoden aikana yli 
2 000 000, vaihdellen kuukausittain 110 000 
(heinäkuu) ja 200 000 (maaliskuu) asiakas-
käynnin välillä. 

Toimipaikkaruokaloiden keittiöissä val-
mistettiin yhteensä 319 981 ruoka-annosta, 
näistä Kallion virastotalon keittiössä 97 054 
annosta. Lisäksi niissä järjestettiin kaupungin 
virastojen ja laitosten kahvitilaisuuksia. Ruo-
kaloiden hinnat olivat kertomusvuoden ai-
kana n. 12% luontoissuoritussäännön edel-
lyttämää hintatasoa alhaisemmat, joten tästä 
aiheutui elintarvikekeskukselle alijäämää. 

Kaupungintalon keittiön toimintaan sisäl-
tyi kaupunginhallituksen edustustilaisuuksien 
tarjoilun ja »Kaupunginkellari»-nimisen ra-
vintolan hoitaminen sekä edellämainitun kau-
pungintalon henkilökunnan ruokalan hoita-
minen. 

Tuotekehittely kohdistui ensisijaisesti tuot-
teiden valmistusohjeitten parantamiseen ja 
siten tuotteiden laadun parantamiseen ja 
tuotantokustannusten kurissapitämiseen. 
Kertomusvuoden aikana kehitettiin myös 
useita uusia toimipaikkaruokaloihin soveltu-
via tuotteita. Tuotteiden laadun parantamis-
ta ja uusien tuotteiden kehittämistä toimi-
paikkaruokaloita varten rajoitti kuitenkin 
hinnoittelun jälkeenjääneisyys, joka pakotti 

kiinnittämään tuotekehittelyssäkin päähuo-
mion kustannuskysymyksiin. Tuotekehittely 
liittyi myös toimipaikkaruokailua selvittävän 
komitean työhön. 

Hankinnat ja varastointi. Elintarvikekes-
kuksen käyttämät raaka-aineet hankittiin 
yhteishankintasopimusten mukaisesti. Sopi-
musten ulkopuolella olevat raaka-aineet han-
kittiin tuotantolaitoksilta ja tukkuliikkeiltä. 
Tavaroitten hankinta ja toimitukset tehtiin 
valmistusohjelman mukaisesti, joten varas-
ton toiminta liittyi kiinteästi tehtaan ja ruo-
kaloiden toimintaan. 

Kuljetukset ja laitoshuolto. Keskuksella oli 
tuotteiden jakelua varten kaksi paketti- ja 
neljä kuorma-autoa sekä yksi pakettiauto 
KTK:sta. Kuljetukset hoidettiin ennakolta 
suunnitellun reittijaon mukaisesti, mutta nii-
den järjestelyssä oli suurimpana vaikeutena 
kuljetustarpeen ruuhkautuminen aamutun-
teihin. 

Ruokatehtaan kunnossapitotehtävien hoi-
taminen kuului kuljetuselimen tehtäviin. 

Toimiston tehtäviin kuului lautakunta-
asioiden ja keskuksen laskentatoimen, hen-
kilöstö-ja palkkausasioiden sekä muiden toi-
mistopalvelujen hoitaminen. Keskuksen ta-
lousarvio oli laadittu kustannuspaikkakoh-
taisesti ja tuloslaskelmat sekä raportit laa-
dittiin vastuualuekohtaisesti. Laskentatoi-
men ja toimistotehtävien kehittäminen jatkui 
kertomusvuonna. 

Asiantuntijatehtävät. Asiantuntijalausun-
toja annettiin kaupungin virastoille ja lai-
toksille niiden suunnitellessa uusia tai sanee-
ratessa vanhoja toimipaikkaruokaloita seu-
raavasti : 
— liikennelaitokselle Töölön uuden ruoka-
lan suunnittelusta 
— rakennusvirastolle pääkonttorin ruokalan 
kunnostuksesta 
— kaupunginkanslialle veroviraston ruoka-
lan laitehankinnoista 
— kiinteistövirastolle Helsinginkatu 24 ruo-
kalan muutostöistä 
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3. Elintarvikekeskus 

— kaupunginhallitukselle poliisien toimi-
paikkaruokalasta. 

Talous. Laitoksen tulot olivat 7 455 731 mk 
ja menot 8 130 391 mk. Alijäämä (674 659 
mk) aiheutui kaupungin laitosten toimipaik-
karuokaloiden hoitamisesta. Luontoissuori-
tussäännön mukaan hinnoittelun ulkopuo-
lelle jäävät menot muodostivat 76% keskuk-
kuksen alijäämästä. Muu alijäämä johtui 

sähkö-, liikenne-, vesi- ja palolaitoksen sekä 
rakennusviraston ruokaloiden sellaisista ja-
kelukustannuksista, joita palkkalautakunnan 
vahvistamat hinnat eivät riittäneet peittä-
mään. 

Toimipaikkaruokailun alijäämä oli ker-
tomusvuonna keskimäärin 0.97 mk ruoka-
annosta kohden. 
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4. Hankintatoimisto 

Hank in taneu vo t telukunnan kokoonpano, 
kokoukset ym. Neuvottelukunnan kokoon-
pano oli v. 1973 muuten sama kuin edell. 
vuonna paitsi että sihteerijäsenenä toimi 
toim.pääll. Arvo Aallon tilalla toim.pääll. 
Heikki Saxen. 

Hankintaneuvottelukunta piti vuoden ai-
kana kaksi kokousta, joista laadituissa pöy-
täkirjoissa oli yhteensä 21 §. Tärkeimmistä 
käsitellyistä asioista mainittakoon: 
— kaupungin virastojen ja laitosten varasto-

jen hoitamis- ja arvostusperiaatteet, 
— kaupunginvaltuuston hyväksymän han-

kintatoimiston johtosäännön vaikutus 
hankintaneuvottelukunnan kokoonpa-
noon, 

— kaupungin yleisten hankintamääräysten 
tarkistaminen. 

Kaupunginhallitus tarkisti hankintaoh-
jeissa mm. niiden salassapitoa ja esteellisyyttä 
koskevia määräyksiä. 

Hankintatoimisto. Hankintatoimisto on vä-
littömästi kaupunginhallituksen alainen han-
kintaorganisaation yhteishankintaelin, joka 
hankkii tavaroita ja palveluksia kaupungin 
virastoille ja laitoksille. 

Hankintatoimisto huolehtii seuraavista yh-
teishankinnoista : 
— yleiset hankinnat (toimisto-, talous- ja 
koulualan kalusto, tarvikkeet ja välineet, sai-
raala- ja laitoskalusto, soittimet, puhdistus-, 
siivous- ja kiillotusvälineet sekä -aineet, ta-
lousastiat ja -tarvikkeet, elintarvikkeet ja 
sairaalatarvikkeet), 
— teknilliset hankinnat (toimisto- ja talous-

koneet sekä näiden huolto, sairaalakoneet ja 
-kojeet, audiovisuaaliset ja teleteknilliset lait-
teet), 
— painatushankinnat (graafisen alan hankin-
nat ja tähän liittyvät muut tehtävät kuten 
painatus-, sidonta- ja jäljennöstyöt, sanoma-
ja aikakauslehdet sekä ilmoitusten ja kuulu-
tusten julkaiseminen lehdissä). 

Lisäksi toimiston tehtävänä on avustaa 
pyydettäessä virastoja ja laitoksia, joilla ei ole 
omaa hankintaelintä sekä toimittaa ja jakaa 
kaikkien hankintaelimien hankintatiedotuk-
set. Edelleen hankintatoimisto huolehtii myös 
rutiiniluonteisten koko hallintoa koskevien 
lomakkeiden suunnittelusta, kaupungin si-
säisen postin kuljetuksesta ja jakelusta sekä 
eräistä muista palvelutehtävistä. 

Henkilökunta. Henkilökuntaan kuului 17 
(ed.v. 20) vakinaista viranhaltijaa ja työsuh-
teisia toimihenkilöitä 74 (71). 

Kaupunginhallitus valitsi toimistopäälli-
kön virkaan hankinta-asiamies, ekonomi 
Heikki Saxenin 1.1.1973 lukien sekä lisäksi 
valittiin hankinta-asiamies ja ostaja. 

Toimiston palveluksesta erosi kertomus-
vuoden aikana 46 (35) henkilöä, joista yksi 
siirtyi eläkkeelle. 

Virkavapautta myönnettiin sairauden ym. 
perusteella 2 028 (1 422) työpäivää. 

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 
II luokan mitali myönnettiin yhdelle ja Suo-
men Kaupunkiliiton hopeinen ansiomerkki 
20 vuoden palveluksesta yhdelle henkilölle. 

Henkilöasiainkeskuksen koulutusosaston 
järjestämille kursseille osallistui henkilökun-
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nasta 11 henkilöä. Lisäksi eräät henkilökun-
taan kuuluvat osallistuivat muihin alan kurs-
seihin ja suorittivat virkamatkoja tutustuak-
seen oman alansa vastaaviin toimintoihin ul-
komailla ja kotimaassa. 

Toimitilat ja kalustohankinnat. Hankinta-
toimiston kertomusvuonna käytettävissä ol-
leet tilat käsittivät yht. 2 240 (2 211) m2 , 
joista toimistotilaa oli 708 m 2 sekä varasto-, 
työ- ym. tilaa 1 532 m2 . Kiinteistön Kuorta-
neenkatu 5 saneerauksen esisuunnittelua hoi-
dettiin rakennusviraston talosuunnittelu-
osastolla. Toimiston edustaja oli työssä mu-
kana. Päätös saneerauksesta siirtyi seuraa-
vaan vuoteen. 

Omaan käyttöön hankittujen kalusteiden 
ja koneiden arvo oli 37 393 (105 527) mk ja 
lainavarastoon hankittujen koneiden arvo 
452 (4 896) mk. Tärkeimmistä hankituista ko-
neista ja kalusteista mainittakoon seuraavat: 
kopioraami offsetpainoon, postimaksukone 
postikeskukseen, kuorensulkijalaite posti-
keskukseen, kaksi sähkökirjoituskonetta sekä 
kolme elektronista laskukonetta. 

Toiminta. Toimiston vastuualueelle kuu-
luvien artikkeleiden standardointiin kiinni-
tettiin jatkuvasti huomiota ja näitä koskevia 
neuvotteluja käytiin kaupungin laitosten ja 
hankkijoiden kesken. Hankinnat pyrittiin 
suorittamaan tämän mukaisesti. Toinen pää-
pyrkimys oli toimitusten ohjaus myyjiltä 
suoraan virastoille ja laitoksille niin suuressa 
määrin kuin se oli kaupungille edullista. 

Hankintatoimiston jakeluvaraston, kone-
korjaamon ja painon avulla hoidetaan osa 
yhteishankinta-alueesta. Valtaosa hankin-
noista perustuu hankinta- ja hintasopimuk-
siin, joista tiedotetaan laitoksille ja joiden 
perusteella toimitukset tapahtuvat suoraan. 
Tiedottaminen ja puhelimitse tapahtuva osto-
paikkojen ohjaus on voimakkaasti lisään-
tynyt. 

Toimintaa tehostettiin luomalla vakiome-
nettelyjä ja säännöllisiä neuvottelukosketuk-
sia, joilla virastojen ja laitosten toimeksiannot 
voidaan etukäteen suunnitellen sijoittaa työ-

ohjelmaan. Kansakoulujen kanslian, lasten 
päivähoitotoimiston ja sairaala viraston kans-
sa sovittiin menettelytavoista mm. seuraavien 
vuosien perushankinnoissa ja huomattavissa 
vuotuishankinnoissa. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankintatoi-
mistolle uuden johtosäännön kokouksessaan 
3.10.1973. Toimiston nimi on 1.1.1974 läh-
tien hankintakeskus, joka jakautuu hankinta-
ja painatusosastoon sekä toimistoon. 

Hintataso pysyi alkuvuoden melko va-
kaana, sensijaan syyskaudella alkoi hintataso 
nousta ja raakaöljyn hinnannousun myötä 
vaikeutui kauppojen teko kiinteään hintaan. 
Tavarapulaa alkoi ilmetä, samoin toimitus-
ajat pitenivät huomattavasti. 

Kertomusvuonna tehtiin tarjouspyyntöjä 
63 (69), toimiston omia tilauksia 4 886 
(5 282). Laskuja tarkastettiin ja käsiteltiin 
60 800 (60 600). 

Toimistopäällikön päätösluettelossa, jon-
ka pykälämäärä oli 252 (252), käsiteltiin etu-
päässä henkilökuntaa koskevia asioita. 

Vuoden 1973 talousarvion mukaan yhteis-
hankintojen arvo hankintatoimiston vastuu-
alueella oli yht. 48 131 000 mk, josta oli elin-
tarvikkeiden hankinnan osuus 24 781 000 
mk. 

Hankintatoimisto hoiti edelleen kaikkien 
yhteishankintaelinten hankintatiedotusten toi-
mittamisen ja jakelun. Kertomusvuoden ai-
kana uusittiin 366 (376) hankintatiedotusten 
sivua. 

Tärkeimmät esitykset ja käsitellyt asiat 
koskivat kalusteiden ja koneiden hankintoja 
eri virastoille ja laitoksille. 

Hankintatoimisto antoi kaupunginhalli-
tuksen pyytämät 25 (24) lausuntoa virastojen 
ja laitosten ehdotuksista kalustohankinta-
määrärahoiksi v:n 1974 talousarvioon. Li-
säksi annettiin 187 (164) kirjallista lausuntoa, 
jotka koskivat kalusteita, koneita ja kojeita. 
Näistä 59 (60) lausuntoa koski sairaaloita ja 
näiden hankintojen arvo oli 2.6 (2.9) mmk. 

Konelainaustoimintaa jatkettiin edelleen. 
Lainavarastossa oli 110 (109) toimisto-, ta-
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lous-, konferenssi- ym. konetta tai kojetta. 
Käytettyä kalustoa ja koneita tarjottiin vi-
rastoille ja laitoksille kirjeitse ja puhelimitse. 

Talousarvion ravintomäärärahat olivat 
24.8 mmk. Kertomusvuonna tapahtunut voi-
makas hintojen nousu aiheutti näissä määrä-
rahoissa ylityksiä. Tarjouspyyntöjä lähetet-
tiin 12 (13) ja elintarvikekeskuksen lautakun-
nan päättämiä hankintasopimuksia tehtiin 57 
(46) yhteensä 30 (26) eri toimittajan kanssa. 
Lasten päivähoitokotien n. 2.2 mmk elin-
tarvikehankintasopimus tehtiin ensimmäisen 
kerran erillisten tarjousten perusteella. Yh-
teisostona suoritettiin hankinta-arvoltaan n. 
150 000 mk:n tuoreiden puolukoiden han-
kinta. 

Hankintasopimuksiin sisältyvien elintar-
vikkeiden hankinta-arvot olivat seuraavat : 

mk 

— kahvi 550 000 
— vilja-, sokeri- ym. tuotteet . . 1 400 000 
— margariinit ja ruokaö l jy t . . . . 250 000 
— lihajalosteet 750 000 
— maitotaloustuotteet 6 800 000 
— leipomotuotteet 800 000 
— mallas- ja virvoitusjuomat . . 450 000 
— kuoritut perunat 530 000 
— säilykkeet 1 150 000 
— pakasteet 840 000 
— pakasteruuat . 800 000 
— einesruuat ulkopuolisilta 

hankkijoilta 1 270 000 
— lasten päiväkotien elintarvik-

keet 2 200 000 

Sopimuksia ei tehty lihasta eikä tuoreta-
varoista. Näissä tuoteryhmissä vaikeutena 
oli hintojen jatkuva vaihtuminen sekä laadun 
epätasaisuus. 

Hankintasopimuksia tehtäessä olivat käyt-
täjien mielipiteet laadun ja hinnan ohella 
ratkaisujen perustana. Eri laitosten emän-
nistä muodostettu makuneuvosto arvosteli 
ensimmäisessä kokouksessaan makkarat ja 
lihajalosteet sekä toisessa hillot ja mehut. 

Ruokalistojen yhdenmukaistamista jatket-
tiin lasten päivähoitokotien ja sairaaloiden 
osalta. Terveydellisten tutkimusten laborato-
riossa ja maidontarkastamossa teetettiin tuot-
teiden laboratoriotutkimuksia. 

Kertomusvuonna hoidettiin sairaaloiden, 
hoitolaitosten ja terveydenhoito viraston käyt-
tämien sairaalatarvikkeiden yhteishankinnat. 
Hankintoja käsittelevä työryhmä kokoontui 
11 kertaa. Työryhmään kuuluivat hankinta-
toimiston ja terveydenhoitoviraston edusta-
jien lisäksi välinehuoltokeskusten osaston-
hoitajat kaupungin sairaaloista ja vanhain-
kodeista. Työryhmän jäsenmäärä oli kerto-
musvuoden lopussa 16 henkilöä. 

Sairaalatarvikkeiden yhteishankintojen li-
säksi työryhmä tutki uusia tuotteita, kulutus-
tavarakirjanpitoa, tekstiilihuollon kehittä-
mismahdollisuuksia jne. 

Puhelinasiat. Kertomusvuoden aikana os-
tettiin 72 (85) uutta puhelinosuustodistusta. 
Vuoden päättyessä oli kaupungilla yhteensä 
2 645 (2 573) Helsingin Puhelinyhdistyksen 
puhelinosuustodistusta, jotka jakautuivat si-
jaintipaikkansa mukaan seuraavasti: 
— vaihteiden sarjaliittymi-

nä 1211 (1179) 
— eri toimipaikoissa . . . . 1 358 (1 315) 
— viran- tai toimenhalti-

joiden asuntopuhelimina 76 ( 79) 
2 645 (2 573) 

Viran- tai toimenhaltijain omistaman pu-
helimen käytöstä virkatehtävissä kaupunki 
maksoi korvausta 349 (326) puhelimesta. 
Puhelintyötilausten lukumäärä oli 669 (717). 
Vuoden lopussa oli 273 (230) yksittäisliitty-
mässä kaukotason estolaite. Sisäisen puhelin-
luettelon painosmäärä oli 5 500 kpl, paina-
tuskustannukset olivat koko vuodelta 
21 129 60 mk (9 067 mk). 

Puhelinvaihteita oli 88 (85), joissa oli yht. 
1 211 (1 179) sarjaliittymää ja 10 090 (8 662) 
alapuhelinta. Helsingin Puhelinyhdistyksen 
toimilupa-alueen ulkopuolella sijaitsevat Hir-
vihaaran vanhainkodin ja Outamon vastaan-
ottokodin puhelinvaihteet. Kaukotason esto-
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laitteet oli 60 (60) vaihteessa ja ohivalinta-
laitteet 18 (15) puhelinvaihteessa. 

Kertomusvuonna tilattiin seuraaviin koh-
teisiin puhelinvaihteiden asennus- ja laajen-
nustyöt: Kallion virastotalo, Marian sairaa-
la, Rakennusviraston katurakennusosaston 
läntinen tukikohta, Teurastamolaitos sekä 
Virastotalo, Hietaniemenkatu 9. Kertomus-
vuoden aikana valmistuivat muut paitsi vii-
meksi mainittu kohde. 

Vaihteiden ja yksittäisliittymien puhelu- ja 
perusmaksut olivat seuraavat: 

1972 1973 
mk mk 

— puhelumaksut . . 1 094 727 1 210 476 
— pe rusmaksu t . . . . 726 822 855 771 
— vaihdevuokrat . . 318 670 307 672 

Yhteensä 2 140 219 2 373 919 

Painatusasiat ym. Lomakesuunnittelu kor-
jasi vanhoja lomakkeita, suunnitteli uusia 
sekä suoritti tutkimuksien perusteella saman-
kaltaisten lomakkeiden yhdistämistä. Yleis-
lomakkeiden valvonta kuului niin ikään lo-
makesuunnittelun tehtäviin. 

Kertomusvuonna käsiteltiin 160 uutta ja 
163 korjattua lomaketta, lomaketarkastuksia 
tehtiin 116 ja 2 lomaketta poistettiin. 

Lomakerationalisointia hoidettiin lomake-
yhdyshenkilöiden avulla, joita oli 36. Heille 
pidettiin kaksi tiedotustilaisuutta lomakera-
tionalisoinnista ja -painatuksesta. Valtion-
hallinnon edustajan kanssa sovittiin eräistä 
yhteistyömuodoista. 

Painatushankinnoista oli kohopainotöitä 
n. 40% ja offsettöitä n. 60%, josta hankinta-
toimiston offsetpaino tuotti n. 15% ja n. 45% 
tilattiin eri kirjapainoilta. Vahasmonistus-
töitä tehtiin sekä hankintatoimistossa että 
virastoissa ja laitoksissa. 

Painatusalan yhteishankinta- ym. lukuja: 

V. 1972 V. 1973 
1 000 mk 

— ulkopuolisten kirjapaino-
jen ja sitomojen työt, net-
tolaskutus 3 233 4 348 

— offsetpainon ja monista-
mon laskutus 744 963 

— hankintatoimiston välittä-
mät ilmoitukset nettohin-
noin 1 365 2 002 

— sanoma- ja aikakausleh-
tien tilausmaksut 327 341 

— valojäljennöstyöt, netto-
laskutus 1 127 844 

Offsetpainon tekemiä offsettöitä oli 3 447 
(3 350). Monistamon vahasmäärä oli 36 386 
(43 808) sekä painosmäärä A4-koossa 4 184 
(5 277). 

Jakeluvarasto toimitti kaupungin viras-
toille ja laitoksille erilaisia vakiotarvikkeita 
ja painotuotteita varastosta. Sen lisäksi jake-
luvarasto huolehti puhelinluettelon, talous-
arvion ja muiden kaupungin julkaisemien 
teosten jakelusta. 

Varastonimikkeiden lukumäärä väheni 115 
vuodesta 1969 vuoteen 1973. Lähetysten lu-
kumäärä pysyi näinä vuosina saman suurui-
sena. Varasto-ostot olivat kertomusvuonna 
1 325 992(1 296 460) mk ja laskutus 1 421 579 
(1 260 057) mk. Varastonimikkeitä oli 685 
(702) ja lähetysten määrä oli 11 000 (11 800). 

Jakeluvaraston kiertoluku oli 4.9 (4.2) ja 
kiertonopeus 74 (85) päivää. 

Vakiointiin kiinnitettiin jatkuvasti huo-
miota ja niitä koskevia neuvotteluja käytiin 
kaupungin laitosten ja hankkijoiden kesken. 
Toinen pääpyrkimys oli toimitusten ohjaus 
ilman välivarastointia suoraan virastoille ja 
laitoksille. 

Konekorjaamo huolsi kaupungin omista-
mat toimisto- ja talouskoneet. Lisätehtäviin 
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kuului erikoiskoneiden huollon järjestämi-
nen ja huoltosopimusten tekeminen sekä ul-
kopuolisten huoltotyön ja laskutuksen tark-
kailu. Korjaamon huoltokortistossa oli ker-
tomusvuonna n. 10 500 toimisto- ja talous-
konetta. Ulkopuolisten korjaamoiden kanssa 
tehtyjen huoltosopimusten piiriin kuului 
2 000 konetta ja oman korjaamon valikoivan 
huollon piiriin n. 8 500 konetta, joista huol-
lettiin 2 872 (2 823) konetta. Koneiden kor-
jauksiin käytettiin n. 2 200 (2 300) työtuntia. 

Elektronilaskukoneiden huoltoa kehitettiin 
kertomusvuonna edelleen ja koulutusta jat-
kettiin maahantuojien järjestämillä kursseil-
la. Mekaanikkojen työpaikkakoulutukseen 
käytettiin 100 (160) tuntia. 

Ulkopuolisten korjaamoiden huoltolasku-
tus nousi edelliseen vuoteen verrattuna 26 %, 
mikä johtui yleisestä kustannustason nou-
susta ja huoltohintojen korotuksista sekä 
pienoistietokoneiden huoltosopimusten li-
sääntymisestä. 

Konekorjaamo suoritti koneiden huolto-
toiminnan lisäksi muita tehtäviä, joista mai-

nittakoon seuraavat: suoritettiin saneluko-
neiden, elektronisten laskukoneiden ja ko-
piokoneiden vertailut ostopäätöksiä varten, 
tutkittiin Nixdorf-kassakonejärjestelmä, an-
nettiin mikroaaltouunien tarkastuslausunto, 
tehtiin asunto-oikeuden tehokirjoitinsovellu-
tustutkimus sekä annettiin teknilliset lausun-
not sairaaloiden laboratoriolaitehankinnois-
ta. 

Talous. Hankintatoimiston menot olivat 
kertomusvuonna 2 408 664 mk. 

Oman tuotannon laskutus oli 2 660 000 mk 
(2 230 000 mk) ja tulot 1 133 000 mk (921 000 
mk). 

Hankintatoimiston työsuoritusten, jakelu-
varaston artikkeleiden sekä julkaisujen ja 
painotuotteiden hinnoittelussa noudatettiin 
kaupunginhallituksen yleisjaoston päätökses-
sä 12.12.69 § 7625 mainittuja periaatteita. 
Näillä tuloilla pyritään kattamaan oman tuo-
tannon välittömät kustannukset. Yhteishan-
kintakustannukset katetaan talousarviova-
roilla. 
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Yleistä 

Vuosi 1973 oli henkilöasiainkeskuksen kol-
mas toimintavuosi, jonka aikana keskityttiin 
pääasiallisesti työturvallisuusorganisaation 
jäsenten kouluttamiseen ja toiminnan koor-
dinoimiseen ja ohjaamiseen. Uudelleensijoi-
tustoimintaa hoitava yhdysmiesverkosto 
aloitti työnsä, samoin aloitettiin sisäisen tie-
dotustoiminnan kehittäminen. Pääkaupunki-
seudulla vallitseva työvoimapula ilmeni myös 
Helsingin kaupungin hallinnossa vaikeuttaen 
tehtävien täyttämistä ja lisäten vaihtuvuutta. 
Tämän vuoksi kertomusvuonna kiinnitettiin-
kin entistä enemmän huomiota henkilöstö-
hankinnan kehittämiseen sekä perehdyttämi-
sen järjestämiseen. Myös yhdenmukaisten 
periaatteiden ja suuntaviivojen luominen hen-
kilöstöhallintoon eli henkilöstöpoliittisen oh-
jelman kehittäminen aloitettiin, jotta kuva 
kaupungista työnantajana selkiytyisi. Henki-
löstöhallinnon eri tehtäväalueisiin kohdistu-
neilla kartoituksilla ja esitutkimuksilla py-
rittiin luomaan perusta erityisesti nykyistä 
monipuolisemman ja tehokkaamman henki-
löstösuunnittelun aikaansaamiseksi. 

Virastoille ja laitoksille pyrittiin luomaan 
•edellytykset soveltaa laadittuja henkilöstö-
hallinnon kehittämisperiaatteita ja -suunni-
telmia käytäntöön. Tätä varten kertomus-
vuonna jatkettiin hallintokuntiin tarvittavien 
henkilöstöhallinnon organisaation sekä 

henkilöstöhallinnon informaatiojärjestelmän 
suunnittelua. 

Koulutustoiminnassa kiinnitettiin entistä 
enemmän huomiota kehittämis- ja suunnit-
telutyöhön. Koulutusosaston henkilökunnan 
varsin suuri vaihtuvuus vaikeutti kuitenkin 
sekä tätä toimintaa että koulutusohjelman 
mukaisten kurssien ja seminaarien järjestä-
mistä. 

Kaupunginhallituksen henkilöasiainjaosto 

Tehtävät, kokoonpano, kokoukset ym. Hen-
kilöasiainkeskuksen luottamusmieselimenä 
toimi kaupunginhallituksen henkilöasiain-
jaosto, jonka tehtävänä on mm. johtaa, val-
voa ja kehittää henkilöasiainkeskuksen toi-
mintaa, ratkaista periaatteellista laatua ole-
vat kaupungin henkilöstöpolitiikkaa koske-
vat asiat, käsitellä ja hyväksyä kaupungin 
henkilökunnan koulutusta koskevat yleis-
suunnitelmat, valvoa, että keskus toimii kau-
pungin kokonaisedun mukaisesti ja tehok-
kaassa yhteistoiminnassa kaupungin keskus-
hallinnon muiden elimien sekä kaupungin 
virastojen ja laitosten kanssa. 

Jaoston kokouksissa toimivat esittelijöinä 
henkilöasiainkeskuksen päällikkö ja osasto-
päälliköt. Jaostolla on oikeus kuulla asian-
tuntijoita. 
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Kertomusvuonna henkilöasiainjaoston ko-
koonpano oli sama kuin ed. vuonna. Jaosto 
kokoontui yhdeksän kertaa. 

Henkilöasiainkeskus 

Tehtävät ja organisaatio. Henkilöasiain-
keskukselle kuuluivat lähinnä seuraavat teh-
tävät : 
— kaupungin henkilöstöpoliittisen ohjelman 

kehittäminen sekä tämän ohjelman to-
teuttamista koskevien ohjeiden antami-
nen ja niiden noudattamisen valvonta, 

— asiantuntija-avun antaminen kaupungin 
virastoille ja laitoksille niiden henkilö-
asioiden organisaation ja hoidon kehittä-
miseksi, 

— kaupunginvaltuuston ja kaupunginhalli-
tuksen päätösvaltaan kuuluvien henkilö-
asioiden valmistelu kaupunginhallituk-
sen, kaupunginjohtajan ja apulaiskau-
punginjohtajien toimeksiannosta sekä 

— muiden sen tehtäväksi annettujen keskus-
hallinnon henkilöasioiden hoitaminen. 

Toiminta kohdistuu edellä esitettyjen teh-
tävien osalta pääasiallisesti periaatekysymys-
ten valmisteluun, menettelyohjeiden antami-
seen sekä niiden käytäntöön soveltamisen 
ohjaukseen ja valvontaan. Hallintokunnat 
puolestaan huolehtivat kukin omalta osal-
taan henkilöasioiden varsinaisesta hoitami-
sesta ja periaatteiden käytäntöön soveltami-
sesta. 

Henkilöasiainkeskuksessa on työvoima-
osasto, koulutusosasto, tutkimusosasto ja 
toimisto. Osastojen ja toimiston tehtäväjaon 
määrää henkilöasiainpäällikkö. 

Lausunnot. Kaupunginhallituksen henkilö-
asiainjaosto antoi kaupunginhallitukselle yh-
teensä 18 lausuntoa. Eri virastoille ja laitok-
sille annetut lausunnot koskivat pääasiassa 
työterveydenhuoltoa, sisäisen tiedotustoi-
minnan järjestelyä, kaupungin työntekijäin 
sosiaalitiloissa ilmeneviä puutteellisuuksia, 

toimipaikkaruokailua, työturvallisuutta, vi-
rastojen ja laitosten PTS-suunnitelmia, kone-
kirjanpitotyön vaativuusasteen määrittelyä, 
oman auton käyttöoikeuden myöntämistä 
virka- tai työtehtävissä ja koulutuskysymyk-
siä. 

Henkilökunta. Henkilöasiainkeskuksen 
päällikkönä toimi varat. Kalevi Ylä-Hokkala 
30.10.1973 saakka, jonka jälkeen oli vt. 
päällikkönä Reino Tuomi. 

Henkilöasiainkeskuksessa oli kertomus-
vuonna 8 vakinaista ja 2 tilapäistä virkaa, 
25 työsopimussuhteista tointa sekä 37 työ-
sopimussuhteessa olevaa toimistokoululais-
ta. 

Vuoden päättyessä oli eri osastoilla hen-
kilökuntaa seuraavasti: 
— työvoimaosasto: osastopäällikkö, vt. Arto 
Antman (30.10. saakka Reino Tuomi), joh-
tava työterveydenhuoltolääkäri Carl-Gustaf 
Gröndahl, työvoimasuunnittelija, työhönsi-
joittaja, työntutkimusteknikko, ty ö voima-
suunnittelija, turvallisuuspäällikkö, työtur-
vallisuustarkastaja, työterveydenhoitaja ja 
suunnitteluapulainen; 
— koulutusosasto: koulutuspäällikkö Esko 
Posti sekä apulaiskoulutuspäällikkö, koulu-
tussuunnittelija, 2 kouluttajaa sekä tutkija; 
— tutkimusosasto: osastopäällikkö Martti 
Suhonen sekä 5 tutkijaa ja 2 tutkimusapu-
laista 
— toimisto: toimistonhoitaja, 2 kanslistia, 
6 toimistoapulaista ja vahtimestari. 

Henkilökunnan koulutus. Henkilöasiain-
keskuksen henkilökunta osallistui kertomus-
vuonna mm. seuraaville ulkopuolisten järjes-
tämille kursseille: 
— Oy Alko Ab:n Managerial Grid-semi -

naari 
— Suomen Kaupunkiliiton kunnallishallin-

non rationalisointikonferenssi ja henki-
löstöpolitiikkaa käsittelevä kurssi 

— Työterveyslaitoksen työsuojelukoulutus-
päivät, 4. työterveyshuollon peruskurssi, 
XX työterveyspäivät, työkyky- ja kun-
toutusarviointikurssi, työsuojelukoulutta-

17 



5. Henkilöasiainkeskus 

japäivä ja 2. turvallisuuspäälliköiden neu-
vottelupäivä 

— Oy Rastor-Instituutin tilastoalan jatko-
koulutuskurssi ja koulutustarpeen tutki-
muspäivät 

— Johtamistaidon Opiston henkilöstöhal-
linnon erikoisseminaari 

— Liikkeenjohdon Instituutin seminaari 
»Organisaation kehittäminen». 

Virkamatkat. Henkilöasiainkeskuksen 
edustajat osallistuivat Kööpenhaminassa jär-
jestettyyn Pohjoismaiden pääkaupunkien 
henkilöstöhallinnolliseen konferenssiin sekä 
Pohjoismaiden pääkaupunkien johtavien työ-
terveydenhuoltolääkärien kokoukseen Os-
lossa. 

Toimitilat. Henkilöasiainkeskus sijaitsi ker-
tomusvuoden ajan Kallion virastotalossa, 
9. kerroksessa ja koulutusosaston kurssien 
toimisto Dagmarinkatu 3 :ssa. 

Työvoimaosaston toiminta 

Aloitetoiminta. Henkilöasiainkeskuksen ni-
meämä aloiteasiamies toimi kaupungin aloi-
tetoimikunnan sihteerinä sekä valmisteli ja 
esitteli toimikunnan käsiteltäväksi tulleet 
asiat. 

Aloitetoimikunta käsitteli kertomusvuon-
na loppuun 42 (ed.v. 39) aloitetta. Näistä pal-
kittiin 14 (16) eli n. 33 (41) %. Palkkioiden 
yhteismäärä oli 3 710 (1 880) mk, keskimää-
räinen palkkio 265 (118) mk ja suurin 500 
(400) mk. 

Työllisyyslakiasiat. Työllisyyslain edellyt-
tämien työohjelmien ja työsuunnitelmien laa-
timisen koordinointi sekä työmäärärahoin 
palkatun työvoiman käytön seuraaminen oli 
kertomusvuonna henkilöasiainkeskuksen 
työvoimaosaston tehtävänä. Vuoden aikana 
vaihteli työmäärärahoin palkattujen työnte-
kijäin keskimäärä kuukausittain 4 165— 
5 171 :n välillä (toukokuu—tammikuu). 

Kertomusvuoden aikana laadittiin tarkis-
tettu työohjelma vuodelle 1973, alustava 

työohjelma vuodelle 1974 sekä työsuunnitel-
ma vuosille 1974—78. 

Henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen. 
Henkilöasiainjaosto hyväksyi henkilöstöhan-
kinnan järjestelyä sekä henkilöstötarpeen ja 
-hankinnan suunnittelun kehittämistä tutki-
neen työryhmän selvityksen 4.12.1973. Jatko-
toimenpiteiden toteuttamiseksi vt. henkilö-
asiainpäällikkö perusti uuden työryhmän laa-
timaan menettelytapaohjeet henkilöstöhan-
kinnan tehostamiseksi ja niihin liittyvät lo-
makkeet. Lisäksi vuoden vaihteessa asetet-
tiin toinen työryhmä selvittelemään työvoi-
mapulan nykyistä tilannetta, todennäköistä 
kehitystä ja keinoja työvoiman saannin hel-
pottamiseksi sekä tekemään näistä tarvitta-
vat esitykset kaupunginhallitukselle. 

Henkilöasiainpäällikkö asetti kertomus-
vuonna työryhmän selvittämään henkilöstön 
perehdyttämistä eri virastoissa ja laitoksissa. 
Selvitys ja kehittämissuunnitelma valmistui-
vat 30.9.1973. 

Henkilöstön sosiaalitilat. Helsingin kau-
pungin tuntipalkkaisten työntekijöiden ja 
vastaavissa oloissa työskentelevien viranhal-
tijoiden ja toimihenkilöiden sosiaalitiloja sel-
vittänyt työryhmä sai työnsä valmiiksi kesä-
kuussa. Kaupunginhallitus käsitteli asian 3.9. 
ja antoi virastoille ja laitoksille kehotuksen 
suorittaa tarvittavat korjaukset niissä sosiaa-
litiloissa, jotka eivät täyttäneet työturvalli-
suuslain 10 §:n vaatimuksia. 

Toimipaikkaruokailu. Kaupunginhallitus 
perusti elokuussa toimipaikkaruokailukomi-
tean, jonka tehtävänä oli toimipaikkaruokai-
lua tutkineen työryhmän esittämien toimen-
piteiden kehittämisvaihtoehtojen ja niiden 
kustannusten selvittäminen. Komitean oli 
määrä tehdä kaupunginhallitukselle ehdotus 
ruokailun kehittämissuunnitelmaksi rahoi-
tuksineen. Suunnitelman valmistuminen siir-
tyi seuraavaan vuoteen. Komiteassa oli edus-
taja henkilöasiainkeskuksen työvoima- ja 
tutkimusosastolta. 

Sisäinen tiedotustoiminta. Kuntien ja kun-
tainliittojen sisäisen tiedotustoiminnan jär-
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jestämistä koskevan sopimuksen 7 §:n tar-
koittamista Helsingin kaupungin virastoja ja 
laitoksia koskevista sisäisen tiedotustoimin-
nan sovellutusohjeista neuvoteltiin palkka-
lautakunnan ja henkilöasiainkeskuksen sekä 
toisaalta sopijajärjestöjen edustajien kesken. 
Kaupunginhallitus vahvisti sovellutusohjeet 
16.4. sekä nimesi niiden edellyttämän Hel-
singin kaupungin sisäisen tiedotustoimikun-
nan 15.10. Henkilöasiainkeskus valmisteli 
toimikunnan lähiajan tehtävien kartoitusta 
ja muita asian vaatimia toimenpiteitä sekä 
aloitti tiedotuskoulutuksen. 

Uudelleensijoitus- ja työvoimansiir to toimin-
ta. Kaupunginhallitus hyväksyi uudelleensi-
joitus- ja työvoimansiirtotoiminnan suunta-
viivat 7.5. Asiasta järjestettiin tiedotustilai-
suuksia virastojen ja laitosten johdolle sekä 
pääluottamusmiehille ja näiden varamiehille. 
Julkaistiin uudelleensijoitus- ja työvoiman-
siirto toimin taa käsittelevä vihkonen. Viras-
tojen ja laitosten uudelleensijoitustoimintaa 
varten nimeämille yhdyshenkilöille pidettiin 
luento- ja neuvottelupäivä syyskuussa. Yh-
dyshenkilöiden toimintaohje valmistui mar-
raskuussa. 

Uudelleensijoitustoimintaan liittyvän suun-
nitelmallisen kuntoutus- ja suojatyöpaikka-
toiminnan järjestämistä selvittämään hen-
kilöasiainpäällikkö perusti työryhmän 8.6. 
Henkilöstön kuntoutustarvetta selvittelevä 
tutkimus aloitettiin kertomusvuonna yhteis-
toiminnassa Työterveyslaitoksen, Kunnalli-
sen eläkelaitoksen ja Kunnallisten työnteki-
jäin ja viranhaltijain liiton kanssa. 

Henkilöasiainkeskuksen toimesta sijoitet-
tiin uudelleen kertomusvuonna yhteensä 53 
henkilöä. Näistä 41 oli entiseen työhönsä 
kykenemättömiksi tulleita, mutta uudessa 
työssään täysin työkykyisiä. 

Työterveydenhuolto. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi 12.12. Helsingin kaupungin henki-
lökunnan terveydenhuoltosäännön, joka pe-
rustuu työmarkkinaosapuolten neuvottele-
maan kunnallisen sopimusvaltuuskunnan 

mallisääntöön ja sovellettiin Helsingin olo-
suhteita vastaavaksi. 

Kertomusvuoden toiminnassa oli etusijalla 
lakisääteisten terveystarkastusten järjestämi-
nen. Henkilöasiainkeskuksen esityksestä kau-
punginhallitus solmi Työterveyssäätiön kans-
sa lokakuussa 1972 sopimuksen, jonka mu-
kaan Työterveyslaitos suorittaa toistaiseksi 
kaupungin henkilökunnan määräaikaistar-
kastukset työturvallisuuslain 44 §:n ja sen 
perusteella annetun valtioneuvoston päätök-
sen tarkoittamissa töissä. Työterveyslaitok-
sella suoritettiin kertomusvuonna 211 mää-
räaikaistarkastusta. Meluisessa ympäristössä 
työskenteleville tehtiin henkilöasiainkeskuk-
sen toimesta 573 määräaikaistarkastusta. 

Suunnatuista tarkastuksista mainittakoon 
kiinteistöviraston, liikennelaitoksen ja raken-
nusviraston yht. 27 tärinälle altistetun työn-
tekijän tutkimukset. 

Suunnitelmien mukaisesti aloitti vesilai-
toksen työterveysasema toimintansa tammi-
kuussa, elintarvikekeskuksen heinäkuussa se-
kä sähkölaitoksen ja sairaala viraston työter-
veysasemat elokuussa. Helsingin kaupungin 
työterveydenhuoltohenkilökunnan vahvuus 
henkilöasiainkeskus ja liikennelaitos mukaan 
luettuina oli vuoden lopussa viisi lääkäriä, 
16 työterveydenhoitajaa, kolme sairaanhoita-
jaa sekä neljä toimistoapulaista. Kaupungin 
sairaaloissa oli kolme lääkäriä ja neljä ter-
veyden- ja sairaanhoitajaa työpaikkatervey-
denhuollon tehtävissä. 

Vaikka kaupungin palveluksessa olevan 
ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa hoita-
van työterveysaseman toiminnan aloittami-
nen siirtyi vuodelle 1974, työhöntulotarkas-
tukset aloitettiin kuitenkin sähkölaitoksen ja 
sairaaloiden palvelukseen tulevien osalta näi-
den omilla työterveydenhuoltoasemilla. Vesi-
laitokselle ja elintarvikekeskukseen tulevat 
tarkasti henkilöasiainkeskuksen lääkäri. 

Työturvallisuustoiminta. Vuonna 1972 teh-
tyyn sopimukseen perustuvat uudet työtur-
vallisuusorganisaatiot olivat valmiina kerto-
musvuoden alkaessa kiinteistövirastoa lu-
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kuun ottamatta. Työturvallisuusorganisaa-
tioiden uusille jäsenille järjestettiin 15.—19.1. 
opintopäivät. Järjestelmällinen työturvalli-
suuskoulutus aloitettiin toukokuussa. Työ-
suojelun keskustoimikunnan suositukseen 
perustuvat, viikon pituisiksi laajennetut kurs-
sit jatkuvat vuonna 1974. 

Henkilöasiainkeskus avusti myös luennoin 
eri virastojen ja laitosten järjestämiä omia 
työturvallisuuskursseja ja -valistustilaisuuk-
sia. Kaupungin palveluksessa olevia osallis-
tui lisäksi sopimusjärjestöjen toimeenpane-
mille alan kursseille. Kertomusvuonna suori-
tettiin virastoissa ja laitoksissa työturvalli-
suustarkastuksia ja työhygienisiä mittauksia 
sekä jaettiin alan kirjallisuutta, neuvoja ja 
ohjeita. Kolmen viraston työpaikoilla järjes-
tivät Työterveyslaitoksen asiantuntijat ergo-
nomisia tutkimuksia. 

Kaupungin työturvallisuustoimikunta piti 
kertomusvuonna 6 kokousta, joista pöytä-
kirjaan on merkitty 50 pykälää. 

Kaupungin virastoissa ja laitoksissa sattui 
kertomusvuonna 3 286 (ed.v. 3 333) korvat-
tua työtapaturmaa, joista työmatkatapatur-
mia 603 (601) eli 18,4 (18,0) %. Tapaturmien 
lukumäärä pieneni edellisestä vuodesta 47:11a 
eli 1,4 %:lla. Korvatuista työtapaturmista 
aiheutuneiden sairauspäivien määrä oli 
47 644 (52 788). Sairauspäiviä yhtä tapatur-
maa kohden oli keskim. 14,5 (15,8). Virasto-
jen ja laitosten keskimääräinen työtapatur-
matiheys oli 11,3 (11,6) ja korvausten loppu-
summa 2 704 686 (2 454 836) mk. Korvauk-
sia maksettiin kertomusvuonna keskim. 
823,09 (736,52) mk yhtä tapaturmaa kohden. 

Koulutustoiminta 

Kertomusvuonna koulutustoiminta käsitti 
pääasiallisesti johtamistaidon, työnopetuk-
sen, toimistotekniikan, kokous- ja neuvotte-
lutaidon ja kunnallishallinnon kurssit sekä 
uusina kursseina työturvallisuus- ja luotta-
musmieskurssit. 

Seminaaritoiminta käsitti toimistopäälli-
köiden jatkoseminaarin sekä seuraavat uudet 
seminaarit: terveydenhuollon vaativissa hal-
linnollisissa tehtävissä toimiville järjestetty 
terveydenhuoltohallinnon seminaari, henki-
löstöasioita hoitaville tarkoitettu henkilöstö-
hallinnon seminaari sekä talouspäälliköiden 
tehtäväkenttää palveleva taloushallinnon se-
minaari. 

Silmällä pitäen virastojen ja laitosten mah-
dollisuuksia järjestää omiin erityistarpeisiinsa 
perustuvaa koulutusta, koulutusosasto jakoi 
omasta koulutusmäärärahastaan virastoille 
ja laitoksille 50 000 mk. Osasto avusti kou-
lutuksen teknillisissä järjestelyissä, mutta to-
teutuksen virastot ja laitokset hoitivat itse-
näisesti. 

Henkilöasiainkeskuksen käytettäväksi an-
netun määrärahan puitteissa palkattiin ker-
tomusvuonna keskim. 1 1 /2 kuukauden ajaksi 
sähkölaitokselle yksi, matkailutoimistoon yk-
si sekä kaupunkisuunnitteluvirastoon kaksi 
AIESEC-harjoittelijaa, joiden palkkamenot 
olivat yht. 7 471 mk. 

Koulutustoimintaa haittasi kouluttajien 
suuri vaihtuvuus. Tämän vuoksi on jouduttu 
mm. peruuttamaan eräitä kursseja. Kerto-
musvuonna järjestettiin erilaisia koulutusti-
laisuuksia seuraavasti: 
— neljä esimiesasemassa oleville ja toimisto-
apulaisille tarkoitettua kunnallishallinnon 
kurssia, joilla oli yht. 224 osanottajaa, kesto-
aika 54 t. 
— viisi johtamistaidon peruskurssia, kunkin 
kestoaika oli 72 t ja osanottajia yht. 124 
— kaksi esimiesasemassa oleville viranhalti-
joille ja työntekijöille tarkoitettua johtamis-
taidon jatkokurssia, kestoaika oli 56 t ja 
osanottajia 51 
— kaksi oman työnsä ohella työnopettajina 
ja tulokkaiden vastaanottotehtävissä toimi-
ville tarkoitettua työnopetuskurssia, kesto-
aika oli 48 t ja osanottajia 36 
— kolme toimistonhoitajille ja toimistoapu-
laisille tarkoitettua toimistotekniikan kurs-
sia, kestoaika oli 561 ja osanottajia 76. Kurssi 
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5. Henkilöasiainkeskus 

on kaupunginhallituksen vahvistamien toi-
mistoapulaisten ohjeluonteisten pätevyys-
vaatimusten osa 
— yksi palkanlaskijoille järjestetty kurssi, 
jonka kestoaika oli 30 t ja osanottajia oli 26 
kuukausipalkkojen laskijaa 
— yksi kirjanpitäjille pidetty 30 t:n pituinen 
kurssi, johon osallistui 25 laskenta- ja tilin-
pitotehtävissä toimivaa henkilöä 
— seitsemän kokous- ja neuvottelutaidon 
kurssia, kestoaika 30 t, osanottajia 109. 
Kurssit oli tarkoitettu johtamistehtävissä ole-
ville sekä niille, joiden tehtäviin liittyy neu-
votteluja ja asiakaskontaktien hoitoa 
— kaksi erityisesti toimisto- ja jaospäälli-
köille tarkoitettu ATK-peruskurssia, kesto-
aika 30 t ja osanottajia 50 ATK:n kanssa te-
kemisiin joutuvaa henkilöä 
— neljä työturvallisuuskurssia, kukin kesti 
30 t ja osanottajia 101 työturvallisuuselinten 
jäsentä 
— yksi kurssi työpaikkaneuvottelijoille, jot-
ka työnantajan puolesta neuvottelevat luot-
tamusmiesten kanssa, kestoaika 42 t osan-
ottajia 15 
— yksi luottamusmiehille pidetty 18 t kes-
tävä kurssi, johon osanottajia 28 
— yksi kurssi tuotantokomitean jäsenille, 
joka kesti 12 t, osanottajia 20 
— yksi kurssi tiedottajille, pituudeltaan 12 t, 
osanottajina 20 tiedotusalan henkilöä sekä 
niitä, joiden tehtäviin kuului sisäinen tiedot-
taminen ja sen kehittäminen 
— yksi yleisönpalvelukurssi, joka kesti 18 t, 
osanottajina 22 yleisönpalvelu tehtävissä toi-
mivaa henkilöä 
— yksi 30 tunnin kurssi ihmissuhdeasioihin 
ja ryhmätyöskentelyyn osallistuville henki-
löille, osanottajia 14 
— kaksi koulutusasiamiesten neuvottelupäi-
vätilaisuutta, osanottajia yht. 250 koulutus-
asiamiestä 
— kolmiviikkoinen toimistopäällikkösemi-
naari, johon osallistui yht. 25 toimisto- ja 
osastopäällikköä 
— kolmipäiväinen toimistopäälliköiden jat-

koseminaari toimistopäällikköseminaarin 
käyneille toimisto-ja osastopäälliköille, osan-
ottajia 20 
— kuusipäiväinen johtamistaidon seminaari, 
osanottajina 20 ulkotyönjohtajaa 
— nelipäiväinen seminaari projektityösken-
telyyn osallistuville henkilöille, 26 osanotta-
jaa 
— kolmiviikkoinen terveydenhuollon hallin-
non seminaari, osanottajina 30 alan eri teh-
tävissä toimivaa henkilöä 
— kolmipäiväinen henkilöhallinnon kehit-
tämisseminaari, johon osallistui 25 tämän 
alan päätoimisissa tehtävissä työskentelevää 
henkilöä 
— kuusipäiväinen taloushallinnon seminaa-
ri, johon osallistui 24 talouspäällikköä ja ta-
loussuunnittelijaa 
— viikon kestävä ryhmätyö- ja kommuni-
kaatioseminaari, osallistujina 20 ihmissuhde-
asioiden ja ryhmätyöskentelyn parissa työs-
kentelevää henkilöä. 

Helsingin kaupungin toimistokoulun toimin-
taa selostetaan Opetuslaitokset -nimisessä 
julkaisussa. 

Konekirjoituskokeet. Kertomusvuoden ai-
kana suoritettiin 112 konekirjoituskoetta, 
joiden tulokset olivat seuraavat: 

koe-
suori-
tuksia 

yli 11 500 nettolyöntiä 1/2 tunnissa — 
» 10 500 » 5 
» 9 500 » 9 
» 8 500 » 14 
» 7 500 » 12 

alle 7 500 » 23 
hylättyjä kokeita 50 

Yhteensä 113 

Konekirjoitustodistuksia annettiin kone-
kirjoituslisien anomista varten yhteensä 50. 
Hylkäämisrajana oli konekirjoitusohjeiden 
mukainen 0,75 virheprosentti. 
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5. Henkilöasiainkeskus 

Yhteenveto. Kertomusvuonna (ja ed.v.) 
järjestettiin koulutustilaisuuksia seuraavasti: 

v. 1972 v. 1973 

— kursseja ja seminaareja 64 47 
— opetuspäiviä (ä 6 tun-

tia) 537 311 
— osanottajia 1 739 1 381 
— osanottajakurssipäiviä 13 425 8 523 

Kurssipäivän kustannukset olivat keski-
määrin 47,49 mk (ed.v. 43,02 mk). 

Tutkimustoiminta 

Tutkimustoiminta keskittyi kertomus-
vuonna kolmeen pääaiheeseen: 
— henkilöstöhallinnon informaatiojärjes-
telmän (HIJ) kehittäminen, 
— virastojen ja laitosten henkilöstöhallinnon 
organisaatioiden kehittäminen sekä 
— henkilöstöhallinnon periaatteiden ja 
suuntaviivojen — henkilöstöpoliittisen ohjel-
man — laatiminen. 

HIJ :n kehittämiseksi työskennellyt projek-
tiorganisaatio pääsi linjavedosta ja periaat-
teellisten kysymysten käsittelystä konkreet-
tisten ongelmien ratkaisemiseen. Henkilöstö-
hallinnon organisaatioiden parissa työsken-
nellyt työryhmä sai valmiiksi muistion, jonka 
perusteella on tarkoitus antaa virastoille ja 
laitoksille ohjeet kyseisten organisaatioiden 
suunnittelusta. Henkilöstöhallinnon periaat-
teita ja suuntaviivoja selvittävä työryhmä 
aloitti tehtävänsä syksyllä päämääränä saada 
1.3.1974 mennessä valmiiksi henkilöstöpo-
liittisen ohjelman luonnos. 

Muista tutkimustehtävistä mainittakoon: 
— terveydenhuoltohenkilökunnan koulu-
tustarvetta koskeva selvitys, jota varten pe-
rustetun projektiorganisaation työskentely 
jatkuu 
— huoltokassatoiminnan kehittämistä kos-
kevan kyselyn valmistelu sekä 

— henkilöstösuunnittelua, henkilöstön oh-
jausta, liukuvaa työaikaa, henkilötunnuksia 
ja henkilöstöpalvelua koskevat esitutkimuk-
set. 

Lisäksi tutkimusosaston henkilökunta 
osallistui tutkimuksiin ja selvityksiin, jotka 
koskivat PTS:n 1976—85 henkilöstösuunnit-
telua sekä henkilöstöhankintaa, henkilöstön 
perehdyttämistä, virastodemokratiaa, huol-
tolaitosten henkilökunnan mitoitusta, kun-
toutusta ja koulutuspalvelujen tarkoituksen-
mukaisuutta. Tutkijat toimivat myös koulu-
tussuunnittelijoina ja kouluttajina eräillä 
koulutusosaston kursseilla. Paljon aikaa vaa-
tineina tehtävinä mainittakoon sisäisen tie-
dotustoiminnan suunnittelu ja valmistelu 
sekä tutustumiskäynnit virastoissa ja laitok-
sissa. 

Kaupunginhallitukselle annettiin kerto-
musvuonna lukuisia lausuntoja, jotka koski-
vat mm. kuukausipalkkaisten toimihenkilöi-
den valintaa ja palkkausta, henkilöstöpoliit-
tisen ohjelman aikaansaamista, lasten päivä-
hoitoalan koulutusta, lastensuojeluviraston 
työnohjaustoimintaa ja konekirjanpitolisien 
myöntämistä. 

Talous 

Henkilöasiainkeskuksen menot ja tulot 
olivat kertomusvuonna seuraavat: 

M e n o t mk 

— henkilöstömenot 1 589 904,— 
— huoneistomenot 146 692,— 
— tarverahat 130 332,— 
— aloitetoiminta 8 338,— 
— työsuojelu- ja työturvalli-

suustoiminta 18 342,— 
— ulkopuoliset tutkimukset . . 10 194,— 
— henkilökunnan koulutus . . 250 434,— 

Yhteensä 2 154 435,— 

T u l o t 9 972,— 

N e t t o m e n o t 2 144 464,— 
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6. Holhouslautakunta 

Holhouslautakuntaan kuuluivat v. 1973 
puheenjohtajana lääninneuvos Pehr Johans-
son sekä jäseninä kaupunginjoht. Eino Wa-
ronen, hovioikeudenneuvos Toimi Hanki-
pohja ja varat. Kalevi Sadeluoto. Lautakun-
nan sihteerinä toimi lainop.kand. Soile Ahl-
ström. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 46 var-
sinaista ja yksi ylimääräinen kokous. Sääntö-
määräiset kokoukset pidettiin tiistaisin paitsi 
heinä- ja elokuussa, jolloin kokoukset pidet-
tiin kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena 
tiistaina. Puheenjohtajalla oli vastaanotto 
torstaisin, heinä—elokuun aikana joka toi-
nen torstai. Sen lisäksi lautakunnan toimisto 
oli avoinna arkipäivisin, paitsi lauantaisin, 
klo 9—12 asiakirjojen vastaanottoa ja asiak-
kaiden neuvontaa varten. 

Lautakunnan kokouksista laadittujen pöy-
täkirjojen yhteinen pykälämäärä oli 1 370. 
Kokouksessa käsiteltyjen hakemusten ja asi-
oiden lisäksi lautakunta antoi holhoojille ja 
kasvattajille neuvoja holhouksenalaisten asi-
oiden hoidossa. Holhoojan- ja uskotun mie-

hen toimia oli merkitty lautakunnan hol-
houskirjaan kertomusvuoden alussa 3 989 ja 
vuoden päättyessä yhteensä 3 864, joista 
1 151 lakimääräistä holhoojan tointa, 2 454 
määräyksenvaraista holhoojantointa, 30 sel-
laista holhoojantointa, joissa oli sekä laki-
määräinen että määrätty holhooja sekä 229 
uskotun miehen tointa. Vuoden aikana mer-
kittiin holhouskirjaan 366 uutta holhous-
tointa. Holhouskirjasta poistettujen holhoo-
jan- ja uskotun miehen tointen lisäksi pois-
tettiin kertomusvuonna holhouskirjasta usei-
ta kymmeniä täysi-ikäiseksi tulleita henkilöi-
tä, joiden alaikäisiä sisaruksia koskevat hol-
houstoimet edelleen jäivät holhouslautakun-
nan ja raastuvanoikeuden valvottavaksi. 

Lautakuntaan saapui vuoden aikana 1 377 
kirjettä ja lautakunnasta lähetettiin 733 kir-
jettä. Lisäksi holhouslautakunta antoi tuo-
mioistuimelle avio-ja asumuserojutuissa vuo-
den aikana 170 lausuntoa. Sihteerin viran 
puolesta allekirjoittamia kirjeitä lähetettiin 
lisäksi 573 kappaletta. 
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7. Huoltokassa 

Huoltokassan tehtävänä oli suorittaa jä-
sentensä, heidän perheenjäsentensä ja huol-
lettaviensa puolesta vahvistetussa toiminta-
ohjeessa lähemmin määrättyjä maksuja, vas-
taanottaa talletuksia jäsenten tileille ja an-
taa jäsenille huoltokassan neuvottelukunnan 
myöntämiä lainoja asunnon hankkimista 
varten. 

Huoltokassan neuvottelukuntaan kuului-

vat v. 1973 kaup.kamr. Raimo Kaarlehto, 
piirisiht. Aulis Leppänen, dipl.ins. Valmu 
Ranta, satamakamr. Paavo Jäntti ja auton-
kuljettaja Erkki Poutanen sekä varamiehinä 
hankinta-asiamies Toivo Kivismäki ja auton-
asentaja Bror Bergman. 

Kertomusvuoden lopussa oli huoltokas-
sassa 5 116 (ed.v. 5 461) jäsentä. Vähennys 
oli 6.3% ed. vuoteen verrattuna. 

Taloudellinen katsaus 

Omaisuustase 

Talletukset ^ 

Kaupunginkassassa 1.1.1973 1 054 100 
Lisäys v. 1973 76 128 1 130 228 1 054 100 + 7.2 

Lainasaatavat (asuntolainat) 1.1.1973 984 422 
Vähennys v. 1973 20 907 963 515 984 422 — 2.1 

Tilisaatavat 1.1.1973 410 314 
Lisäys v. 1973 51 205 461 519 410 314 +12.5 

Yhteensä 2 555 262 2 448 836 + 4.4 

V e l a t 

Tilivelat 1.1.1973 2 448 836 
Lisäys v. 1973 106 426 2 555 262 2 448 836 + 4.4 

Yhteensä 2 555 262 2 448 836 + 4.4 

24 
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Tulostase 

, r . . . , , 31.12.1973 31.12.1972 Muutos 
V ä h e n n y k s e t m k m k ± % 

Käteisostot 5 742 928 5 539 655 + 3.7 
Maksut kaupungin laitoksille 29 868 112 659 — 73.5 
Maksut pankkisiirron ja postisiirron välityksellä 12 893 406 12 255 629 + 5.2 
Jäseniltä perityt korot 119 163 113 824 + 4.7 
Jäseniltä perityt indeksiveloitukset — 47 —100.0 
Jäsenten saatavasaldojen poistot 89 58 + 53.5 
Talletusten lisäys 76 128 60 825 + 25.2 

Yhteensä 18 861 582 18 082 697 + 4.3 

L i s ä y k s e t 

Panot jäsenten tileille 18 765 061 17 995 814 + 4.3 
Jäsenille hyvitetyt korot 95 016 86 883 + 9.4 
Jäsenten velkasaldojen poistot 1 505 — — 
Talletusten vähennys — — — 

Yhteensä 18 861 582 18 082 697 + 4.3 

V. 1973 myönnettiin asunnonhankkimislainoja 46 (ed.v. 40) kpl. ^^ Muutos 

Jäsenet käyttivät tilejään seuraaviin tarkoituksiin: kpl kpl +% 

Tililtä nostot 18 925 20 241 — 6.5 
Vuokrat 27 845 26 736 + 4.2 
Jäsenmaksut — — — 
Lehtimaksut 2 906 7 822 — 62.8 
Sähkö-, kaasu-, vesi-ja muut kaup. laskut 7 623 7 818 — 2.5 
Puhelinmaksut 9 660 10 193 — 5.2 
Vakuutukset 6 374 6 730 — 5.3 
Verot 7 240 9 830 — 26.4 
Lainat 4 628 3 943 + 17.4 
Elatusavut 2 170 2 008 + 8.1 
Radio-ja TV-luvat 3 462 3 445 + 0.5 
Koulumaksut 1 697 1 890 — 10.2 
Sairausmaksut 2 129 924 +130.4 
Asuntoasiat 3 14 — 78.6 
Puhelinosuustodistukset 23 55 — 58.2 
Muut maksut 5 703 4 736 + 20.4 

Yhteensä 100 388 106 385 — 5.6 
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8. Huoltotoimi1) 

Yleiskatsaus huoltotoimintaan 

Taloudellisen tilanteen kannalta kertomus-
vuosi oli hieman parempi kuin edellinen vuo-
si, sillä työttömyys avuntarpeen syynä laski 
edelleen ja oli 1.2 (ed. v. 1.4) %. Kotiavus-
tusta saaneista työttömien osuus oli 1.9%. 
Työttömyyden tai työriidan takia huoltoapua 
saaneita perheitä ja yksinäisiä henkilöitä oli 
yhteensä 256. 

Huoltoaputapausten lukumäärä kertomus-
vuonna oli 20 752. Lasku edellisestä vuodesta 
oli 9.2%. Huoltoavun kotiavustustapauksia 
oli eniten tammikuussa ja vähiten joulukuus-
sa. Asuntojen vuokrien suuruus oli useissa 
tapauksissa syynä huoltoavun tarpeeseen, 
näin oli myös useiden kaupungin uusissa 
vuokra-asunnoissa asuvien kohdalla. 

Huoltoavun vaikutuspiiriin, johon luetaan 
kotiavustusta ja laitoshoitoa saaneet yksi-
näiset henkilöt sekä vastaavasti perheen pää-
miehet aviopuolisoineen ja alle 18 v:n ikäi-
sine lapsineen, käsitti kertomusvuonna 32 191 
henkilöä eli 6.3 (6.9) % henkikirjoitetusta 
väestöstä. Osa sai vain tilapäistä huoltoapua. 

Yleisen sosiaaliturvan lisääntyessä on so-
siaalihuollon tehtävien painopiste siirtymässä 
yhä enemmän auttamistoiminnan muille 
alueille, joista ovat esimerkkeinä palvelu-
toiminta, sopeuttaminen, kuntouttaminen, 
neuvonta ja ohjaus. Vanhusten laitospaikois-

ta ja asunnoista oli edelleen suuri puute, 
vaikka avohuoltoa pyrittiin edelleen kehit-
tämään. Riittävän kodinhoitoapuhenkilö-
kunnan puute on kuitenkin jatkuvasti vai-
keuttanut toiminnan kehittämistä. Vuoden 
lopulla oli vanhusten lukumäärä n. 58 500 eli 
11.4% koko väestöstä. 

Huoltoapuna hoitoa saaneiden osuus kai-
kista Koskelan sairaskodissa hoidetuista oli 
ennallaan. Hoitovuorokausista oli heidän 
osuutensa 33.0 (33.1)%. 

Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjinä 
huollettujen lukumäärä laski hieman. Asun-
nottomien alkoholistien tilapäisoleskelua var-
ten oli edelleen Porkkalankatu (ent. Lautta-
saarenkatu) 1 :ssä ensisuoja, jossa oli ajoittain 
samanaikaisesti n. 400 miestä. 

Kansaneläkelaitokselle suoritettuja tuki-
osa- ja asumistukikustannuksia lukuun otta-
matta nousivat huoltotoimen bruttomenot 
edellisestä vuodesta 10.7% eli n. 12.5 mmk 
ja olivat ne kertomusvuonna 129.8 mmk. Net-
tomenot olivat 104.8 mmk eli 11.2 mmk ja 
12.0% suuremmat kuin edellisenä vuonna. 
Kansaneläkelaitokselle suoritetut kustannus-
osuudet olivat tukiosien osalta 26.8 mmk ja 
asumistukien osalta 6.1 mmk, yhteensä 32.9 
mmk eli 20.2% kokonaismenoista. 

Kertomukseen kuuluvat tilastotaulukot, joita ei ole otettu tähän julkaisuun on esitetty Helsingin kaupungin 
tilastollisessa vuosikirjassa ja huoltotoimen toimintakertomuksen eripainoksessa. 
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8. Huoltotoimi 

Huoltovirasto ja laitokset 

Huoltotoimenpiteet ja huoltoa saaneet 

1. Huoltoavunsaajat 

Kertomusvuonna sai huoltoapua seuraava määrä yksinäisiä henkilöitä ja erimuotoisia per-

Yksinäiset miehet ilman lapsia 7 995 38.5 
» » lapsia huollettavana 66 0.3 
» naiset ilman lapsia 7 356 35.5 
» » lapsia huollettavana 2 111 10.2 

Avioparit ilman lapsia 1 210 5.8 
» lapsia huollettavana 2 014 9.7 

Yhteensä 20 752 100.0 

Perheet, joissa oli alaikäisiä lapsia, jakautuivat lasten luvun mukaan seuraavasti: 

Perheitä, joissa lapsiluku oli 
1 

Yksinäiset miehet 25 
Yksinäiset naiset 
(naimattomat, lesket, eronneet, 

erossa asuvat) 1 135 
Avioparit : 662 

Yhteensä 1 822 

5 10 
Yhteensä 

22 

618 

11 

247 
354 

7 66 

83 20 6 1 — 1 — 2 111 
206 78 17 6 2 1 — 2 014 
296 98 24 7 2 2 — 4 191 1 328 612 

Lasten yhteinen lukumäärä näissä perheis-
sä oli 8 215. Huoltoapua saaneiden yksinäis-
ten henkilöiden ja perhekuntien jäsenten 
luku, aviopuolisot ja lapset mukaanluettuina 
oli 32 191, mikä osoittaa huoltoavun vaiku-
tuspiirin suuruutta Helsingissä. Kaupungin 
henkikirjoitetun väestön keskiväkiluvusta se 
oli 6.3%. Lisäksi oli lastensuojelulautakun-
nan huostassa huoltoavustusta saaneiden per-

heiden lapsia yhteensä 574, ko. perheiden 
lukumäärä oli 385. 

Avuntarpeen syy. Pääsyistä oli, kuten aikai-
semminkin, hallitsevassa asemassa eli 53.6 
%:ssa tapauksista päämiehen tai perheen-
jäsenen sairaus tai invaliditeetti. Vanhuus 
esiintyi syynä 15% :11a, epäsosiaalinen elä-
mäntapa tai sen seuraus 14.6% :11a ja työt-
tömyys 1.2% :11a. 
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8. Huoltotoimi 

Kymmenvuotiskautena 1964—1973 oli avuntarpeen syiden suhteellinen osuus prosentteina 
seuraava: 

Avuntarpeen syy 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Vanhuus 14.3 15.3 14.9 14.3 13.7 14.5 16.2 14.7 14.4 15.0 
Mielisairaus ja vajaamielisyys . . . . 12.3 11.9 11.3 10.1 9.5 9.4 9.6 8.7 5.8 4.2 
Muu sairaus 46.9 47.1 44.1 38.0 37.1 39.6 43.6 44.9 48.3 48.7 
Synnytys 0.9 0.8 0.7 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.7 
Invaliditeetti 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.7 
Perhesuhteet 2.4 2.5 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2,8 2.8 3.0 
Epäsosiaalinen elämäntapa . . . . 10.4 10.3 12.5 12.1 12.0 13.4 13.7 13.5 14.4 14.6 
Työttömyys 5.4 4.7 6.0 13.7 15.1 9.9 3.0 3.5 1.4 1.2 
Muu syy . . 6.6 6.6 6.9 7.3 8.3 8.9 ' 9.7 10.7 11.5 11.9 

Yhteensä 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Seuraavassa ilmenee avuntarpeen syiden suhteellinen osuus prosentteina eri ikäryhmissä: 

Avuntarpeen syy 16—17 18—19 20—29 30—39 40—49 50—59 60—64 65— Avuntarpeen syy 60—64 65— 
V V V V V V V V 

Vanhuus 51.7 
Mielisairaus ja vajaamielisyys 2.0 2.3 3.3 4.7 5.9 6.8 6.5 2.1 
Muu sairaus 13.7 23.2 29.1 37.8 56.3 74.4 83.4 44.8 
Synnytys 17.7 5.7 2.3 0.6 0.1 — — — 

Invaliditeetti — — 0.6 0.7 0.5 1.5 0.8 0.4 
Perhesuhteet 3.9 5.2 7.5 5.8 3.3 0.8 0.5 0.1 
Epäsosiaalinen elämäntapa 17.6 14.6 28.4 30.6 21.1 8.6 2.3 0.1 
Työttömyys 2.0 1.4 1.7 2.5 1.9 1.1 1.0 0.0 
Muu syy 43.1 47.6 27.1- 17.3 10.9 6.8 5.5 0.8 

Yhteensä 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Huoltoavun muodon mukaan ryhmittyivät avunsaajapäämiehet (yksinäiset tai perheelliset) 
seuraavasti: 

P ä ä m i e h i ä 
huoltoavun muoto . Miehiä Naisia Yhteensä 

Yksinomaan laitoshoito 940 2 357 3 297 
» kotiavustus 8 177 5 092 13 269 

Laitoshoidon lisäksi kotiavustusta 2 168 2 018 4 186 
Yhteensä 11 285 9 467 20 752 
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Ikä, vuotta 
Miehet Naiset Yhteensä 

Luku /o Luku % Luku /o 

16—17 16 0.1 35 0.4 51 0.2 
18—19 219 1.9 220 2.3 439 2.1 
20—29 2412 21.4 1 478 15.6 3 890 18.8 
30—39 2 086 18.5 901 9.5 2 987 14.4 
40—49 2 350 20.8 843 8.9 3 193 15.4 
50—59 1 712 15.2 968 10.2 2 680 12.9 
60—64 818 7.2 685 7.3 1 503 7.2 
65—69 661 5.9 813 8.6 1 474 7.1 
70—79 776 6.9 1 997 21.1 2 773 13.4 
80— . . . 235 2.1 1 527 16.1 1 762 8.5 

Yhteensä 11 285 100.0 9 467 100.0 20 752 100.0 

Kansaneläkkeen tukiosaa saavat huolto-
avun saajat seuraavasti: 

yksinäiset miehet 2 730 
yksinäiset naiset 5 659 
avioparit: 

vain päämies 300 
» puoliso 78 

molemmat 528 906 
Yhteensä 9 295 

Kansaneläkkeen tukiosaa saaneita päämie-
hiä oli siten 9 217 ja tukiosaa saaneita huol-
lettavia yhteensä 9 823, yksinomaan kan-
saneläkkeen perusosaa sai 222 henkilöä. 

Seuraavissa erikoiskatsauksissa tehdään 
tarkemmin selkoa laitoshoitoa saaneista 

yleensä sekä huoltolautakunnan omissa lai-
toksissa olleista erikseen. 

2. Laitoshoito ja vanhusten asuintalot 

Huoltoapukin nojalla hoidettiin avunsaa-
jista kertomusvuonna eri laitoksissa 6 691 
päämiestä ja 1 060 heidän perheittensä jä-
sentä eli kaikkiaan 7 751 (ed.v. 9 232) hen-
kilöä. 

Laitoshoitopäivien kokonaislukumäärä oli 
1 154 374 (i 223 059), joten henkilöä kohden 
tuli keskim. 148.9 (132.5) hoitopäivää. 

Seuraava taulukko osoittaa, miten huol-
lettavat ja huoltopäivät jakautuivat erilais-
ten laitosten kesken (ns. itsemaksavat ja yk-
sityispaikoilla hoidetut eivät sisälly näihin 
lukuihin). 
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Laitoksissa hoidettujen henkilöiden ja heidän huoltopäiviensä luku v. 1973 
(huoltoaputapausten osalta) 

H o i d e t t u j a H u o l t o p ä i v i ä 

Laitos 

Miehiä 

Päämiehiä 

Naisia Yhteensä 
Perheen-
jäseniä Kaikkiaan Kaikkiaan 

Keskim. 
hoidettua 

kohti 

Laitoksissa hoidettuja yhteensä . . . . 2 521 4 170 6 691 1 060 7 751 1 154 374 148.9 
Kaupungin omat laitokset 1 660 2 890 4 550 636 5 186 853 968 164.7 
Huoltolautakunnan alaiset 595 1 940 2 535 94 2 629 719 300 273.6 
Koskelan sairaskoti 189 576 765 43 808 123 653 153.0 
Kustaankartanon vanhainkoti . . . . 196 704 900 11 911 282 326 309.9 
Roihuvuoren vanhainkoti 65 206 271 3 274 78 029 284.8 
Riistavuoren vanhainkoti 14 157 171 5 176 44 635 253.6 
Suursuon vanhainkoti 33 252 285 19 304 88 864 292.3 
Kulosaaren ja Hirvihaaran van-

hainkodit 77 18 95 1 96 21 486 223.8 
Myllypuron sairaskoti 71 192 263 21 284 78 784 277.4 
Tervalammen työlaitos 12 — 12 — 12 1 523 126.9 
Sairaalat 642 605 • 1 247 465 1 712 53 019 31.0 
Marian sairaala 269 222 491 24 515 10 991 21.3 
Kivelän sairaala 126 172 298 45 343 12 561 36.6 
Malmin sairaala 89 105 194 28 222 5 671 25.6 
Auroran sairaala 120 76 196 367 563 13 196 23.4 
Laakson sairaala 52 77 129 7 136 8 603 63.3 
Toipumiskoti Ahtela 46 5 51 1 52 1 997 38.4 
Mielisairaalat ja sielullisesti sai-

raiden huoltolaitokset 480 416 896 89 985 81649 82.9 
Nikkilän sairaala 60 69 129 8 137 26 893 196.3 
Hesperian sairaala 392 333 725 80 805 49 032 60.9 
Röykän sairaala 6 4 10 — 10 1 969 196.9 
Hesperian sairaalan Haagan osas-

to 44 30 74 2 76 3 755 49.4 

Muiden omistamat laitokset 1081 1 611 2 692 490 3 182 300 406 94.4 
Vanhain- ja turvakodit 62 284 346 21 367 79 217 215.9 
Vanhainkodit (yksityiset) 16 160 176 4 180 50 564 280.9 
Muiden kuntien vanhain- ja kun-

nalliskodit — 6 6 — 6 1 364 227.3 
Lepokodit 36 32 68 5 73 8 677 118.9 
Erilaiset invalidikodit 7 10 17 — 17 4 623 271.9 
Ensi-Koti — 32 32 8 40 2 757 68.9 
Pelastusarmeijan äitikoti — 17 17 2 19 1 809 95.2 
Emmauskoti — 20 20 1 21 5 861 279.1 
Juutalainen sairaala 3 7 10 1 11 3 562 323.8 
Työkodit ja siirtolat 2 2 4 — 4 290 72.5 
Uudenmaan työlaitos 2 2 4 — 4 290 72.5 
Sairaalat, parantolat yms 975 1 334 2 309 463 2 772 211 491 76.3 
Yleiset ja yksityiset sairaalat 806 854 1 660 447 2 107 45 535 21.6 
Työterveyslaitos 1 — 1 — 1 22 22.0 
Tuberkuloosiparantolat 6 2 8 — 8 641 80.1 
Invalidisairaalat ja hoitolat 6 13 19 2 21 901 42.9 
Sairaskodit 140 464 604 13 617 159 009 257.7 
Sekalaiset hoitolat ja parantolat 

(ei sair.luett.) 1 — 1 1 2 81 40.5 
Sekalaiset hoitolat ja parantolat 

(sair.luett.) 29 20 49 1 50 5 302 106.0 
Mielisairaalat ym 58 47 105 12 117 9 408 80.4 
Kellokosken sairaala 6 6 12 — 12 3 077 256.4 
Muut mielisairaalat (paitsi H:gin 

omat) 52 41 93 12 105 6 331 60.3 

Huom. Saman laitoksen kohdalla esiintyy jokainen laitoshoidokki vain kerran hoidokkien luvussa, oli hän 
ollut ko. laitoksessa hoidettavana kalenterivuoden aikana yhden tai useamman kerran. Samoin esiintyy kukin 
laitoshoidokki ao. laitosryhmän (kursiivi) hoidokkien luvussa niin ikään vain kerran. Tämän vuoksi hoidokkien 
luvut eivät täsmää yhteenlaskien, mutta hoitopäivien luvut sensijaan luonnollisesti täsmäävät. 
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Edellä olevan taulukon mukaan tuli 74.0% 
kaikista huoltopäivistä kaupungin omien lai-
tosten sekä 62.3% huoltolautakunnan alais-
ten laitosten osalle. Eri laitosryhmistä hoito-
päivien luku mielisairaaloissa ja muissa mieli-
sairaanhoitoloissa oli 7.9% kaikista laitos-
huoltopäivistä. 

Huoltolautakunnan alaisissa laitoksissa, 
Koskelan ja Myllypuron sairaskodeissa, Kus-
taankartanon, Roihuvuoren, Riistavuoren, 
Suursuon, Hirvihaaran ja Kulosaaren van-
hainkodeissa sekä Tervalammen työlaitok-
sessa hoidettiin huoltoaputapauksina kaikis-
ta laitoshoitoa saaneista 595 miestä ja 2 034 
naista eli yhteensä 2 629 eri henkilöä. Edelli-
senä vuonna oli ko. laitoksissa hoidettujen 
luku 2 696. 

Näiden laitosten toiminnasta tehdään tar-
kemmin selkoa seuraavissa katsauksissa. 

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 ra-
joituttu lähinnä muihin tietoihin. 

Hoitopaikat 31.12. 
sisätautiosasto 725 
kirurgian osasto 101 
mentaaliosasto 235 

yhteensä 1 061 

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

hoidettiin kertomusvuonna kaikkiaan 3 747 
henkilöä, joista miehiä 953 ja naisia 2 794. 
Näistä oli osa vuoden aikana hoidossa useam-
man kuin yhden kerran, mutta kukin potilas 
on otettu tähän tilastoon vain yhden kerran. 

Huoltoaputapauksina hoidettiin yhteensä 
808 eri henkilöä, joista miehiä 189 ja naisia 
619. Ns. itsemaksavina hoidettiin 2 521 eri 

henkilöä ja yksityispotilaina 475 henkilöä, 
joista 57 henkilöä hoidettiin myös ns. itse-
maksavina. 

Koskelan sairaskodissa sekä Kustaankar-
tanon, Roihuvuoren ja Suursuon vanhainko-
deissa ns. itsemaksavina tai lääkäreiden yksi-
tyispaikoilla hoidettuja henkilöitä ei ole tä-
män toimintakertomuksen yleisissä, huoltoa 
saaneita koskevissa tilastollisissa selvityksissä 
luettu huollettaviin. 

Hoitopäivien mukaan oli jako seuraava: 

hoitopäiviä 

Huoltoapu tapaukset 123 653 
Itsemaksavat 241 717 
Yksityispaikoilla olleet 9 786 

Yhteensä 375 156 

Hoitopäivistä tuli huoltoaputapausten 
osalle 33.0 (ed. v. 33.1) % ja muiden tapaus-
ten osalle 67.0%. 

Edellisestä vuodesta jäljellä olevia oli 1 029 
henkilöä ja v:lle 1974 siirtyi 1 028 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 oi-
keutetuiksi. 

Kertomusvuoden aikana oli päivähoidossa 
328 henkilöä, jotka kävivät yht. 5 315 kertaa 
päivähoito-osastossa. Suurin osa suoritti 
käyntinsä sairaanhoidollisista syistä. Päivä-
hoidossa olleille annettiin fysikaalista hoitoa 
976 kertaa, toimin taterapiakäyntejä oli 1 318, 
poliklinikkakäyntejä 448, röntgentutkimuk-
sia ja -hoitoja 578 ja laboratoriokäyntejä 
737. Päivähoito-osasto oli suljettuna lauan-
taisin. 

Päivähoito-osastossa hoidetut saivat ate-
rian ja kahvia, lisäksi useat kävivät kylvyssä 
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tai saunassa. Päivittäisen kuljetuksen suorit-
tivat laitoksen autot. 

Päivähoito-osastossa hoidettuja henkilöitä 
ei ole sisällytetty muihin tässä toimintakerto-
muksessa mainittuihin tilastollisiin selvityk-
siin, ellei ao. henkilö ole saanut kotiavustusta 
tai laitoshoitoa päivähoidon lisäksi. 

Menot ja tulot. Sairaskodin menot ja tulot 
olivat: 

Menot yhteensä 35 678 807 mk. 
Tulot mk 

Poliklinikkatulot 57 640 
Ateriamaksut 319811 
Luontoisedut 4 988 
Vuokrat 345 838 
Muut tulot 661 397 

Yhteensä 1 389 674 

Vuodeosastojen potilasmaksut eivät sisälly 
tuloihin. 

Bruttokustannus hoidettavaa ja päivää 
kohden oli 95.10 mk ja nettokustannus eli lai-
toksen tulot vähennyksinä huomioon otet-
tuina ilman hoitomaksutuloja vastaavasti 
91.40 mk. Kokonaiskustannukset päivähoi-
don osalta olivat 47.94 mk hoidettavaa ja 
päivää kohti. Kustannukset huollettavien ja 
laitoksen henkilökunnan ruokailusta olivat 
henkilöä ja päivää kohden 3.84 mk, mihin ei-
vät sisälly ruoan valmistuskustannukset. 

Poliklinikka. Poliklinikan toiminta koh-
distui lähinnä sairaskodin ulkopuolella ole-
viin potilaisiin. Käyntien lukumäärä oli yh-
teensä 28 866. 

Sielunhoito ja muu henkinen huolto. Juma-
lanpalveluksia ja hartaushetkiä pidettiin kes-
kusradion välityksellä keskiviikkoisin ja osas-
toilla viikottain, ehtoollisjumalanpalveluksia 
oli 31, lisäksi ehtoollista jaettiin yksityisesti 
162 potilaalle. Yksityisiä keskusteluja poti-
laitten kanssa oli 1 834. 

Muuta henkistä virkistystoimintaa ylläpi-
dettiin mm. sairaalakirjaston avulla. Kirjoja 

lainattiin kirjastosta 15 314 kertaa ja sokeain 
kirjastosta lainattiin 46 ääninauhaa. 

Televisio- ja keskusradio-ohjelmia seurat-
tiin kaikilla osastoilla. Kanttiini toimi enti-
seen tapaan. Teatteri- ja kuorovierailuja oli 
osastoilla 52 kertaa. 

Koskelan sairaskodin huollettaville järjes-
tettiin 34 retkeä, joihin osallistui 432 poti-
lasta. Askarruttajan johdolla toimi laitok-
sessa erilaisia kerhoja, joissa potilailla oli 
mahdollisuus askarrella, lukea, pelata eri-
laisia pelejä, kuunnella äänilevyjä yms. 

Työtoiminta. Koskelan sairaskodissa työs-
kenteli 38 työtupien huollettavaa kaikkiaan 
3 064 työpäivää eli kunakin arkipäivänä kes-
kim. 12 huollettavaa. 

Toimintaterapiaan osallistui 1 099 eri sai-
rasosastojen ja päivähoito-osaston potilasta. 
Näitä käyntejä kertyi vuoden aikana yht. 
27 313. Taideterapiakerhoon osallistui 137 
henkilöä, käyntejä oli 715. 

Fysikaalisen kuntouttamisosaston harjoi-
tuskeittiössä suoritettiin päivittäisten toi-
mintojen harjoittelua 388 kertaa. Tähän toi-
mintaan osallistui 533 potilasta. 

Askartelu- ja kuntouttamistöinä valmistet-
tiin erilaisia kudonta-, virkkaus-ja neuletöitä 
sekä lastu-, rottinki-, mosaiikki-ja emalitöitä. 
Askartelutöiden myynti tuotti 6 432 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 

Hoitopaikat 31.12. 
laitossairaala 147 
vanhainkoti 683 

yhteensä 830 

Huollettavat. Vanhainkodissa hoidettiin 
kertomusvuonna 204 miestä ja 743 naista eli 
yht. 947 potilasta. Heistä oli huoltoaputa-
pauksia 911. Vanhainkodin sairasosastolla oli 
34 henkilöä lääkärien yksityispaikoilla ja 12 
potilasta oli hoidossa ns. itsemaksavana, 
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mutta heistä 10 oli osan vuotta myös yksityis-
potilaina. 

Huoltopäiviä oli huoltoaputapausten osal-
ta koko vuoden 282 326 eli 309.9 päivää kes-
kim. huollettavaa kohden. Muiden henkilöi-
den hoitopäiviä oli yhteensä 2 434. Hoitopäi-
vien yhteismäärä oli siten 284 760. Vuodelle 
1974 siirtyi 750 potilasta. 

Menot ja tulot. Vanhainkodin menot ja tu-
lot olivat: 

Menot yhteensä 12 179 287 mk. 
Tulot mk 

Ateriamaksut 89 501 
Luontoisedut 3 526 
Vuokrat 148 503 
Muut tulot 170 843 

Yhteensä 412 373 

Potilasmaksut eivät sisälly tuloihin. 
Bruttokustannus hoidettavaa ja päivää 

kohden oli 42.77 mk. Jos vähennetään edellä 
mainitut tulot, saadaan hoitopäivän netto-
kustannukseksi ilman hoitomaksutuloja 
41.32 mk. Kustannukset huollettavien ja hen-
kilökunnan ruokailusta olivat henkilöä ja 
päivää kohden 3.56 mk, mihin eivät sisälly 
ruoan valmistuskustannukset. 

Lääkärinhoito. Vanhainkodin 1471aitossai-
raalapaikalla oli kertomusvuonna 729 poti-
lasta, joiden hoitopäivien määrä oli 53 790. 

Poliklinikalla oli lääkärin vastaanotolla 
käyntien luku 9 282. Laboratoriotutkimuksia 
suoritettiin 34 447, lisäksi lähetettiin muualle 
tutkittavaksi 5 390 näytettä. Fysikaalisessa 
osastossa annettiin hoitoa 14 568 kertaa. 
Röntgentutkimuksia suoritettiin 3 859. Ekg-
tutkimuksia oli 1 635. Kuolemantapauksia 
oli yht. 97. Vanhainkodin yleisten osastojen 
vanhusaineksessa on edelleen tapahtunut 
sekä fyysisen että psyykkisen kunnon huo-
nontumista. 

Kustaankartanon laitossairaalan toimin-
taa on selostettu tarkemmin Helsingin kau-
pungin tilastotoimiston julkaisemassa tervey-

den-ja sairaanhoitoa koskevassa julkaisussa. 
Sielunhoito ja muu henkinen huolto. Van-

hainkodin juhlasalissa pidettiin 53 suomen-
kielistä ja 5 ruotsinkielistä jumalanpalvelus-
ta, joista osa oli ehtoollistilaisuuksia. Juhla-
salissa pidetyt jumalanpalvelukset radioitiin 
osastoille. Lisäksi oli sairasosastoilla vuoro-
viikkoina jumalanpalveluksia ja sairaalaleh-
tori järjesti useita hartaushetkiä ja sielunhoi-
dollisia keskusteluja. Lisäksi erilaiset uskon-
nolliset seurat ja yhteisöt kävivät laitoksissa 
pitämässä hartaustilaisuuksia. 

Laitoksen kirjastosta lainattiin vuoden ai-
kana 15 855 teosta. Sokeain kirjastosta lai-
nattiin 276 äänikirjaa. Jokaiselle osastolle 
oli tilattu päivälehdet, samoin aikakaus- ja 
viikkolehtiä. 

Muuta virkistystä laitoksen vanhuksille 
toivat lisäksi kanttiini, henkilökunnan ja eri 
järjestöjen ja yksityisten järjestämät ohjel-
malliset vierailut, askartelutuotteiden myy-
jäistilaisuus, 52 elokuvanäytöstä, 31 televi-
siota, keskusradio, kerhotoiminta jne. 

Lisäksi tehtiin retkiä ja vanhuksille järjes-
tettiin kerran viikossa tilaisuus ostosmatko-
jen tekoon Suursuon ostoskeskukseen. 

Huollettavien työ ja askartelu. Erityistä 
huomiota kiinnitettiin potilaiden aktivoimi-
seen. Työkykyiset huollettavat suorittivat 
voimiensa mukaan erilaisia taloustehtäviä, 
korjaustöitä, saunojen lämmitystä sekä sano-
malehtien ja huollettavien oman postin jake-
lua ym. Askartelutöinä suoritettiin tekstiili-, 
muovi-, metalli- ja puutöitä, vaatteiden kun-
nostusta ym. Valmistettujen tuotteiden myy-
jäiset pidettiin 6.12. Lisäksi tuotteiden mark-
kinointia varten toimi askartelukeskuksen 
myymälä. Kokonaismyynti oli 67 524 mk, 
josta itsenäisyyspäivän myyjäisten osuus oli 
26 451 mk. Laitoksen omia tarpeita varten 
valmistettiin erilaisia tuotteita 4 273 mk :n 
arvosta. Kaikista vanhuksista osallistui n. 
26% askartelu-ja työtoimintaan. 
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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 

Roihuvuoren vanhainkoti on hoivatyyppi-
nen laitos, jonka alaisena toimivat Hirvi-
haaran ja Kulosaaren vanhainkodit. 

Hoitopaikat 31.12. 
Roihuvuoren vanhainkoti 216 laitossairaala-

paikkaa 
Hirvihaaran » 50 vanhainkoti-

paikkaa 
Kulosaaren » 20 vanhainkoti-

paikkaa 

Huollettavat. Roihuvuoren vanhainkodissa 
hoidettiin huoltoaputapauksina kaikkiaan 
274 henkilöä ja Hirvihaaran ja Kulosaaren 
vanhainkodeissa 96 henkilöä. Hoitopäiviä oli 
99 515 eli keskim. 269.0 päivää huollettavaa 
kohti. Hoitovuorokausista tuli Roihuvuoren 
vanhainkodin osalle 78 029 vrk, Hirvihaaran 
16 662ja Kulosaaren 4 824 vrk. Roihuvuores-
sa oli lisäksi yksi nainen itsemaksavana 365 

Menot ja tulot. Roihuvuoren vanhainkodin 
ja sen alaisten laitosten menot ja tulot ja-
kaantuvat seuraavasti: 

Menot Tulot 
Vanhainkoti m k m k 

Roihuvuori 5 809 296 185 305 
Hirvihaara 594 619 14 581 
Kulosaari 294 492 2 176 

Yhteensä 6 698 407 202 062 

Tulot koostuivat seuraavista eristä: 
mk 

Ateriamaksut 84 277 
Luontoisedut 10 125 
Vuokrat 46 100 
Muut tulot 61 560 

Yhteensä 202 062 

Potilasmaksut eivät sisälly tuloihin. 
Bruttokustannus huollettua ja vuorokaut-

ta kohden oli Roihuvuoren vanhainkodissa 

74.10 mk ja nettokustannus, eli laitoksen 
tulot vähennyksinä huomioon otettuina il-
man hoitomaksutuloja 71.74 mk. Hirvihaa-
ran vanhainkodissa oli bruttokustannus 35.69 
mk ja nettokustannus 34.81 mk. Kulosaaren 
vanhainkodin bruttokustannus oli 61.05 mk 
ja nettokustannus 60.60 mk. 

Kustannukset huollettavien ja henkilökun-
tien ruokailusta olivat keskimäärin henkilöä 
ja päivää kohden 3.72 mk, mihin eivät sisälly 
ruoan valmistuskustannukset. 

Lääkärinhoito. Roihuvuoren vanhainkodin 
poliklinikalla käyntien lukumäärä oli kerto-
musvuonna 900. Laboratoriotutkimusten lu-
kumäärä oli 10 663. Lisäksi lähetettiin muual-
le tutkittavaksi 1 224 näytettä. Fysioterapia-
hoitoa annettiin Roihuvuoressa 3 789 kertaa. 
Vuoden kuluessa oli eri laitoksissa 30 ryhmä-
voimistelutilaisuutta, joihin osallistui 333 
henkilöä. 

Roihuvuoren ja pienten vanhainkotien po-
tilaita lähetettiin 454 kertaa Koskelan sai-
raskodin poliklinikoille ja toimenpideosas-
toille ja muille poliklinikoille 49 kertaa hoi-
toa ja tutkimuksia varten. 

Kulosaaren vanhainkodissa lääkäri kävi 
kolmen viikon välein ja tarvittaessa useam-
minkin. 

Hirvihaaran vanhainkodin lääkäri kävi 
laitoksessa 22 kertaa. 

Sielunhoito ja muu henkinen huolto. Har-
taustilaisuuksia Roihuvuoren vanhainkodin 
osastoilla pidettiin 232 kertaa (näistä 25 
ehtoollistilaisuutta). Lisäksi oli eri seurakun-
tien ja uskonnollisten yhdistysten edustajien 
järjestämiä tilaisuuksia. 

Pienten vanhainkotien sielunhoitotyöstä 
huolehti Kustaankartanon vanhainkodin 
pappi. Hartaustilaisuuksia pidettiin kussa-
kin laitoksessa kerran kuukaudessa. Roihu-
vuoren vanhainkodin kirjastosta lainattiin 
5 992 teosta. Lisäksi oli sokeita ja heikkonä-
köisiä varten käytettävissä kaksi nauhuria. 
Äänikirjoja lainattiin 23. 

Viihdytystoiminta. Roihuvuoren vanhain-
kodin kanttiinia hoiti edelleen Sairaalapal-
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velu. Useita viihdytystilaisuuksia oli kaikissa 
laitoksissa. Niitä järjestivät eri seurat ja 
yhteisöt. Laitoksen puolesta järjestettiin 
huollettaville 7 retkeä. Lisäksi oli teatteri-
esityksiä. 

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

Päivä- ja aikakauslehtiä tilattiin yht. 107 
vuosikertaa. 

Huollettavien työ ja askartelu. Askartelu-
toimintaan osallistui kertomusvuonna 164 
huollettavaa. Askartelutuotteiden myynti 
nousi 19 457 mk:aan. 

Vanhainkotien huollettavat osallistuivat 
erilaisiin talous- ym. töihin, joista heille mak-
settiin 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 

Riista vuoren vanhainkodissa oli 114 laitos-
sairaalapaikkaa, 11-paikkainen vanhainkoti-
osasto, päiväkoti, jossa on 40 paikkaaja 137 
yksiötä käsittävä vanhusten asuintalo. 

Laitossairaala-ja vanhainkotipaikoilla hoi-
dettiin kertomusvuonna kaikkiaan 176 eri 
henkilöä, joista 14 miestä ja 162 naista. 

Hoitopäiviä oli 44 635 eli 253.6 päivää kes-
kimäärin huollettavaa kohti. 

Menot ja tulot. Vanhainkodin menot ja tu-
lot olivat: 

Menot yhteensä 4 524 883 mk. 

Tulot mk 

Ateriamaksut 50 973 
Luontoisedut 3 463 
Vuokrat 241 386 
Muut tulot 39 846 

Yhteensä 335 668 

Menot jakautuivat seuraavasti: 

Menot 
mk 

Laitossairaala ja 
vanhainkoti-
osasto 3 924 532 

Päiväkoti 157 986 
Vanhusten asuin-

talo 442 365 
Yhteensä 4 524 883 

Brutto- Netto-
kust. kust. 

hoito- hoito-
päivää päivää 
kohti, kohti, 

mk mk 

87.92 
22.79 

84.21 
21.61 

8.78 5.57 

Laitossairaalan ja vanhainkotiosaston po-
tilasmaksut eivät sisälly tuloihin. 

Kustannukset huollettavien ja henkilökun-
nan ruokailusta olivat henkilöä ja päivää 
kohden 3.77 mk. 

Lääkärinhoito. Poliklinikkakäyntien luku-
määrä oli 1 320, josta 715 oli vanhustenasuin-
talosta. Laboratoriotutkimuksia suoritettiin 
6 763, joista päiväkodin osalle tuli 5 ja asuin-
talojen 557. Lisäksi lähetettiin muualle tut-
kittavaksi 1 200 näytettä. Ekg-tutkimuksia 
suoritettiin 266 ja fysioterapiahoitoa annet-
tiin 4 635 kertaa. Potilaita lähetettiin myös 
Koskelan sairaskodin ym. poliklinikoille ja 
toimenpideosastoille tarpeen mukaan. 

Sielunhoito ja muu henkinen huolto. Van-
hainkodin sielunhoitotyöstä huolehti sairaa-
loiden sielunhoidon keskus. Hartaustilaisuuk-
sia oli 176, joista 3 ehtoollistilaisuutta. Lisäk-
si oli eri seurakuntien ja uskonnollisten yh-
distysten järjestämiä tilaisuuksia. Kirjaston-
hoidosta huolehti kaupungin laitoskirjasto, 
joka oli avoinna 2 kertaa viikossa. Kirjas-
tosta lainattiin 4 160 teosta. 

Viihdytystoiminta. Riistavuoren vanhain-
kodin kanttiini toimi entiseen tapaan. Van-
hainkodin henkilökunta, eri järjestöt ja ker-
hot sekä yksityiset esiintyjät järjestivät van-
huksille viihdytystilaisuuksia, joihin myös 
vanhusten asuintalon asukkaat olivat terve-
tulleita. Lisäksi järjestettiin retkiä sekä tori-
matkoja ja teatterissakäyntejä. Kaikilla osas-
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toilla oli televisiovastaanottimet. Huolletta-
vien käyttöön tilattiin 61 vuosikertaa päivä-
ja aikakauslehtiä. 

Huollettavien työ ja askartelu. Askarrutus-
toimintaan osallistui kertomusvuonna 84 
huollettavaa, joista 19 päiväosastolta. As-
karrutustuotteiden kokonaismyynti oli 12 560 
mk. Myyntipäiviä järjestettiin joka kolmas 
viikko torstaisin. Myyjäiset pidettiin 17.11. 
Myynti niissä oli 3 645 mk. 

Päiväkoti. Päiväkoti toimi arkisin enintään 
henkilökunnan yhden työvuoron pituisen 
ajan. Hoidosta ei peritty korvausta. Päivä-
kodissa hoidettavat saivat yhden aterian ja 
kahvitarjoilun päivittäin sekä tilaisuuden 
kylpemiseen ja saunassa käyntiin. Lisäksi he 
voivat osallistua askartelu- ja viihdytystoi-
mintaan ja mahdollisuuksien mukaan saada 
laitoksen lääkärin tarpeelliseksi katsomaa 
fysikaalista ym. hoitoa. 

Päiväkodissa kävi yhteensä 47 eri henkilöä, 
joista 31 miestä ja 16 naista. Vuoden lopussa 
oli osaston kirjoissa 34 vanhusta. Hoitopäiviä 
oli vuoden aikana 6 932. 

Vanhusten asuintalo. Vuoden lopussa oli 
asukasmäärä 138 henkilöä (miehiä 12, naisia 
126), joista aviopareja 1. Asumispäiviä oli 
50 370. Vanhin asukas oli 91-vuotias ja nuo-
rin 58-vuotias. 

Sairaanhoito ja muut palvelukset. Vanhain-
kodin apulaisylilääkäri tarkasti kaikki asuin-
taloon muuttaneet. Sairaanhoitajat suoritti-
vat 721 kotikäyntiä vanhusten asuntoihin. 
Suursiivous tehtiin kaikissa asunnoissa 2 
kertaa vuodessa. 

Askartelu. Työtuvat huolehtivat asuin-
talossa asuvien vanhusten askarrutuksesta. 
Askarteluun osallistui 20 naista. Askartelu-
rahaa maksettiin 2 358 mk eli keskim. 10 mk 
askartelijaa kohti kuukaudessa. 

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

Laitoksessa on 260 laitossairaalapaikkaa 
ja päiväkoti, jossa on 40 paikkaa. 

Laitossairaalassa hoidettiin kertomusvuon-
na 318 henkilöä, joista 34 miestä ja 284 nais-
ta. Näistä oli huoltoaputapauksia 33 miestä 
ja 271 naista. Hoitopäiviä oli 93 156, joista 
tuli huoltoaputapausten osalle 88 864 eli 
95.4% ja itsemaksavien osalle 4 292 hoito-
päivää eli 4.6%. 

Menot ja tulot. Vanhainkodin menot ja tu-
lot olivat: 

Menot yhteensä 8 123 972 mk. 

Tulot mk 

Ateriamaksut 92 301 
Luontoisedut 9 863 
Vuokrat 137 476 
Muut tulot 84 741 

Yhteensä 324 381 

Menot ja tulot jakautuivat osastoittain 
seuraavasti: 

Menot Tulot 

Hoivaosasto 7 925 484 324 381 
Päiväkoti 198 488 — 

Yhteensä 8 123 972 324 381 

Bruttokustannus hoidettavaa ja päivää 
kohti oli 85.08 mk ja nettokustannus eli lai-
toksen tulot vähennyksinä huomioon otet-
tuina ilman hoitomaksutuloja vastaavasti 
81.60 mk. 

Potilasmaksut eivät sisälly tuloihin. Kus-
tannukset päiväkodin osalta olivat 20.14 mk 
hoidettavaa ja päivää kohti. 

Kustannukset huollettavien ja henkilö-
kunnan ruokailusta olivat 3.70 mk henkilöä 
ja päivää kohti. 

Lääkärinhoito. Poliklinikkakäyntien luku-
määrä oli 1 575, joista 207 oli päiväkodista. 
Laboratoriotutkimuksia suoritettiin 11 716 
ja muualle tutkittavaksi lähetettiin 2 104 
näytettä. Ekg-tutkimuksia suoritettiin 452 
ja fysioterapiahoitoa annettiin 2 595 kertaa. 
Kävelyharjoituksia suoritettiin 7 443, joihin 
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osallistui 87 henkilöä. Muiden sairaaloiden 
poliklinikoille lähetettiin hoitoon ja tutki-
muksiin yhteensä 622 potilasta sekä Kus-
taankartanon ja Koskelan röntgenosastoille 
tutkimuksiin yhteensä 599 potilasta. 

Sielunhoito ja muu henkinen huolto. Har-
taustilaisuuksia oli 164 ja ehtoollisjumalan-
palveluksia 12. Yhteisiä seurakuntien järjes-
tämiä juhlia oli 42, lisäksi useat kuorot vie-
railivat laitoksessa. Henkilökohtaista sielun-
hoitotyötä tehtiin keskustelujen muodossa. 
Kirjastosta huolehti kaupungin laitoskirjas-
to. Kirjastonhoitaja kiersi kerran viikossa 
kirjavaunun kanssa päiväkodissa sekä jokai-
sella osastolla. Tämän lisäksi kirjasto oli 
avoinna kaksi kertaa viikossa. Kirjoja lai-
nattiin 5 475. Sokeain kirjastosta lainattiin 
135 äänikirjaa. Huollettavien käyttöön tilat-
tiin 96 vuosikertaa päivä- ja aikakauslehtiä. 

Viihdytystoiminta. Sairaalapalvelulle vuok-
rattu kanttiini palveli huollettavia entiseen 
tapaan. Kaikilla osastoilla oli televisiovas-
taanottimet. Vanhuksille järjestettiin laitok-
sessa musiikki-, teatteri- ja elokuvaesityksiä 
sekä ohjelmallisia viihdetilaisuuksia joko yk-
sityisten, erilaisten yhteisöjen tai henkilö-
kunnan toimeenpanemina. Kesän aikana 
tehtiin retkiä ja vanhusten päivänä käytiin 
Linnanmäellä. 

Huollettavien työ ja askartelu. Askarrutus-
toimintaan osallistui kertomusvuonna 93 
huollettavaa, hoivaosastoilta 60 ja päiväko-
dista 33. Askarteluvalmisteiden kokonais-
myynti oli 23 290 mk, josta omaan käyttöön 
tarkoitettujen valmisteiden osuus 791 mk. 
Päiväkodin huollettavat saivat työainekus-
tannusten ja myyntihinnan erotuksen itsel-
leen askartelurahana. Askartelutuotteiden 
myynti oli kerran viikossa. Joulun tienoissa 
järjestettiin joulumyyjäiset. 

Päiväkoti. Päiväkoti toimi samojen peri-
aatteiden mukaan kuin Riistavuoren päivä-
koti. Päiväkodissa kävi kertomusvuonna 
kaikkiaan 57 henkilöä, joista 39 naista ja 18 
miestä. Hoitopäiviä oli 9 857. Suurin osa 
päiväkodissa käyneistä oli 70—80 -vuotiaita. 

M y l l y p u r o n s a i r a s k o t i 

Myllypuron sairaskodissa on 220 laitos-
sairaalapaikkaa. Kertomusvuonna hoidettiin 
284 henkilöä, joista miehiä 71 ja naisia 213. 
Hoitopäiviä oli 78 784 eli keskimäärin 277.4 
päivää henkilöä kohden. 

Menot ja tulot. Sairaskodin menot ja tulot 
olivat: 

Menot yhteensä 6 980 504 mk. 

Tulot mk 

Ateriamaksut 68 194 
Luontoisedut 3 639 
Vuokrat 124 180 
Muut tulot 49 406 

Yhteensä 245 419 

Bruttokustannus hoidettavaa ja päivää 
kohden oli 88.60 mk ja nettokustannus eli 
laitoksen tulot vähennyksinä huomioon otet-
tuina ilman hoitomaksutuloja vastaavasti 
85.49 mk. 

Potilasmaksut eivät sisälly tuloihin. 
Kustannukset huollettavien ja henkilökun-

nan ruokailusta olivat 3.90 mk henkilöä ja 
päivää kohden. 

Lääkärinhoito. Sairaskodin lääkäri kävi 
joka päivä kaikilla osastoilla ja varsinaisen 
lääkärikierroksen hän teki kerran viikossa. 
Poliklinikkakäyntien lukumäärä oli 463 ja 
muille poliklinikoille lähetettiin 307. Labo-
ratoriotutkimuksia suoritettiin 16 400 ja 
muualle tutkittavaksi lähetettiin 3 225 näy-
tettä. Ekg-tutkimuksia suoritettiin 813. Rönt-
gentutkimuksia, joista 595 suoritettiin Kus-
taankartanon vanhainkodissa ja 54 Koskelan 
sairaskodissa, oli yhteensä 649. Fysikaalista 
hoitoa annettiin 3 673 kertaa. Tämän lisäksi 
annettiin liikunnallista kuntoutushoitoa 
3 567 kertaa. 

Sielunhoito ja muu henkinen huolto. Mer-
kittävän osan sielunhoitotyöstä muodostivat 
henkilökohtaiset keskustelut vanhusten kans-
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sa. »Hartaustilaisuuksia oli keskusradion vä-
lityksellä 22 ja osastoilla 83 sekä 2 ehtoollis-
jumalanpalvelusta. Helsingin kaupunginkir-
jaston alainen laitoskirjasto oli avoinna nel-
jänä päivänä viikossa ja lisäksi kirjastonhoi-
taja kiersi kirjastovaunun kanssa kerran 
viikossa kaikilla osastoilla. Kirjastosta lai-
nattiin kertomusvuonna 7 730 teosta. Huol-
lettavien käyttöön tilattiin 51 vuosikertaa 
päivä- ja aikakauslehtiä. 

Viihdytystoiminta. Sairaskodin kanttiini oli 
edelleen vuokrattuna Uudenmaan Sairaan-
hoitajayhdistyksen Sairaalapalvelulle. Viih-
dytystilaisuuksista mainittakoon 4 teatteri-
esitystä sairaskodissa, 2 elokuvaesitystä sekä 
17 retkeä. Henkilökunnan järjestämiä juhlia 
sekä ulkopuolisten järjestämiä viihdetilai-
suuksia oli yhteensä 29. 

Huollettavien työ ja askartelu. Toimintate-
rapiaan osallistui kertomusvuonna 55 poti-
lasta. Askartelu tuotteiden myynnistä saa-
tiin 11 009 mk. 

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. Talossa asui kertomusvuonna kaik-
kiaan 154 henkilöä, näistä miehiä 16 ja naisia 
138. Kertomusvuoden lopussa oli asukkaita 
143. Asumispäivä oli 51 673. Vanhin asukas 
oli 89-vuotias. 

Asuintalon menot olivat 457 985 mk ja tu-
lot 153 024 mk. Huoltopäiväkustannus asu-
kasta ja päivää kohti bruttomenojen mu-
kaan oli 8.86 mk. 

Sairaanhoito. Asuintalon asukkailla ei ol-
lut omaa lääkäriä, vaan he kävivät terveys-
keskus- ja yksityislääkäreiden vastaanotoilla 
ja lisäksi kaupungin poliklinikoilla. Kiireelli-
sissä sairaustapauksissa pyydettiin asukkaan 
luo päivystävä lääkäri. Näitä käyntejä oli 35. 
Kaupungin terveydenhoitajat tekivät koti-
käyntejä 23 asukkaan luo, 39 asukasta oli 
yhteensä 46 kertaa sairaalahoidossa kau-

pungin eri sairaaloissa. Sairaalapäiviä oli 
1 043. Helsingin kotiaputoimiston kautta 
saatiin kotiapua 33 asukkaalle. 

Asuintalon henkilökunta teki kotikäyntejä 
asukkaiden luo kaikkiaan 2 290. Muita pal-
veluksia asuintalon taholta tehtiin 2 097, jois-
ta mainittakoon ostospalvelu, lääkkeitten 
nouto apteekista, maksujen hoito, eläkkeitten 
nostoja puhelinpalvelu. 

Askarrutus. Työtuvat huolehtivat asuk-
kaiden askarrutuksesta siten, että työtupien 
askarruttaja kävi asuintalossa kolmena päi-
vänä viikossa askarruttamassa vanhuksia. 
Tähän osallistui 28 naista. Työtuvat maksoi-
vat askarrutukseen osallistuneille työaine-
kustannusten ja myyntihinnan erotuksen as-
karrutusrahana. Tätä rahaa maksettiin kerto-
musvuonna 3 756 mk ja sen suuruus vaihteli 
2—104 mk:aan kuukaudessa osallistujaa 
kohti. Asukkaat ottivat myös osaa tehtä-
väluontoiseen askarrutukseen, johon kuului 
erilaisia asuintalon toimintaan liittyviä teh-
täviä. Tehtäväpalveluun osallistui 12 hen-
kilöä (3 miestä ja 9 naista), heidän yhteisesti 
saamansa askarrutusraha oli kertomusvuon-
na 2 746 mk. 

Viihdytystoiminta. Asuintalon asukkailla 
oli kertomusvuonna mahdollisuus osallistua 
65 erilaiseen viihdytys- ja toimintatilaisuu-
teen. Näitä tilaisuuksia järjesti mm. Mylly-
puron sairaskodin henkilökunta, joka piti 
asukkaille toiminta- ja luentotunteja 13 ker-
taa. Tämän lisäksi asukkaat saivat osallistua 
sairaskodin juhlasalissa järjestettyihin teat-
teri-, filmi-, yms. esityksiin. Asuintalo järjesti 
2 autoretkeä. 

P i h l a j a m ä e n v a n h u s t e n 
a s u i n t a l o 

Pihlajamäen vanhusten asuintalossa on 
248 yksiötä. Kertomusvuonna asui asuinta-
lossa kaikkiaan 339 vanhusta, joista 77 mies-
tä ja 262 naista. Vuodelle 1974 siirtyi 311 
asukasta. Asumispäiviä oli 113 603. Talon 
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vanhin asukas oli 90-vuotias ja nuorin 58-
vuotias. 

Asuintalon menot olivat 956 440 mk ja 
tulot 463 628 mk. Bruttokustannus asukasta 
ja päivää kohti oli 8.42 mk. 

Sairaanhoito. Asuintalosta käytiin terveys-
keskuslääkärien vastaanotoilla ja lisäksi kau-
pungin sairaaloiden poliklinikoilla. Terveys-
keskuslääkäri tai päivystävä lääkäri suoritti 
51 käyntiä kiireellisissä sairaustapauksissa. 
Terveydenhoitaja kävi 45 henkilön luona. 
Sairaalahoidossa oli 86 henkilöä yhteensä 132 
kertaa, sairaalassaolopäiviä oli 4 308. Koti-
käyntejä asuintalon puolesta tehtiin 3 405 
ja muita palveluksia mm. lääkkeitten noutoa, 
eläkkeiden nostoa yms. 1 102 kertaa. Hel-
singin kotiaputoimiston kautta saatiin koti-
apua 52 asukkaalle. 

Kuntovoimistelukertoja oli 211, niihin 
osallistui 53 asukasta yhteensä 1 544 ker-
taa. 

Askarrutus. Työtuvat huolehtivat asuin-
talossa asuvien askarrutuksesta siten, että 
työtupien askarruttaja kävi asuintalossa vii-
tenä päivänä viikossa. Askarrutukseen osal-
listui 27 henkilöä, 24 naista ja 3 miestä. 
Askarrutusrahana maksettiin esineen myyn-
tihinnan ja työtarpeitten hinnan välinen ero-
tus. Tätä rahaa maksettiin yhteensä 6 501 
mk. Asukkaat ottivat myöskin osaa tehtävä-
luontoiseen askarrutukseen, joka käsittää 
erilaisia talon toimintaan liittyviä tehtäviä. 
Tähän osallistui 5 henkilöä, joille maksettiin 
askarrutusrahaa kertomusvuonna yhteensä 
2 112 mk. 

Viihdytystoiminta. Kerhohuoneessa oli ker-
ran viikossa Malmin seurakunnan järjestämä 
hartaustilaisuus, Markuksen seurakunta jär-
jesti ruotsinkielisille asukkaille kerhotoimin-
taa samoin kerran viikossa. Pukinmäki— 
Pihlajamäki Eläkkeensaajat -yhdistys jär-
jesti kerho- sekä opintopiiritoimintaa joka 
toinen viikko, lisäksi toimi Pihlajamäki— 
Pihlajisto Eläkeläiset -yhdistyksen kerho. 
Asuintalon järjestämänä toimi musiikkikerho 
25.5. saakka. Asuintalon toimesta järjestet-

tiin useita viihdytystilaisuuksia. Asuintalon 
asukkaat saivat alennus- ja vapaalippuja 
elokuva-, teatteri- ja konserttiesityksiin. Li-
säksi tehtiin retkiä. 

P u k i n m ä e n v a n h u s t e n 
a s u i n t a l o 

Pukinmäen vanhusten asuintalossa on 117 
yksiötä, jotka on tarkoitettu yksinäisille 
vanhuksille ja kaksi yksiötä toimistona. Ker-
tomusvuonna asuintalossa asui 126 henkilöä, 
joista 116 naista ja 10 miestä. Vuoden lopussa 
talossa asui 117 henkilöä. Asumispäiviä oli 
42 967. Vanhin asukas oli 87-vuotias ja nuo-
rin 61-vuotias. 

Asuintalon menot olivat 559 532 mk ja tu-
lot 219 219 mk. Bruttokustannus asukasta 
ja päivää kohti oli 13.02 mk. 

Sairaanhoito. Asuintalon asukkaat kävivät 
terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoilla ja 
kaupungin sairaaloiden poliklinikoilla. Kii-
reellisissä sairaustapauksissa kävi terveys-
keskus- tai päivystävä lääkäri potilaan luona 
9 kertaa. Sairaalahoidossa oli 27 henkilöä 
yhteensä 35 kertaa. Terveydenhoitaja kävi 
7 henkilön luona. Helsingin kotiaputoimis-
ton kautta sai kotiapua 16 henkilöä ja kau-
pungin kodinhoitajat kävivät 9 henkilön 
luona. Asuintalon henkilökunnan tekemiä 
kotikäyntejä oli 1 485 ja muita palveluja 173. 

Askarrutus. Huoltolautakunnan työtuvat 
huolehtivat asukkaiden askarrutuksesta kah-
tena päivänä viikossa. Askarrutukseen osal-
listui 18 naista. Askarrutusrahaa maksettiin 
yhteensä 2 402 mk. Tehtäväluontoiseen as-
karrutukseen osallistuneet 11 henkilöä saivat 
yhteensä 1 928 mk. 

Viihdytystoiminta. Kerhohuoneessa oli ker-
ran viikossa Malmin seurakunnan järjestämä 
hartaustilaisuus ja Pukinmäen Eläkeläiset 
-yhdistyksen kerhotoimintaa. Viikottain ko-
koontui Malmin seurakunnan työntekijöiden 
ohjaama »Kultaisen iän kerho». Asuintalon 
toimesta järjestettiin useita viihdytystilai-
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suuksia. Asukkaat saivat myös vapaa- tai 
alennuslippuja elokuva-, teatteri-, konsertti-
ja oopperaesityksiin. Lisäksi tehtiin retkiä 
sekä asuintalon että ulkopuolisten toimesta. 

L a a j a s a l o n v a n h u s t e n 
a s u i n t a l o 

Laajasalon vanhusten asuintalossa on 236 
yksiötä. Kertomusvuonna asui talossa 269 
henkilöä, joista naisia 224 ja miehiä 45. Vuo-
den lopulla oli asukkaita 254. Asumispäiviä 

oli 93 289. Talon vanhin asukas oli 97-vuo-
tias ja nuorin 60-vuotias. 

Asuintalon menot olivat 923 538 mk ja tu-
lot 447 322 mk. Bruttokustannus asukasta 
ja päivää kohti oli 9.90 mk. 

Sairaanhoito. Asuintalon asukkaat kävivät 
terveyskeskus- ja yksityislääkäreiden vas-
taanotoilla sekä kaupungin sairaaloiden po-
liklinikoilla. Kiireelliset sairaustapaukset lä-
hetettiin suoraan sairaaloiden päivystyspo-
liklinikoille tai pyydettiin päivystävä lääkäri 
asukkaan luokse. Päivystävän lääkärin koti-
käyntejä oli 19. Terveydenhoitaja kävi 23 
asukkaan luona ja kotiaputoimiston kautta 
saatiin kodinhoitoapua 6 asukkaalle. Sairaa-
lahoidossa oli 53 henkilöä 76 kertaa ja sairaa-
lassaolopäiviä oli 2 720. Henkilökunnan te-
kemiä kotikäyntejä oli 1 880 ja muita palve-
luja 97. Lääkintävoimistelijan ohjaamaa ryh-
mävoimistelua oli vuoden aikana 97 kertaa. 
Ryhmissä oli kerrallaan n. 10 asukasta. 

Askarrutus. Huoltolautakunnan työtuvat 
huolehtivat asukkaiden askarrutuksesta vii-
tenä päivänä viikossa. Askarrutukseen osal-
listuneet 47 henkilöä, 40 naista ja 7 miestä 
saivat askarrutusrahaa yhteensä 8 313 mk. 
Tehtäväluontoiseen askarrutukseen osallistui 
yksi henkilö, jolle maksettiin 184 mk. 

Viihdytystoiminta. Kerhohuoneessa oli jo-
ka toinen viikko Roihuvuoren seurakunnan 
järjestämä hartaustilaisuus sekä Laajasalon 
Eläkeläiset -yhdistyksen järjestämää kerho-
toimintaa. Matteuksen seurakunta järjesti 
21.9. lukien kerran kuukaudessa ruotsinkie-
lisille asukkaille hartaustilaisuuden. Lisäksi 

järjestettiin asuintalon toimesta erilaisia viih-
detilaisuuksia. Asukkaat saivat myös vapaa-
lippuja elokuva-, teatteri-, ooppera- ja kon-
serttiesityksiin. Lisäksi tehtiin kaksi retkeä. 

T e r v a l a m m e n t y ö l a i t o s 
Tervalammen työlaitoksessa on 180 paik-

kaa, josta 78 huoltola- ja 102 työlaitospaik-
kaa. 

Huolettavat. Laitoksen kirjoissa oli vuoden 
aikana yht. 1 354 miestä, mutta heistä oli 
osa lomalla, vankilassa, karkumatkalla tai 
sairaalassa. 

Huoltoapukin nojalla oli laitoksessa 12 
henkilöä. Kirjoissa olevien määrä vuoden 
päättyessä oli 10. 

Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien 
huollosta annetun lain nojalla oli kirjoissa 
vuoden aikana huoltolaosastossa 1 085 mies-
tä. Kirjoissa olevien määrä oli vuoden päät-
tyessä 183. 

Lapsen elatusavun turvaamisesta annetun 
lain nojalla oli kirjoissa 258 miestä. Näistä 
oli laitoksessa kertomusvuoden aikana olleita 
yhteensä 141 miestä. Kirjoissa olevien määrä 
oli vuoden päättyessä 182. 

Hoitopäivien lukumäärä koko vuonna oli 
kaikkiaan 57 654. Ne jakaantuivat seuraa-
vasti : 

Hoitopäiviä 
v. 1973 v. 1972 

Huoltoapukin nojalla 
hoidetut 1 523 1 629 

PAV-lain nojalla hoidetut 48 016 51 336 
Lapsen elatusavun tur-

vaamisesta annetun lain 
nojalla hoidetut 8 115 8 286 

Yhteensä 57 654 61 251 

Hoitopäivien luku laski edellisestä vuodes-
ta 3 597 :llä. 

Menot ja tulot. Työlaitoksen bruttomenot 
olivat 1 702 871 mk ja bruttotulot 1 025 608 
mk. Maatilan tappio kertomusvuodelta oli 
123 942 mk. Bruttokustannus hoidokkia ja 
päivää kohden oli 29.54 mk. 
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Jos bruttomenoista vähennetään työlai-
toksesta kertyneet tulot, saadaan nettokus-
tannukseksi 11.75 mk. Jos lisäksi otetaan 
huomioon maatilan tappio, saadaan netto-
menoksi 13.90 mk hoitopäivältä. 

Huollettavien työ. Huollettavat työskente-
livät peltoviljelys-, puutarha-, talli-, talous-, 
rakennus-, metsätalous-, verstas- ym. töissä 
kaikkiaan 30 295 työpäivää. Heidän lasket-
tiin työllään korvanneen lapsen elatusavun 
turvaamisesta annetun lain nojalla niiden 
henkilöiden huoltoa, joiden puolesta he lain 
mukaan olivat korvausvelvollisia, kaikkiaan 
37 880 mk:n arvosta. Huolettaville järjestet-
tiin mahdollisuuksien mukaan ja kunkin työ-
kyvyn huomioon ottaen työterapiaa. 

Terveydenhoito. Laitoksen lääkärin vas-
taanotoilla oli huollettavien käyntien luku 
1 812. Lisäksi oli sairaanhoitajien vastaan-
ottoja kolme kertaa päivässä, jolloin suori-
tettiin hoitoja ja jaettiin lääkkeitä. Labora-
toriokokeita tehtiin 1 093. Erikoistutkimuk-
sissa oli poliklinikoilla 992 käyntiä. Hammas-
lääkärissä kävi 368 henkilöä. Laitoksen sai-
rasosastolla hoidettiin 132 potilasta, joiden 
hoitopäivien lukumäärä oli 685. Sairaalahoi-
toon lähetettiin 33 henkilöä. Työtapaturmia 
oli 22. 

Henkinen huolto. Ryhmäterapiatilaisuuksia 
järjestettiin sosiaaliohjaajan toimesta yhtenä 
iltana viikossa, lisäksi oli yksilöterapiaa. 
AA-kerho kokoontui laitoksessa kaksi kertaa 
viikossa. Helsingin sekä Lohjan AA-kerhois-
ta oli useita vierailuja. 

Huollettavat harrastivat vapaa-aikanaan 
urheilua kuten lento- ja jalkapalloa ja pöytä-

tennistä sekä kesällä myös kalastusta ja mar-
jojen poimintaa. 

Viihderyhmä järjesti useita tilaisuuksia 
pääasiassa omin voimin, mutta mukana oli 
myös ulkopuolisia esiintyjiä. Näihin tilai-
suuksiin kutsuttiin vieraita Helsingin sai-
raanhoito-opiston apuhoitajaopistolta sekä 
Varttuneet r.y:stä. 

Kansan raittiusapu r.y. järjesti raittius-
viikolla raittiusjuhlan. Lisäksi eri seurakun-
nat ja uskonnolliset yhdistykset järjestivät 
hartaustilaisuuksia laitoksessa 3—5 kertaa 
kuukaudessa. 

Huollettavien käytössä oli radio, televisio, 
sanoma- ja aikakauslehtiä, kirjasto, harras-
tusvälineitä ym. 

3. Irtolaishuolto 

Huollettujen lukumäärä. Irtolaishuollossa 
oli kertomusvuonna kaikkiaan 384 eri hen-
kilöä, joista 265 (ed. v. 213) miestä ja 119 
(113) naista. 

Kaikista huolletuista irtolaisista oli uusia, 
vasta kertomusvuonna ensi kerran huoltoon 
otettuja 174 (126). 

Seuraavat selvitykset koskevat yleensä, 
mikäli toisin ei ole mainittu, kertomusvuon-
na huollettujen irtolaisten kokonaismäärää. 
Vain niissä tapauksissa, joissa uusien irto-
laisten olosuhteissa oli merkittävää eroa näi-
hin verrattuna, on erikseen esitetty tärkeim-
piä numerotietoja tästäkin ryhmästä. Myös 
taulukkoliitteissä on numerotietoja. 

Irtolaishuollon peruste. Ryhmittämällä irto-
laishuoltoon joutuneet sen perusteen nojalla, 
joka on katsottu pääperusteeksi, saadaan 
seuraava asetelma: 

Miehet Naiset Yhteensä 
Luku /o Luku % Luku % 

Kuljeksiva elämä 32 12.1 22 18.5 54 14.1 
Työn vieroksuminen 165 62.2 54 45.4 219 57.0 
Kerjuu 15 5.7 1 0.8 16 4.2 
Ammattihaureus — — 17 14.3 17 4.4 
Muu peruste1) 53 20.0 25 21.0 78 20.3 

Yhteensä 265 100.0 119 100.0 384 100.0 

Suurin osa näistä oli henkilöitä, jotka olivat syyllistyneet väkijuomalainsäädäntöä vastaan tehtyihin rikok-
siin, kuten väkijuomien luvattomaan myyntiin. 
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Naispuolisista uusista irtolaisista oli 28.9% 
joutunut huoltoon kuljeksivan elämän, 
57.8% työn vieroksumisen ja 6.7% ammatti-
haureuden perusteella. 

Huoltotoimenpiteet. Eri huoltotoimenpitei-

tä sovellettiin irtolaisiin seuraavasti (tauluk-
koa laadittaessa on otettu huomioon kuhun-
kin irtolaiseen vuoden kuluessa viimeksi so-
vellettu huoltotoimenpide): 

TT , Miehet Naiset Yhteensä 
Huoltotoimenpide 

Luku % Luku % Luku 

Varoitus 86 32.5 34 28.6 120 31.2 
Kotikuntaan lähettäminen 11 4.1 13 10.9 24 6.3 
Irtolaisvalvonta 100 37.7 26 21.8 126 32.8 
Työlaitos 24 9.1 19 16.0 43 11.2 
Jälkivalvonta 44 16.6 27 22.7 71 18.5 

Yhteensä 265 100.0 119 100.0 384 100.0 

Uusista irtolaisista lähetettiin kotikuntaan 
9.8%, jäi varoitusasteelle 58.6%, valvonta-
asteelle 24.7%, työlaitoksessa oli 4.6% ja 
jälkivalvonnassa 2.3 %. 

Irtolaisten huoltopäivien luku työlaitok-

sessa oli kaikkiaan 4 542, joista 2 573 miesten 
ja 1 969 naisten. 

Siviilisääty ja syntyperä. Siviilisäädyn mu-
kaan ryhmittyivät irtolaiset seuraavasti: 

Miehet Naiset Yhteensä 
o i v i i iaaa.L j ' 

Luku % Luku % Luku ,/0 

Naimattomia 194 73.2 82 68.9 276 71.9 
Naimisissa 25 9.4 22 18.5 47 12.3 
Leskiä 2 0.8 1 0.8 3 0.8 
Eronneita 44 16.6 14 11.8 58 15.0 

Yhteensä 265 100.0 119 100.0 384 100.0 

Ikä. Eri ikäluokkien suhteellinen osuus irtolaishuollossa olevista oli seuraava: 

18—20 v 21— 29 v 30—39 v 4 0 - 4 9 v 50 v Yht. 
X1) % % % % % 

Miehiä 7.2 40.8 19.2 24.5 8.3 100.0 
Naisia 14.3 47.9 16.8 13.4 7.6 100.0 

l ) Irtolaiskäsittelyä ei sovelleta 18 vuotta nuorempaan henkilöön. 

Muita tietoja. Rikoksista tuomittuja oli 
etupäässä rikosrekisteriotteista saatujen tie-
tojen mukaan 240 eli 62.5% kaikista, mie-

histä erikseen 194 eli 73.2%. Uusista irto-
laisista oli rikoksista tuomittuja 69.0%. 
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Huollettujen lukumäärä. Päihdyttävien ai-
neiden väärinkäyttäjien huollosta annetun 
lain mukaisten huoltotoimenpiteiden alaisena 
oli kertomusvuoden aikana kaikkiaan 3 562 
henkilöä. He jakaantuivat seuraavasti: 

Miehiä Naisia Yht. 

Varsinaisina väärin-
käyttäjinä huolle-
tut 3 172 226 3 398 

Nuorina tilapäisinä 
väärinkäyttäjinä 
huolletut 146 18 164 

Yhteensä 3 318 244 3 562 

PAV-lain mukaisesti päihdyttävien ainei-
den väärinkäyttäjätapauksissa on viime vuo-
sina huollettu eri henkilöitä seuraavasti: 

Vuosi 
Varsi-

naisena 
väärin-

käyttäjänä 

Nuorena 
väärin-

käyttäjänä 
Yhteensä 

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 
1970 2 843 708 3 551 
1971 3 425 2221) 3 647 
1972 3 592 2052) 3 797 
1973 3 398 1643) 3 562 

!) Lisäksi 1 290 epävirallista neuvontatapausta. 
2) Lisäksi 575 epävirallista neuvontatapausta. 
3) Lisäksi 492 epävirallista neuvontatapausta. 

8. Huoltotoimi 

väärinkäyttäjien huolto 

Edellä esitetyt luvut kuvaavat PAV-huol-
lossa olleiden henkilöiden lukumäärää. Luvut 
eivät siis ilmaise alkoholin yms. väärinkäyt-
täjien määrää. 

Seuraavassa selvityksessä on ensin käsi-
telty varsinaisena väärinkäyttäjinä huolletut 
ja sen jälkeen nuorina tilapäisinä väärinkäyt-
täjinä huolletut henkilöt. 

Varsinaisina väärinkäyttäjinä huollettuja 
henkilöitä oli kertomusvuonna siis 3 398. 
Kokonaismäärästä oli jo aikaisemmin huol-
lossa olleita 2 561 miestä ja 149 naista eli yh-
teensä 2 710 henkilöä, joihin nähden huolto-
toimenpiteet siis olivat jatkohuoltoa, kun sen 
sijaan vasta kertomusvuonna huoltotoimen-
piteiden kohteiksi joutui 611 (ed. v. 763) mies-
tä ja 77 (75) naista eli kaikkiaan 688 (838) 
henkilöä. 

Huollon peruste. Huoltoon ottamisen pää-
perusteen mukaan jakautuivat varsinaiset 
väärinkäyttäjät seuraavasti: 

TT n x Miehet Naiset Yhteensä 
Huollon peruste 

Luku 7 /o Luku 7 /o Luku % 
Vaarallisuus 17 0.5 17 0.5 
Häiriö tai pahennus 187 5.9 18 8.0 205 6.0 
Päihtymystapaukset 1 018 32.1 72 31.9 1 090 32.1 
Elatusvelvollisuuden laiminlyönti 16 0.5 2 0.9 18 0.5 
Ansiotyön laiminlyönti 27 0.9 3 1.3 30 0.9 
Rasitus 41 1.3 3 1.3 44 1.3 
Huoltoavun tarve 1 0.0 — — 1 0.0 
Vapaaehtoisuus 1 865 58.8 128 56.6 1 993 58.7 

Yhteensä 3 172 100.0 226 100.0 3 398 100.0 
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Huoltotoimenpiteet. Päihdyttävien aineiden 
väärinkäyttäjien jakautuminen heihin ker-
tomusvuoden aikana viimeksi sovelletun toi-

menpiteen mukaan käy selville seuraavasta 
taulukosta: 

Miehet Naiset Yhteensä 11 uuiiAJiuiiiî ujpiuc 
Luku % Luku /o Luku % 

Neuvonta ja ohjaus 240 7.6 14 6.2 254 7.5 
Valvonta 342 10.8 33 14.6 375 11.0 
Huoltola (päätös) 70 2.2 8 3.5 78 2.3 
Huoltola (täytäntöönpantu) 808 25.5 68 30.1 876 25.8 
Sairaala- tai muu laitoshoito 684 21.5 86 38.1 770 22.7 
Jälkivalvonta 248 7.8 17 7.5 265 7.8 
Hoitokodit 780 24.6 — 780 22.9 

Yhteensä 3 172 100.0 226 100.0 3 398 100.0 

Uusista päihdyttävien aineiden väärin-
käyttäjistä jäi neuvonta- ja ohjausasteelle 
24.9%, valvontaan 4.5%, täytäntöön pan-
nussa huoltolahoidossa oli 26.7%, sairaala-

Siviilisääty 
Luku 

Naimattomia 1 573 
Naimisissa 656 
Leskiä 53 
Eronneita 799 
Erossa asuvia 86 
Tuntematon 5 

tai muussa laitoshoidossa 17.7% ja hoito-
kotihoidossa 21.2%. 

Siviilisääty. Siviilisäädyn mukaan ryhmit-
tyivät väärinkäyttäjät seuraavasti: 

Naiset Yhteensä 

% Luku /o Luku % 

49.6 73 32.3 1 646 48.5 
20.7 63 27.9 719 21.2 

1.7 16 7.1 69 2.0 
25.2 64 28.3 863 25.4 

2.7 10 4.4 96 2.8 
0.1 — — 5 0.1 

Yhteensä 3 172 100.0 226 100.0 3 398 100.0 

Ikä. Eri ikäluokkien osuudet huollossa olleista varsinaisista väärinkäyttäjistä olivat: 

-20 v 21— 29 v 30—39 v 4 0 ^ 9 v 50 v— Kaikkiaan 

Luku 131 625 762 1 030 850 3 398 
% 3.9 18.4 22.4 30.3 25.0 100.0 

Useimmat PAV-lain mukaisen auttamisen 
kohteeksi tulleet olivat väärinkäyttäneet al-
koholijuomia. Huolletuista oli korvikealko-
holien, lääke- tai muiden huumaavien ainei-
den väärinkäyttäjiä 700, joista naisia 43. 
Suurin osa näistä väärinkäyttäjistä oli 25— 
49-vuotiaita. Morfiinin ja siihen verrattavien 
aineiden käyttäjiä oli 5, lääkeaineen käyttä-
jiä 11. Alkoholijuomien lisäksi 70 käytti 
lääkeainetta, 540 korvikealkoholia, yksi tin-

neriä, 36 yhtä ja 37 useaa huumelajiketta. 
Nuorina tilapäisinä väärinkäyttäjinä huol-

letuista 164 henkilöstä oli 146 miestä ja 18 
naista. Heistä oli 19 ollut jo aikaisemmin 
huollon kohteena; uusia oli siten 145. 

Huoltotoimenpiteet, siviilisääty. Viimeksi 
sovelletun toimenpiteen sekä siviilisäädyn 
mukaan ryhmittyivät ko. huollossa olleet 
seuraavasti: 
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Huoltotoimenpide 
Miehet Naiset Yhteensä 

Huoltotoimenpide 
Luku % Luku % Luku % 

Neuvonta ja ohjaus 
Valvonta 

145 99.3 
1 0.7 

16 88.9 
2 11.1 

161 98.2 
3 1.8 

Yhteensä 146 100.0 18 100.0 164 100.0 

Uusista tapauksista, joita oli 16 naista ja ohjausta sekä yhteen mieheen ja yhteen nai-
129 miestä, sovellettiin 15 naiseen sekä 128 . seen valvontaa, 
mieheen huoltotoimenpiteenä neuvontaa ja 

Siviilisääty 
Miehet Naiset Yhteensä 

Siviilisääty 
Luku % Luku % Luku % 

Naimattomia 139 95.2 17 94.4 156 95.1 
Naimisissa 6 4.1 1 5.6 7 4.3 
Leskiä — — — — — — 

Eronneita 1 0.7· — 1 0.6 
Yhteensä 146 100.0 18 100.0 164 100.0 

Ikä. Eri ikäluokkien osuudet olivat: 

—20 v 21—24 v Kaikkiaan 

Luku 105 59 164 
% 64.0 36.0 100.0 

Uusista tapauksista alle 21-vuotiaiden 
osuus oli 70.3%. 

Asunnottomien alkoholistien huolto. Helsin-
gissä oli kertomusvuonna asunnottomien 
henkilöiden tilapäismajoitukseen käytettävis-
sä n. 3 650 miesten ja n. 400 naisten asuntola -
ja yömajapaikkaa. Talvella majoitustilanne 
oli ajoittain vaikea. Kaikki on kuitenkin 
voitu majoittaa. Usean talven ajan on asun-
nottomia auttanut majoituspaikan saannissa 
»Majoituskeskus»-niminen elin. Se on toi-
minut huoltoviraston asunnottomien huolto-
toimiston suojissa iltaisin ja sitä ovat yhteis-
toiminnassa ylläpitäneet huoltovirasto ja ma-
joitustoiminnan harjoittajat. Raittiissa vai-
heessa olleet alkoholistit ovat käyttäneet 
runsaasti majoituskeskuksen palveluksia. 

Niitä asunnottomia alkoholisteja varten, 
jotka ovat olleet juopottelukierteessä tai 
muutoin sellaisessa tilassa, ettei heitä ole 
otettu tavallisiin asuntoloihin, on kertomus-

vuonna toiminut edelleen v. 1967 avattu 
Suoja-Pirtti r.y :n hallinnassa oleva miesalko-
holistien ensisuoja. Sinne majoitettiin päivit-
täin kylmänä vuodenaikana 250—410 miestä 
ja kesällä 55—190 miestä. Talviaikana saa-
pui näistä miehistä päihtyneenä ensisuojaan 
päivittäin 60—150 miestä, minkä vuoksi 
heidät ohjattiin ensisuojassa erillisiin selviä-
mistiloihin. Kaikkiaan asunnottomia alkoho-
listeja otettiin ensisuojaan aikana 1.11.1972— 
31.10.1973 2 492 eri miestä, joista korvike-
päihteitä käyttäneiksi havaittiin 1 572 mies-
tä. Yleisimmät väärinkäytetyt korvikepäih-
teet olivat kertomusvuoden aikana useat eri 
kasvovesilajikkeet. Korvikepäihteiden käyt-
täjistä monet joutuivat kertomusvuoden aika-
na turvautumaan ensisuojaan useita kertoja. 

PAVI-huoltotoimisto ohjasi suojan toimin-
taa PAVI-toimiston huoltotarkastajan val-
vontakäynnein ja sosiaalityöntekijäin suo-
jassa työskentelyn avulla. Tarvittaessa ohjat-
tiin henkilö PAVI-toimistoon saamaan tar-
vittavaa huoltoa. 

Pysyväisluonteinen naisten ensisuoja, joka 
avattiin 29.4.1970, jatkoi kertomusvuonna 
toimintaansa Pakilan kaupunginosassa 
Osuuskunnantie 14:ssä. 
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Naisten ensisuojan kanssa samanaikaisesti 
avattu naisalkoholistien hoitokoti toimi vas-
taavasti koko kertomusvuoden ajan. Ensi-
suoja ja hoitokoti sijaitsevat samassa raken-
nuksessa. Ensisuojassa on tiloja 20 naiselle, 
hoitokodissa on 18 paikkaa. Molemmat hoi-
topisteet olivat edelleen Kovaosaisten Ystä-
vät -yhdistyksen hallinnassa. Ensisuojan ja 
hoitokodin toimintaa ohjasi PAVI-huoltotoi-
miston huoltotarkastaja, jolla oli kolmena 
päivänä viikossa ensisuojassa asiakasvastaan-
otto. 

Naisten ensisuoja tarjoaa autettavilleen 
täysihoidon, hoitokodin asukkaille on tarvit-
taessa järjestetty ateriointi kodissa. Ensisuo-
jan toimintaperiaatteet vastaavat miesten 
ensisuojassa sovellettuja. Suojan yhteistoi-
mintaelimet ovat samat kuin miesten ensisuo-
jalla, samoin yhteistoiminta jäljempänä se-
lostetun etsintähuollon työryhmän kanssa. 
Monet ensisuojaan otetut voitiin edelleen siir-
tää hoitokotiin. 

Naisten ensisuojaan on auttamisjaksona 
1.11.1972—31.10.1973 otettu 48 naista, hoito-
kotiin vastaavasti 44 naista (näihin eivät 
sisälly ensisuojasta hoitokotiin otetut). 

Etsintätoiminta. Kertomusvuonna jatket-
tiin joulukuussa 1969 käynnistettyä etsintä-
toimintaa asunnottomien alkoholistien kes-
kuudessa. PAVI-huoltotoimiston sosiaali-
työntekijä on päivittäin liikkunut henkilö-
pakettiautolla eri puolilla kaupunkia ko. 
alkoholistien oleskelupaikoilla. Aika-ajoin 
maastokäynneillä on ollut mukana toimis-
tosta toinen kenttätyöntekijä ja tarvittaessa 
poliisilaitoksen huolto-osaston toimihenkilö. 
Auttamisen kohteeksi on tullut vapaaehtoi-
sesti hoitoa haluavia, avun tarpeessa olevia 
henkilöitä. Etsintätoiminnan yhteistyöpistei-
nä ovat PAVI-huoltotoimiston ohella edel-
leen olleet lähinnä miesten ja naisten ensisuo-
jat, kaupungin sairaaloiden poliklinikat ja 
desinfioimislaitos. 

Maastossa etsintätoiminta kohdistui ensi-
sijaisesti niin kehnokun toisiin alkoholisteihin, 
että heitä ei tilansa ja tapojensa vuoksi otettu 

yleisiin asuntoloihin ja julkisiin liikenneväli-
neisiin. Maastossa tavatuista haastatel-
tiin kertomusvuonna 490 tällaista henkilöä, 
joista naisia oli 22. Miehistä tuotiin huoltoon 
410 ja sairaalaan 118. Naisten vastaavat luvut 
olivat 10 ja 5. 

Taloussprii T:n myynti lopetettiin kesällä 
1972. Sen jälkeen maastossa oleskelevien 
asunnottomien alkoholistien yleiskunto ja 
liikkuvuus on kohentunut. Monet näistä 
ulkosalla oleskelevista ovat sittemmin oma-
toimisesti tulleet huoltoon ja sairaalaan saa-
tuaan siihen etsintäautolla kulkevalta so-
siaalityöntekijältä kehotuksen. Etsintätoi-
minta asunnottomien keskuudessa on ollut 
kertomusvuoden aikana luonteeltaan kes-
keisesti huoltoontulovirikkeitä antavaa. Et-
sintätoimintaa on mahdollisuuksien mukaan 
harjoitettu myös kiireelliseksi ilmoitetuissa 
PAV-perhehuoltoon kuuluneissa tapauksissa. 

Vapaaehtoisesti hoitoon pyrkivien yksilö- ja 
ryhmäterapia. PAVI-huoltotoimiston käytös-
sä oli edelleen Hämeentie 54 -talon alakerrok-
sesta vuokrattu 158 m2 käsittävä huoneisto 
päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjiä var-
ten. 

Kerhon toiminta on vapaaehtoisuuteen pe-
rustuvaa yksilö- ja ryhmätyötä hoitoon ha-
keutuvien vapauttamiseksi päihteiden vää-
rinkäytöstä. 

Kerhohuoneisto pidettiin avoinna kaikki-
na päivinä, myös sunnuntaisin klo 9—22 väli-
senä aikana. Aukioloaikana huoneistoon oli 
vapaa pääsy jokaisella hoitoa hakevalla, 
päihdyttävien aineiden väärinkäytöstä kär-
sivällä henkilöllä. 

Huoneisto oli kertomusvuoden aikana 
PAVI-huoltotoimiston käytössä jokaisena 
arkipäivänä klo 9—10.30 ja 12.30—17 sekä 
arki-iltoina paitsi lauantaisin klo 19—22. 
Huoneistossa oli valvojana vuorotellen kaksi 
PAVI-huoltotoimiston sosiaalityöntekijää, 
jotka päiväsaikaan huolehtivat huoneistoon 
saapuvien henkilöiden yksilöhoidosta ja iltai-
sin PAVI-toimiston ja Toukolan hoitokodin 
tarpeita palvelevasta ryhmätoiminnasta. 
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Huoneisto oli myös Helsingin AA-kerhon 
käytössä kaikkina viikon päivinä. Huoltovi-
rasto huolehti huoneiston vuokran, puhelin-
kulujen ja sähkönkulutuksesta aiheutuvien 
menojen maksamisesta sekä polttopuu- ja 
vesikustannuksista. 

Kertomusvuoden aikana pidettiin kerho-
tiloissa yhteensä 400 kokousta, joista 171 
PAVI-huoltotoimiston sosiaalityöntekijäin 
valvomana. Kokouksiin osallistuneiden luku-
määrä oli 5 881 eli keskimäärin 15 henkilöä 
kokousta kohti. Kerholla käyntien määrä oli 
22 091. Sosiaalityöntekijät suorittivat 1745 
henkilökohtaista keskustelua apua hakemaan 
tulleiden päihdyttävien aineiden väärinkäyt-
täjien asioiden hoitamiseksi. Samalla he 
avustivat asiakkaita asunnon hankkimisessa. 

Toinen kerhon sosiaalityöntekijöistä osal-
listui lisäksi kesä-, heinä- ja elokuussa Hel-
singin AA-kerhon kesäleiritoimintaan. Ky-
seistä kerhoiluun liittyvää virkistys- ja kat-
kaisuhoitotoimintaa harjoitettiin Villingin lä-
hellä Läntinen Villaluoto -nimisessä saaressa. 
Saarikäyntejä oli 3 941. Myös alkoholistien 
perheet osallistuivat leirintään. 

Kerhotoiminnasta ja kesäaikana sitä täy-
dentäneestä saaritoiminnasta saadut koke-
mukset olivat myönteisiä. Tämä toiminta-
muoto liittyi tuloksellisesti päihdyttävien ai-
neiden väärinkäyttäjien kuntouttamiseen va-
paaehtoisen avohuollon linjalla. 

Nuorten henkilöiden AA -kerhotoiminta. 
AA-nuorisoryhmä »Hagiksen Nuoret» jatkoi 
toimintaansa Helsingin kaupungin nuoriso-
toimiston PAVI-toimistolle luovuttamassa 
huoneistossa Hakaniemen kerhokeskuksessa, 
Siltasaarenkatu 12. Kerhoiltoja pidettiin kah-
tena iltana viikossa (maanantai ja perjantai 
klo 18—22). Lisäksi pidettiin keskiviikkoisin 
klo 18—22 kerhoiltoja Hämeentie 54 :n ker-
hohuoneiston tiloissa. AA-nuorisoryhmä 
»Toive» jatkoi toimintaansa lauantaisin klo 
18—21 Toinen linja 8:ssa, samoin AA-nuo-
risoryhmä »Risteys», joka kokoontui lauan-
taisin klo 18—22 Kunnalliskodintie 6 C -talon 
kerhotiloissa ja AA-nuorisoryhmä »Siili» 

Seurakunnan työskeskuksessa Siilitie 4, maa-
nantaisin klo 18—22. Tämä ryhmä sulautui 
»Hagiksen Nuoriin» kertomusvuoden mar-
raskuussa lopettaen itsenäisen toimintansa. 

Kerhotoimintaan osallistuneet olivat yleen-
sä 17—26 -vuotiaita. PAVI-huoltotoimiston 
osa-aikapalkkaamat sosiaalityöntekijät ohja-
sivat yhteensä 167 ryhmäkokousta, joihin 
osallistui 2 019 henkilöä. Kesän aikana teki-
vät nuorisoryhmät neljä viikonloppuretkeä 
Vuorilahden kesäkotiin. Retkipäiviä kertyi 
12 ja retkiin osallistui 595 henkilöä. 

Nuorten AA-kerhotoiminta tarjoaa nuo-
rille vapaaehtoisuuteen perustuvan ja oma-
kohtaiseen sekä keskinäiseen auttamiseen 
pyrkivän hoitomuodon, joka täydentää laki-
sääteistä PAV-huoltotyötä erityisesti vai-
keasti yhteiskuntaan sopeutuvien nuorten 
parissa. 

5. Toukolan hoitokoti 

Toukolan 22-paikkainen hoitokoti, joka 
perustettiin v. 1963, jatkoi toimintaansa enti-
seen tapaan. 

Hoitokodissa hoidettiin kertomusvuoden 
aikana 116 miestä. Vuoden aikana voitiin 
ottaa hoitokotiin vain 94 uutta asukasta. 
Hoitovuorokausien luku oli 8 198, joista itse-
maksavien hoitovuorokausia 6 561 ja huolto-
lautakunnan maksamia 1 637. Bruttokustan-
nukset asukasta ja hoitovuorokautta kohden 
olivat 21.20 mk ja nettokustannukset 6.54 
mk. 

Menot ja tulot. Hoitokodin menot ja tulot 
olivat: 
Menot yhteensä 173 805 mk. 
Tulot mk 

Hoitomaksut: 
Itsemaksavat 69 295 
Huoltolautakunta 17 386 
Henkilökunnan ruokailu 2 111 
Vuokrat 1 953 
Valtion apu 22 000 
Muut tulot 7 450 

Yhteensä 120 195 
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Nettomenot olivat 53 610 mk. 

Hoitokodissa hoidettujen jakauma oli 31. 
12. seuraava: 

Kodista poistui kuntoutuneina . . . . 24 
Sairaalaan toimitettiin 1 
Lyhytaikaisia asukkeja 29 
Järjestyssääntöjen rikkomisen takia 

poistettiin 40 
Vrlle 1974 jäi hoitokotiin 22 

Yhteensä 116 

Hoitokodissa pidettiin kertomusvuoden 
aikana 104 ryhmäkokousta, joista 12 oli 
asukkaiden ja henkilökunnan yhteistä neu-
vottelukokousta. Kokouksiin osallistui yh-
teensä 2 457 henkilöä. Asukkaiden kanssa 
käytiin 955 henkilökohtaista keskustelua. 
Varsinainen AA-ryhmä on toiminut hoitoko-
dissa joka maanantai. Lisäksi on torstai-
iltaisin kokoontunut terapiaryhmä. Useat 
hoitokodista poistuneet osallistuivat myö-
hemminkin ryhmäkokouksiin. 

Mainittakoon vielä, että hoitokodin asuk-
kaat maksoivat kodissa ollessaan perheiden 
elatusmaksuja, sakkoja ja muita velkoja ve-
ronpidätysten lisäksi. 

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. 

Kertomusvuonna tutkittiin ja hoidettiin 
sosiaalilääkärin toimesta 1 528 (ed. v. 1 646) 
huollettavaa. Näiden käyntikertojen luku-
määrä oli 2 076 (2 206). Uusia huollettavia 
oli 486 (566). 

Kirjoitettujen lääkärinlausuntojen ja to-
distusten luku oli 1 997, polikliinista ensiapua 
annettiin 1 035 kertaa, muihin poliklinikoi-
hin, sairaaloihin yms. lähetettiin 44 huollet-
tavaa. Sosiaalilääkäri antoi myös neuvontaa 
ja ohjausta huollettaville ja heidän omaisil-
leen sekä osallistui henkilökunnan työpaikka-
koulutukseen ja yhteistyöhön muiden viran-
omaisten kanssa. 

7. Juopumuspidätykset 

Juopumuspidätystilastoa Helsingissä asu-
vista henkilöistä. Päihdyttävien aineiden vää-
rinkäyttäjien huollon taustaa valaisevat seu-
raavat tilastotiedot juopumuspidätyksistä. 

Ns. juopumuspidätyskortiston mukaan 
pidätettiin kertomusvuonna 17 539 eri hen-
kilöä, joista miehiä 16 068 ja naisia 1 471. 
Edelliseen vuoteen verraten oli pidätettyjä 
682 henkilöä enemmän. Ensikertaa pidätet-
tyjä oli 5 372 henkilöä. Pidätyskertoja oli 
kaikkiaan 60 833. Keskimääräinen pidätys-
kertojen luku henkilöä kohden vuodessa oli 
miesten osalta 3.5 ja naisten osalta 2.7. 
Eniten pidätyksiä sattui touko- vähiten 
joulukuussa. 

Kaikista juopumuspidätyskortistossa ole-
vista oli rekisteröity varsinaisina päihdyttä-
vien aineiden väärinkäyttäjinä 6 688, nuorina 
tilapäisinä väärinkäyttäjinä 920 sekä irto-
laisina 1 008. 

Juopumuspidätykset jakautuivat pidätet-
tyjen asuin- ja pidätyspaikan mukaan seu-
raavasti : 

Pidätyksiä oli Helsingissä yht. 58 490, jois-
ta 2 113 muualla asuvien pidätyksiä. Hel-
sinkiläisten pidätyksiä oli yhteensä 60 833, 
joista 4 456 tapahtui Helsingin ulkopuolella. 

Yksityiskohtaisempia tietoja juopumuk-
sesta pidätettyjen iästä, pidätyskertojen lu-
kumäärästä sekä pidätyksien luvusta kuna-
kin vuoden kuukautena on julkaistu tau-
lukko-osastossa. 
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8. Kodinhoitotoiminta 

Kunnallisesta kodinhoitoavusta tuli osal-
liseksi eri kuukausina seuraava määrä per-
heitä tai yksinäisiä henkilöitä. 

tammikuu 2 006 
helmikuu 1 859 
maaliskuu 1 901 
huhtikuu 1 912 
toukokuu 2 031 
kesäkuu 1 640 
heinäkuu 1 390 
elokuu 1 567 
syyskuu 1 629 
lokakuu 1 869 
marraskuu 1 806 
joulukuu 1 674 

Kodinhoitoapua saaneiden eri perheiden 
lukumäärä oli koko vuonna 7 106 Joista yksi-
näisiä vanhuksia 3 378. Toimistoon tehtiin 
11 258 pyyntöä kodinhoitoavun saamiseksi, 
mutta huomattava osa pyynnöistä joudut-
tiin hylkäämään työvoimapulan vuoksi. 

Kodinhoitajat suorittivat kaikkiaan 44 581 
työpäivää, kotiavustajat 8 896 työpäivää ja 
jalkojenhoitajat 889 työpäivää. Muille kuin 
vähävaraisille annetusta kodinhoitoavusta 
perittiin asianomaisilta yhteensä 240 689 
mk. Kodinhoitajia oli kertomusvuonna kaik-
kiaan 217, joista johtavia kodinhoitajia 7, 
kotiavustajia 42 ja jalkojenhoitajia 4. 

Kotipalveluautotoiminta aloitettiin v. 
1972, jolloin kodinhoitotoimisto sai käyttöön-
sä kotipalveluauton. Kotipalveluauton avulla 
pyritään mm. helpottamaan niiden vanhus-
ten ja muiden erityistä huolenpitoa tarvitse-
vien henkilöiden avunsaantia, jotka asuvat 
yleisen liikenteen kannalta katsoen hankala-
pääsyisillä alueilla ja jonne muuten on vai-
keata saada järjestetyksi riittävässä määrin 
kodinhoitoapua. 

Kertomusvuonna kodinhoitotoimisto sai 
käyttöönsä toisen kotipalveluauton. Molem-
mat kotipalveluautot on varustettu tarkoi-

tuksenmukaisilla siivous- ja puhdistusväli-
neillä. Miehityksenä autoissa on kaksi kodin-
hoitajaa ja kaksi kotiavustajaa. Kyseessä 
oleva henkilökunta työskentelee työkohteissa 
pareittain tai yksinään riippuen tehtävien 
laadusta. Suoritettavat tehtävät ovat nor-
maaleja kodinhoitajien ja kotiavustajien 
tehtäviä. 

9. Opintojen tukeminen, invalidihuolto, työhuolto, 
toipilasraha, sotilasavustus, kotiuttamisraha, 

vanhusten asumistuki ja vanhusten virkistystoiminta 

Opintotukilaki, joka tuli voimaan 1.7.1972, 
kumosi ammattiopintojen avustuslain, kui-
tenkin siten, että tämän lain mukaiset täy-
täntöönpanotehtävät jatkuivat ennen 1.7. 
1970 annettujen päätösten osalta sikäli kuin 
myönnettyjen apurahojen ja opintolainojen 
eriä oli vielä suorittamatta. Kertomusvuoden 
aikana maksettiin ammattiopintojen avus-
tuslain mukaisia apurahoja ja lainoja vielä 9 
opiskelijalle yhteensä 1 050 mk. Tällöin kaik-
ki maksettavaksi määrätyt apurahat ja 
lainat tulivat loppuun suoritetuiksi. Uuden 
opintotukilain mukaisesti välitettiin opinto-
raha sekä opintolainan valtiontakaus- ja 
korkotukihakemuksia valtion opintotukikes-
kukselle 1 148. 

Lisäksi suoritettiin kaupungin varoista 
91 115 mk yhteensä 459 helsinkiläiselle opis-
kelijalle, joiden valtiolta saama tuki oli 
riittämätön tai jotka muusta syystä olivat 
erikoisen tuen tarpeessa opiskeluaikanaan. 

Invalidihuoltoa sai kaikkiaan 1 584 inva-
lidia. Lääkintähuoltoa sai 1 305 invalidia 
sairaalahoitona jälkihoitoineen, muuta kun-
touttamishoitoa, tekojäseniä, tukisidoksia, 
pyörätuoleja, kuulolaitteita yms. apuneuvoja 
sekä päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia 
apuvälineitä, autoja, asuntoon kuuluvia vä-
lineitä ja laitteita sekä lääkintähuollon saa-
miseksi tarpeellisten matkojen kustannuksia. 
Lääkintähuoltomenojen kokonaismäärä oli 
617 970 mk. 

49 



8. Huoltotoimi 

Invalidihuoltolain mukaisia koulutus- ja 
valmennusmenoja sekä apurahoja ja opinto-
lainoja maksettiin 88 invalidille yhteensä 
117 169 mk. 

Työvälineiden ja raaka-aineiden hankin-
taan, oman yrityksen perustamiseen taikka 
työmatkoilla välttämättömän auton rahoit-
tamiseen sai taloudellista tukea 34 invalidia, 
joille maksettiin avustuksina ja lainoina yht. 
79 962 mk. 

Invalidirahan saajia oli kertomusvuoden 
lopussa 2 411, joista sokeita tai heikkonä-
köisiä oli 325. 

Työhuoltoon varatusta määrärahasta mak-
settiin 26 invalidille yhteensä 19 332 mk 
avustuksena apuvälineiden hankintaan yms. 
ja 3 invalidille 1 218 mk elinkeinoapuna. 

Sokeiden asumistukea maksettiin 4 varat-
tomalle tai vähävaraiselle sokealle yht. 
4 322 mk. 

Sotaorpojen työhuoltomenoina suoritettiin 
7 sotaorvolle kaikkiaan 5 023 mk. 

Työhuoltotoimiston tekemien esitysten ja 
lausuntojen sekä opintotukihakemusten vä-
litysten yhteismäärä oli 5 561. 

Tuberkuloosi- ja reumapotilaille jaettavia 
toipilasrahoja varten talousarvioon merki-
tystä määrärahasta jaettiin 255 henkilölle 
yht. 174 199 mk. Tuberkuloositoipilaita oli 
200 ja reumaatikkoja 55. Toipilasrahaa mak-
settiin varattomalle toipilaalle 290 mk kuu-
kaudessa, vähävaraiselle 205 mk kuukau-
dessa ja tyydyttävässä taloudellisessa ase-
massa olevalle 105 mk kuukaudessa. Toipi-
lasraha maksetaan enintään kuuden kuu-
kauden ajalta. Poikkeustapauksissa voidaan 
toipilasrahaa vielä antaa lisää kolmelta kuu-
kaudelta. 

Sotilasavustusta maksettiin sotilasavustus-
lain nojalla 492 tapauksessa kaikkiaan 
1 072 759 mk. 

Kotiuttamisrahaa maksettiin kotiuttamis-
rahakin nojalla kertomusvuonna 94 henki-
lölle yhteensä 14 100 mk. 

Vanhusten väliaikaista asumistukea mak-
settiin v:n 1969 loppuun saakka. Vuoden 

1970 alusta lukien tuli voimaan laki kansan-
eläkkeisiin liitetystä asumistuesta. Samasta 
ajankohdasta lukien maksettiin vanhusten 
väliaikaisen asumistuen lisää eräin edelly-
tyksin niille henkilöille, jotka joulukuussa 
1969 olivat saaneet vanhusten väliaikaista 
asumistukea ja joiden Kansaneläkelaitoksel-
ta saama asumistuki oli pienempi kuin van-
husten väliaikainen asumistuki oli ollut, tai 
joiden anomuksen Kansaneläkelaitos oli ko-
konaan hylännyt. Vanhusten väliaikaisen 
asumistuen lisää maksettiin kertomusvuonna 
35 (ed.v. 72) vanhukselle tai vanhuspariskun-
nalle yhteensä 5 921 mk. Asumistuen lisän 
saajista oli yksinäisiä naisia 26, yksinäisiä 
miehiä 1 ja aviopareja 8. 

Vanhusten virkistystoiminta. Kertomus-
vuonna jatkettiin ja kehitettiin v. 1970 aloi-
tettua huoltoviraston järjestämää vanhusten 
virkistystoimintaa. 

Virkistystoiminnan piiriin kuuluivat lä-
hinnä 60 v. täyttäneet huoltotoimistojen ja 
kodinhoitotoimiston asiakkaat sekä kotisai-
raanhoidossa olevat potilaat. 

Huoltolautakunnan kertomusvuonna 12.2. 
tekemän päätöksen mukaisesti ei enää pi-
detty virkistystoimintaan osallistumisen 
edellytyksenä kansaneläkkeen täyden tuki-
osan saantia. Kuitenkin annettiin etusija 
taloudellista etua merkitseviä virkistyspal-
veluja, esim. teatterilippuja, jaettaessa huol-
totoimistojen asiakkaille ja muille heikossa 
taloudellisessa asemassa oleville. 

Virkistystoiminnan tavoitteena on eläke-
ikäisten aktivoiminen monipuoliseen ja eri-
laisia virikkeitä antavaan toimintaan sekä 
luoda vanhuksille mahdollisuudet osallistua 
omien kykyjensä ja voimiensa mukaisiin vir-
kistys-, harrastus- yms. toimintoihin ja si-
ten osaltaan torjua laitoshoidon ulkopuo-
lella eli kotonaan asuvien henkilöiden yksi-
näisyyttä, turvattomuutta, sopeutumatto-
muutta jne. Tämän lisäksi toiminnan tar-
koituksena on koordinoida ja kehittää järjes-
töjen harjoittamaa vanhusten virkistystoi-
mintaa. 
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Tarvon ja Meilahden virkistyskeskukset 
toimivat ns. avoimien ovien periaatteella si-
ten, että niihin pääsevät kaikki 60 v. täyt-
täneet helsinkiläiset. 

Sekä Meilahden että Tarvon virkistyskes-
kuksissa järjestettiin osittain ohjelmoitua 
toimintaa. Ohjelmaan kuului juhla- ja vir-
kistystilaisuuksia, joissa vanhukset itse suo-
rittivat ainakin osan ohjelmasta sekä ret-
kiä, kuntovoimistelua ja muuta liikuntaa. 
Työtuvat järjestivät ohjattua askartelutoi-
mintaa ja halukkaiden käytössä oli lisäksi 
erilaisia pelejä, sanoma- ja aikakauslehtiä 
yms. Tarvon virkistyskeskuksen toimintaan 
sisältyi myös päivätansseja, Meilahden toi-
mintaan tanssi ei sen sijaan kuulunut. 

Kummassakin virkistyskeskuksessa toi-
minta ohjelmoitiin siten, että vanhuksista 
valittiin kuukaudeksi kerrallaan ns. ohjelma-
toimikunta. Tällä tavoin vanhuksia aktivoi-
tiin omatoimisuuteen. 

Kertomusvuonna järjestettiin lisäksi mm. 
70 teatterinäytöstä, 18 elokuvaesitystä, 7 
konserttia, 9 juhlaa, 18 retkeä ja 6 ruoanval-
mistuskurssia. Helsingin IV sairaanhoitaja-
koulun oppilaiden antamaa jalkojenhoitoa 
sai 315 vanhusta. Edellä mainittuihin eri ti-
laisuuksiin yms. jaettiin yhteensä 30 778 
vapaalippua. 

Yhteistoimintaa jatkettiin virkistystoimin-
taa harjoittavien järjestöjen sekä kaupungin 
eräiden virastojen ja laitosten kanssa. 

Vanhusten virkistystoimintaan käytettiin 
palkkausmenoja lukuun ottamatta 79 746 
mk. Lisäksi avustettiin vanhusten virkistys-
toimintaa harjoittavia järjestöjä. 

10. Huoltolautakunnan työtuvat 

Huoltosuhteessa olevia työntekijöitä voi-
tiin talousarvion mukaan sijoittaa työtupiin 
kaikkiaan 116 ja työsuhteessa olevia 26. Osa 
työtupien huoltosuhteessa olevista työnteki-
jöistä työskenteli Koskelan sairaskodin työ-
huoneissa. 

Varsinaisen suojatyön ja vanhusten as-
karrutuksen lisäksi työtuvat toimivat kau-
pungin tekstiilien sekä nahka- ja kumitava-
roiden yhteishankintaelimenä. Suurimpina 
asiakkaina olivat keskuspesula, huoltolaitok-
set, sairaalat, lasten päiväkodit, kansakoulut 
ja terveydenhoitovirasto, joille valmistettiin 
mm. erilaisia liinavaatteita, henkilökunnan 
suojavaatteita ja verhoja. Lisäksi suoritettiin 
huonekalujen korjaus-, verhoilu- ja kunnos-
tustöitä. Mattokutomossa kudottiin mattoja 
pääasiassa yksityisille henkilöille. Työtupien 
keskusvarasto välitti erilaisia tekstiilituot-
teita ja kankaita kaupungin virastoille ja lai-
toksille. Jalkineiden, vaatteiden yms. jakelu 
huoltoavun saajille ja vähävaraisille kansa-
koulujen oppilaille oli niin ikään työtupien 
tehtävänä. 

Huoltosuhteessa olevien työntekijäin luku-
määrä oli suurimmillaan, 118, kesäkuussa ja 
pienimmillään, 97, tammikuussa. Kaikkien 
työntekijäin keskimääräinen luku kuukau-
sittain oli 127. Työ-ja huoltopäiviä oli koko 
vuonna 30 460, niistä huoltosuhteessa olevien 
24 257 ja työsopimussuhteessa olevien 6 203. 
Työsopimussuhteessa olevien työntekijäin 
keskim. päiväansio oli 52.26 mk ja huolto-
suhteessa olevien keskim. työraha 8.45 mk. 
Viimeksi mainitut saivat lisäksi vapaan ruoan 
työpäivinä tai sen korvauksena 6 mk, 1.8. 
lukien 6.50 mk. Vapaalauantailta ja arkipäi-
vien kohdalle sattuvilta juhlapäiviltä mak-
settiin ruoka-avustusta 6 mk, 1.8. lukien 
6.50 mk. 

Työtuvilla järjestettiin kaupunginhalli-
tuksen 18.6. tekemän päätöksen mukaisesti 
suojatyökokeilu aikana 5.7.—31.9. alkoho-
listeista kootulle 10 miehen ulkotyöryhmälle. 
Heille maksettiin 10 mk/pv. 

Työtupien bruttomenot kirjanpidon mu-
kaan olivat 3 036 390 mk ja bruttotulot 
2 767 132 mk, joten nettomenoiksi jäi 269 258 
mk. 

Ehkäisevänä huoltomuotona oli työtuvilla 
tietty sosiaalinen merkityksensä. Sen avulla 
voitiin joukko kaupungin vakinaisia asukkai-
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ta estää joutumasta suoranaisen huoltoavun 
varaan. Suurimmalle osalle em. työnteki-
jöistä työtuvat merkitsi suojatyöpaikkaa, 
mutta usealle se oli myös kuntouttamis-, 
työkokeilu-ja työhönvalmennuspaikka. Kun-
touttamistarkoituksessa otettiin työtupiin 
mm. Hesperian ja Nikkilän sairaaloiden jäl-
kihuollossa olevia psykiatrisia toipilaita 44 
henkilöä. Näiden kuntouttamisesta saadut 
kokemukset olivat myönteisiä. Huoltosuh-
teisten työntekijöiden kohdalla tapahtui huo-
mattavaa vaihtumista, johon oli osittain vai-
kuttamassa se, että yhteistoiminnassa val-
tion työvoimaviranomaisten kanssa pyrittiin 
pystyvimpiä osatyökykyisiä sijoittamaan 
avoimille työmarkkinoille. 

Vanhusten askarrutustoiminta. Kertomus-
vuonna teetetyt työt olivat pääasiallisesti 
erilaisia tekstiilitöitä. Vuoden alussa oli askar-
rutustyössä mukana 248 ja lopussa 253 van-
husta; askarrutustoiminnan jättäneitä oli 
vuoden aikana 41 ja uusia tuli 46. 

Työtupien askarrutuskeskuksesta tapah-
tuneen ohjauksen lisäksi ohjattiin askarru-

tusta vanhusten asuintaloissa sekä Meilahden 
vanhusten virkistyskeskuksessa. 

Kotikäyntejä tehtiin kertomusvuoden ai-
kana 1 549 ja vanhusten käyntejä työtupien 
askarrutuskeskuksissa oli 5 683. Askarrutus-
rahoja maksettiin vanhuksille yht. 51 411 mk 
ja askarrutustuotteita myytiin 112 821 mk:n 
arvosta. Suurin yksityinen vanhuksen ker-
tomusvuoden ajalta saama askarrutuspalk-
kio oli 1 057 mk ja pienin 1 mk. 

Kertomusvuoden lopussa askarrutustyössä 
mukana olleitten vanhusten keski-ikä oli n. 
71 vuotta, vanhin oli 90 vuotias. Vanhusten 
askärrutustuotteiden myynnin hoiti Kallion 
virastotalon ala-aulassa oleva myymälä, joka 
siirrettiin kesäkuussa Fredrikink. 65:een. 
Uusi myymälä sai nimekseen »Aina Ilona». 

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. 

Huoltotoimen kustannukset 

1. Tulot ja menot 

Seuraavat taulukot osoittavat huoltotoimen arvioitujen ja todellisten tulojen ja menojen 
jakautumisen eri ryhmiin. 
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T u l o t 

Arvioidut tulot 
talousarvion 

mukaan 

Todelliset tulot 
tilien mukaan 

m a r k k a a 

Korvaukset annetusta huollosta 11 705 000 14 762 2621) 

Koskelan sairaskoti: 
Poliklinikkatulot 
Ateriamaksut 
Luontoisedut 
Vuokrat 
Muut tulot 

67 000 
474 500 

17 600 
366 464 
370 500 

57 640 
319811 

4 988 
345 838 
661 397 

Kustaankartanon vanhainkoti: 
Ateriamaksut 
Luontoisedut 
Vuokrat 
Muut tulot 

132 600 
4 235 

146 600 
109 450 

89 501 
3 526 

148 503 
170 843 

Roihuvuoren vanhainkoti laitoksineen: 
Ateriamaksut 
Luontoisedut 
Vuokrat 
Muut tulot 

122 400 
9 550 

49 097 
39 800 

84 277 
10 125 
46 100 
61 560 

Riistavuoren vanhainkoti ja asuintalo: 
Ateriamaksut 
Luontoisedut 
Vuokrat 
Muut tulot 

55 150 
3 328 

237 496 
28 700 

50 973 
3 463 

241 386 
39 846 

Suursuon vanhainkoti: 
Ateriamaksut 
Luontoisedut 
Vuokrat 
Muut tulot 

139 400 
9 496 

134 187 
76 900 

92 301 
9 863 

137 476 
84 741 

Myllypuron vanhainkoti: 
Ateriamaksut 
Luontoisedut 
Vuokrat 
Muut tulot 

83 300 
5 000 

108 700 
27 250 

68 194 
3 639 

124 180 
49 406 

Vanhusten asuintalot 1 261 876 1 283 193 

Toukolan hoitokoti 92 317 120 195 

Tervalammen työlaitos ja maatila: 
Työlaitoksen tulot 
Korvaukset valtiolta 
Maatilan tulot 

447 052 
542 800 
402 200 

459 019 
566 589 
419 597 

Työtuvat 2 615 000 2 767 132 

Valtionavustus kodinhoitotoiminnasta 
Kodinhoitomaksut 

877 000 
80 000 

916 313 
240 689 

Muut tulot 568 074 517 381 
Yhteensä 21 410 022 24 961 947 

Tästä on Koskelan sairaskodissa sekä Kustaankartanon, Roihuvuoren ja Suursuon vanhainkodeissa ns. itse-
maksavien ja yksityispaikoilla olleiden maksuja 2 117 140 mk. 
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Määrärahat Todelliset menot 
tilien mukaan 

M e n o t m a r k k a a 

Huoltolautakunta ja huoltovirasto 17 165 841 17 970 133 

Huoltoapu: 
Lääkintäkustannukset 1 650 000 1 517 810 
Hautauskustannukset 135 000 153 498 
Kotiapumaksut 750 000 1 176 790 
Muu huoltoapu 12 465 000 11 744 633 

Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huolto 138 000 133 747 
Irtolaishuolto 1 000 76 
Työhuolto 128 000 111 665 
Toipilasrahat 300 000 174 199 
Sokeiden asumistuki 25 000 4 322 
Vähävaraisten äitien ja vanhusten lomamatka-avustukset 3 000 465 
Vanhusten väliaikaisen asumistuen lisä 20 000 5 921 
Vanhusten virkistystoiminta 80 000 79 746 
Työtuvat 3 092 110 3 036 390 
Koskelan sairaskoti 33 774 035 35 678 807 
Kustaankartanon vanhainkoti 11 198 809 12 179 287 
Roihuvuoren vanhainkoti laitoksineen 6 189 152 6 698 407 
Riistavuoren vanhainkoti 4 270 745 4 524 883 
Suursuon vanhainkoti 7 627 448 8 123 972 
Myllypuron sairaskoti 6 595 310 6 980 504 
Vanhusten asuintalot 2 950 528 2 897 495 
Toukolan hoitokoti 160 013 173 805 
Tervalammen työlaitos 1 622 403 1 702 871 
Tervalammen maatila 607 359 543 539 
Hoito sairaaloissa 3 850 000 1 688 605 
Hoito muissa laitoksissa 8 500 000 9 020 811 
Avustukset yksityisille laitoksille ja järjestöille 3 291 000 3 267 604 
Huoltolautakunnan käyttövarat 1 735 380 196 073 

Yhteensä 128 325 133 129 786 058 

Osuudet Kansaneläkelaitoksen menoihin 32 500 000 32 866 347 
Kaikkiaan 160 825 133 162 652 405 

2. Huollosta perityt korvaukset 

Asiamiesosaston toimesta perittiin kertomusvuonna korvauksia annetusta huollosta seu-
raavasti : 

Korvaus huolto- Korvaus lasten-
lautakunnan anta- suojelulautakunnan Yhteensä 

masta huollosta antamasta huollosta 
mk mk mk 

Valtiolta perityt i) 667 298 161 168 828 466 
Toisilta kunnilta perityt 116 031 156 825 272 856 
Yksityisiltä perityt 11 861 793 2 459 064 14 320 857 

Yhteensä 12 645 122 2 777 057 15 422 179 

i) Summaan sisältyy kertomusvuonna valtiolta huoltoapukin 5 luvun säännösten nojalla saatu korvaus. 
Kertomusvuoden ennakko sotilasavustuksista oli 900 000 mk. Kotiuttamisrahoja saatiin kertomusvuonna vuosilta 
1971—73 yhteensä 22 450 mk. Nämä luvut eivät sisälly huoltolautakunnan tilinpäätökseen. 
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Pääosa yksityisiltä perityistä korvauksista 
kertyi kansaneläkkeistä. 

Edellä mainittujen korvausten lisäksi suo-
rittivat Koskelan sairaskodissa sekä Kus-
taankartanon, Roihuvuoren ja Suursuon 
vanhainkodeissa hoidetut ns. itsemaksavat 
potilaat hoidon korvauksena 1 958 747 mk 
ja yksityispaikoilla olleet 158 393 mk. 

Kodinhoidosta saadut tulot ja Tervalam-
men työlaitoksen osalta valtiolta saadut 
korvaukset sekä poliklinikkatulot ilmenevät 
tilierittelystä. Tässä kohdassa mainittuja 
tuloja ei ole otettu huomioon annetusta 
huollosta perittyjä korvauksia laskettaessa. 

Asiamiesosasto esitti toisiin kuntiin koh-
distuvia korvausvaatimuksia kaikkiaan 181 
avunsaajapäähenkilöä koskevassa tapauk-
sessa, joista 118 oli huoltolautakunnan ja 63 
lastensuojelulautakunnan antamasta huol-
losta. Toisilta kunnilta saapui korvausvaa-

timuksia 332 päähenkilölle annetusta huol-
losta. Valtiolta haetuista korvauksista oli 56 
sotasiirtolaishoitoa, 483 mustalaisväestöä ja 
20 vähävaraisten äitien lomamatkakustan-
nuksia koskevia hakemuksia. Näiden lisäksi 
tehtiin valtiolle tilitys 571 henkilölle sotilas-
avustuslain nojalla myönnetystä sotilasavus-
tuksesta sekä 85 henkilölle kotiuttamisraha-
lain nojalla myönnetystä kotiuttamisrahasta. 
PAVI-lain 35 §:n 1 momentissa mainittuja 
tapauksia oli 2 656. Yksityisiin avunsaajiin 
kohdistuvia velkomistapauksia oli vuoden 
lopulla 15 916. Huollettavien eläkkeitä oli 
hoidettava vuoden lopussa 5 641 henkilön 
osalta. Eläkkeistä annettiin laitoshoidossa 
oleville käyttövaroja 3 236 588 mk ja eläk-
keitä välitettiin 4 030 526 mk, lisäksi mak-
settiin ylimääräisiä käyttövaroja huolletta-
ville heidän pankkitileiltään 635 532 mk. 

3. Kassa- ja tilitoiminta 

Rahatoimiston Kallion osasto vastasi huol-
tolautakunnan ja sen alaisten laitosten raha-
liikenne- ja kirjanpitotehtävistä sekä arvo-
omaisuuden hoidosta. 

Huostaanotettuja pankkikirjoja oli vuo-
den päättyessä kaikkiaan 2 939 kpl, vuoden 

lisäyksen ollessa 45 kpl. Pankkitalletusten 
yhteismäärä oli 6 079 649 mk. Muu osa 
huostaanotetusta arvo-omaisuudesta koos-
tui pääasiassa arvoesineistä, saamamieskir-
joista, osakkeista ja obligaatioista. 
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Yleistä 

Vuosi 1973 oli kaasulaitoksen 113. toimin-
tavuosi ja 73. vuosi kaupungin omistuksessa. 

Vuodelle 1973 laadittu talousarvio ja tuo-
tantosuunnitelma perustuivat siihen, että tuo-
tannonmuutos toteutuisi ennen vuodenvaih-
detta ja koko v. 1973 toimittaisiin uudella 
tuotantolaitoksella yksinomaan butaanin 
kaasutukseen perustuen. Uuden kaasutus-
laitoksen rakentanut toiminimi joutui kui-
tenkin v. 1972 lopussa tarkistamaan ja uusi-
maan koko prosessiteknillisen suunnittelun, 
jonka perusteella eräitä merkittäviä laitteis-
toja päätettiin uusia ja parantaa. Täten uusi 
koekäyttövaihe siirtyi kertomusvuoden ke-
vääseen. 

Tuotannonmuutoksen lykkäytymisen ta-
kia kaasulaitos joutui jo ennen talousarvio-
vuoden 1973 alkua uusimaan tuotantosuun-
nitelmansa pitäen tavoitteena sitä, että vuo-
den ensi puoliskona toimitaan lähinnä hiilen 
kaasutukseen perustuen ja jälkimmäinen puo-
lisko uudella tuotantolaitoksella yksinomaan 
butaaniin perustuen. 

Keväällä rakentajan suorittamien paran-
nusten jälkeen uudella tuotantolaitoksella 
saavutettiin tulos, joka oli noin 70% sopi-
muksen edellyttämästä tuotantotehosta. Täl-
löin rakentaja päätti rakentaa erillisen rikin-
poistolaitteiston omalla kustannuksellaan jo-
kaiseen kolmesta tuotantolinjasta. Näiden 
lisälaitteiden vaatima rakentamis- ja asen-
nusaika merkitsi, että hiilikaasulaitostoimin-
nan edelleen jatkuessa ensimmäinen rikin-

poistolaitteistolla varustettu tuotantolinja 
päästiin koekäynnistämään vasta lokakuun 
alussa ja muut kaksi marraskuun puoliväliin 
mennessä. Näiden rikinpoistolaitteistojen, 
jotka rikin lisäksi poistavat butaaniraaka-
aineesta myös muita mahdollisia vähäisiäkin 
epäpuhtauksia, asentamisen jälkeen saavu-
tettiin sovittu tuotantoteho, takuukokeissa 
jopa 110%:sti. 

Varsinainen tuotannonmuutos suoritettiin 
20.11., jonka jälkeen jakeluun kaupungille 
toimitettiin yksinomaan butaanista valmis-
tettua kaasua. Hiilikaasulaitoksen toiminta 
pysäytettiin 10.12., jolloin kaikki hankittu 
raaka-ainehiili oli käytetty loppuun. 

1. Henkilökunta ja organisaatio 

Kertomusvuoden aikana laitoksen henki-
lökunta supistui 66 henkilöllä lähinnä siksi, 
että hiilikaasulaitoksen toiminnan lopettami-
sen takia vapautui määräaikaistyövoimaa. 
Osa siirtyi eläkkeelle tai uudelleensijoitustoi-
minnan mukaisesti muihin kaupungin viras-
toihin ja laitoksiin. 

Henkilökunnan uudelleensijoitustoiminta 
sujui kokonaisuudessaan hyvin ja saatiin ker-
tomusvuonna loppuun suoritetuksi. 

Laitoksen palveluksessa oli vuoden lopussa 
202 henkilöä (ed.v. 268). Kertomusvuonna 
otettiin palvelukseen 124, erosi 174 ja eläk-
keelle siirtyi 13 henkilöä sekä 3 henkilöä 
kuoli. 
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2. Kaasulaitoksen toiminta 

Kaasulaitos teki 4.12. teollisuuslaitosten 
lautakunnalle esityksen kaasulaitokselle tar-
peettomiksi käyneiden maa-alueiden siirtä-
misestä sähkölaitoksen hallintaan 1.1.1974 
lukien. 

Raaka-aine. Tuotannon raaka-aineena 
käytettiin kertomusvuonna kivihiiltä yhteen-
sä 80 921 tn. Tästä oli neuvostoliittolaisen 
hiilen osuus 75 379 tn ja englantilaisen 5 542 
tn. Neste Oy:n Porvoon jalostamolta saatua 
butaania käytettiin kertomusvuoden aikana 
7 900.6 tn. 

Kaasun valmistus. Kaasun kokonaistuo-
tanto oli kertomusvuonna 39,03 milj. m3, eli 
16,3% pienempi kuin ed. vuonna. Tämä joh-
tui kivihiililaitoksen alhaisemmasta toiminta-
asteesta ed.v:teen verrattuna sekä siitä, että 
ylijäämäkaasun myynti sähkölaitokselle lo-
petettiin jo v:n 1972 aikana. 

Hiilikaasulaitoksen lämmöntarpeen peit-
tämiseen ja kaasun lämpöarvon säätöön tar-
vittavaa ns. generaattorikaasua ja butaanista 
valmistettua kaasua tuotettiin yht. 22,04 
milj. m3 . Tähän käytettiin koksia 3 534,8tn 
ja butaania 3 660 tn. 

Kaasun myynti. Kaasua pumpattiin kerto-
musvuonna jakeluverkostoon 28,4 milj. m 3 

(ed.v. 32,0 milj. m3). Kaasun myynti tarif-
feilla ja erikoishinnalla pieneni ed.v. verrat-
tuna 3,7%. 

Kaasunmyyntitariffeja korotettiin kerto-
musvuoden aikana sekä kaupunginhallituk-
sen että teollisuuslaitosten lautakunnan pää-
töksillä, jotka merkitsivät kaasun keskihin-
nan nousua 31.1% :11a. 

Kaasukojeiden asennus. Kertomusvuonna 
asennettiin kaasuliesiä 112. Teollisuuskojeita 
asennettiin 68 ja muita kojeita 19. Asennet-
tujen kaasukojeiden yhteismäärä oli vuoden 
lopussa 90 933. 

Vuoden päättyessä oli asennettujen kaasu-
mittareiden lukumäärä 64 136, joista rahake-
mittareita 48 889 ja laskumittareita 15 247. 

Koksi. Koksin kokonaisvalmistus oli ker-

tomusvuonna 64 331 (ed.v. 88 868) tn. Gene-
raattorikaasun valmistukseen käytettiin 3 535 
(4 811) tn. Koksin kokonaismyynti oli 73 906 
(93 201) tn ja vuoden lopussa oli koksia va-
rastossa 16 800 (10 997) tn. 

Myydystä koksimäärästä oli yli 20 mm:n 
suuruista 52 846 (81 975) tn, josta helsinki-
läiset koksiliikkeet ostivat 21,7 (15,8) %. 
Suoraan kuluttajille myytiin koko koksimää-
rästä 78,3 (84,2) % siten, että lämmityskoksia 
toimitettiin 7 195 (8 597) tn, eri teollisuustar-
koituksiin kotimaahan 25 787 (48 505) tn 
sekä vientinä Ruotsiin 8 400 (11 895) tn. 
Teollisuuskoksista myytiin 22 968 (47 542) tn 
kotimaiselle rauta- ja terästeollisuudelle. 
Koksimurskaa (alle 20 mm) myytiin 21 060 
(11 226) tn, mistä määrästä toimitettiin Ruot-
siin 17 060 (10 888) tn. Kaupungin kiinteis-
töille toimitettiin koksia 3 176 (3 587) tn. 

Lajitellun keskuslämmityskoksin hinta va-
paasti kaasulaitoksen varastossa oli 160,00 
mk per 1 000 kg + 12,4% lvv. 

Sivutuotteet. Raakabentseeniä valmistettiin 
kertomusvuonna 66 000 (ed.v. 126 000) kg 
ja myytiin 7 500 (151 343) kg. Bentseenituot-
teista saadut tulot olivat 2 268,76 (10 436,52) 
mk, joten keskihinta oli 30,25 (6,90) p/kg. 

Kivihiilitervaa valmistettiin kertomus-
vuonna 2 207 000 kg. Tervaa myytiin 
2 813 375 (ed.v. 1 531 051) kg, josta toimitet-
tiin vientiin 1 693 000 (1 423 000) kg. Ter-
vasta saadut tulot olivat 80 092,56 (98 414,50) 
mk, joten tervan keskihinta oli 28,47 (64,28) 
mk per 1 000 kg. Varasto oli vuoden lopussa 
1 043 625 (1 650 000) kg. 

Sivutoiminta. Kertomusvuoden alussa oli 
lämmitystarkoitukseen hankitun kivihiilen 
varasto 1 676 tn. Vuoden aikana hankittiin 
2 319 tn ja myytiin kaupungin kiinteistöille 
3 564 tn. Varastossa oli vuoden lopussa 981 
tn. 

Pysäköintimittarit. Kaasulaitos hoiti ker-
tomusvuoden aikana pysäköintimittareiden 
hankinnan, asentamisen, kunnossapidon ja 
rahastuksen. Kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston määrittämille py-
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säköintipaikoille asennettiin 61 (ed.v. 209) 
pysäköintimittaria. Kertomusvuoden lopussa 
oli asennettuja pysäköintimittareita yht. 2 550 
(2 489), joista oli 1/2 tunnin mittareita 152 
(165), 1 tunnin mittareita 469 (461), 2 tunnin 
mittareita 1 475 (1 438) ja 4 tunnin mittareita 
454 (425). 

Tekniset laitteet 

Tuotanto-osaston laitteet. Uusi butaaniin 
perustuva kaasuntuotantolaitteisto otettiin 
täysitehoisesti käyttöön 20.11. lähtien raken-
taja-toiminimen suoritettua laitteistossa pe-
rusteellisia parannuksia. 

Kaasulaitokselta tuotannonmuutoksen yh-
teydessä vapautuneet alueet esitettiin siirret-
täväksi sähkölaitoksen hallintaan. Tätä var-
ten näillä alueilla olevien kivihiilikaasulai-
tokseen kuuluneiden rakennusten ja laittei-
den purkaminen aloitettiin sähkölaitoksen 
toimesta vuoden lopussa. Kaasulaitoksen 
omaan hallintaan jäävällä alueella tarpeetto-
miksi käyneiden rakennusten purkamisesta 
teki kaasulaitos esityksen teollisuuslaitosten 
lautakunnalle 18.12. 

Putkiverkosto. Kertomusvuoden aikana 
tehtiin pääasiassa vanhojen kaasujohtojen 
uusimis-, muutos-ja kunnossapitotöitä. Vuo-
den aikana asennettiin uusia katujohtoja 
1 070 m. Toisaalta vanhoja putkijohtoja pois-
tettiin käytöstä 946 m. Putkiverkoston laa-
juus oli vuoden lopussa 263 151 (ed.v. 
263 021) m. 

Taloudellinen tulos 

Kaasulaitoksen talousarviossa v:ksi 1973, 
joka laadittiin keväällä 1972, arvioitiin kaa-
sulaitoksen tuottavan alijäämää 2 536 000 
mk. Tämä talousarvio perustui koko vuoden 

osalta uuden tuotantolaitoksen toimintaan 
ja butaanin käyttöön yksinomaisena raaka-
aineena. 

Kivihiilikaasulaitoksen toiminnan jatku-
minen aina joulukuun alkupuolelle muutti 
oleellisesti v:ksi 1973 suunnitellun ja yksin-
omaan butaanin kaasutukseen perustuneen 
toimintasuunnitelman ja talousarvion. Tämä 
toimintamuutos johti menoarvion »Kaasun 
valmistus» -tilin ylitykseen lähinnä lisäänty-
neiden raaka-aine-, palkka- ja korjauskus-
tannusten osalta sekä »Sivutoiminta» -tilin 
ylitykseen tuotetun koksin ja hiilikaasulai-
toksen muiden sivutuotteiden jalostus-, va-
rastointi- ja kuljetuskustannusten aiheutta-
mina. Miltei vastaavasti menoylitysten kans-
sa ylittyi tuloarvion »Sivutoiminta» -tili lä-
hinnä koksista saatujen myyntituottojen pe-
rusteella. 

Tilinpäätöksen osoittama alijäämä oli 
3 006 352 mk eli 470 352 mk talousarvion 
mukaista tulosta huonompi. Toteutunut tulos 
on varsin tyydyttävä verrattuna vuodelle 1973 
suunniteltuun toimintavaihtoehtoon eli yk-
sinomaiseen butaanin kaasutukseen. Tämä 
perustuu toisaalta vielä vuonna 1973 vallin-
neeseen verraten edulliseen raaka-ainehiilen 
hintaan sekä toisaalta koksimarkkinoiden 
merkittävään paranemiseen toimintavuoden 
jälkipuoliskolla. Kun otetaan huomioon 
vuonna 1973 toteutuneet kaasunmyyntitulot 
ja öljytuotteisiin kuuluvan butaanin hinnan 
yllättävän voimakas nousu sekä myös ylei-
sessä hinta- ja palkkatasossa tapahtunut ar-
vioitua suurempi kohoaminen, olisi talous-
arvion mukaista tuotantosuunnitelmaa nou-
dattaen alijäämä ollut arviolta noin 3,2 milj. 
mk. 

Käyttömenot olivat 22 768 336 mk eli 
10 216 336 mk talousarviossa esitettyä suu-
remmat ja käyttötulot olivat 19 761 984 mk 
eli 9 745 984 mk talousarviossa esitettyä suu-
remmat. 
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Yleistä 

Vuonna 1973 oli kaupunginarkistossa mer-
kittävintä suoritettu toiminnallinen kahtia-
jako. Kaupungin sairaalain, vanhustenhuol-
tolaitosten ja terveydenhoito viraston terveys-
keskuksen potilaskohtaiset asiakirjat siirret-
tiin uusiin arkistotiloihin Nilsiänkatu 6, jonne 
muodostui terveydenhuollonarkisto. Sairaa-
lain hallinto-ja talousosastojen asiakirjat jäi-
vät yhdessä muiden virastojen ja laitosten 
asiakirjojen kanssa edelleen keskusarkistoon 
Kallion virastotaloon. 

Uuden toimintayksikön muodostaminen 
teki välttämättömäksi kuuden uuden viran ja 
toimen perustamisen kaupunginarkistoon. 
Näistä kolme täytettiin vuoden alusta ja toiset 
kolme 1.7. lukien. Henkilökunnan lisäys yhte-
nä talousarviokautena oli suurin mitä kau-
punginarkiston koko toiminnan aikana on 
tapahtunut. Se aiheutui laitosten arkistotoi-
mintojen entistä suuremmasta keskittämi-
sestä keskusarkistoon. Toimenpidettä oli ko-
konaisuudessaan valmisteltu usean vuoden 
ajan. 

Riittämättömät säilytystilat ja koulutetun 
arkistohenkilökunnan puute aiheuttivat eten-
kin sairaaloissa vaikeuksia keskeisen ja no-
peasti kasvavan potilaskohtaisen aineiston 
hoitamisessa. Siksi yksinomaan terveyden-
huollon piirissä syntyneen aineiston käsitte-
lyyn ja hoitoon koulutetun ja keskitetyn hen-
kilökunnan katsottiin parhaiten pystyvän pal-
velemaan arkistonmuodostajia sekä seuraa-
maan alalla tapahtuvaa suunnittelua ja kehi-

tystä sekä niiden vaikutusta tarpeellisen infor-
maation käsittelyyn ja säilytykseen. Yhtenäi-
nen tila monien erillisten arkistopisteiden si-
jaan oli myös halvin säilytysratkaisu. 

Kaupunginarkisto seurasi kiinteästi mikro-
filmaustoimikunnan työtä ja oli samanaikai-
sesti yhteydessä virastoihin ja laitoksiin nii-
den piirustusaineiston saattamiseksi filmaus-
valmiiseen kuntoon. 

Kaupunginarkisto teki alustavat selvityk-
set arkistotilan tarpeesta, joka syntyy nykyis-
ten kansakoulujen arkistojen päättämisestä 
peruskouluun siirryttäessä. Myös vanhojen 
kaupunkien erityisrasitusten lopettamisen yh-
teydessä tapahtuvat muutokset vaikuttavat 
arkistotilojen käyttöön. Kaupunginarkisto 
antoi lain piiriin kuuluvien virastojen arkis-
tojen jakamista ja käyttöä selvittelevälle toi-
mikunnalle selvityksen maistraatin, raastu-
vanoikeuden ja ulosottoviraston arkistoasia-
kirjojen säilytyksestä, käyttötarpeesta ja mer-
kityksestä. 

Henkilökunta 

Kertomusvuoden päättyessä kaupungin-
arkistossa oli 9 vakinaista ja 6 tilapäistä vi-
ranhaltijaa sekä 5 työsuhteista toimihenki-
löä. 

Vuoden aikana erosi palveluksesta tp. ar-
kistoneuvoja. 

Henkilökunnasta toimivat luennoitsijoi-
na henkilöasiainkeskuksen koulutusosaston 
kursseilla kaupunginarkistonhoitaja ja ar-
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kistotarkastajat. Kaupunginarkistonhoitaja 
luennoi lisäksi Suomen Kaupunkiliiton ja 
Kunnallisliiton arkistonhoitokursseilla sekä 
Valtionarkiston Vaasan ja Hämeenlinnan 
kesäyliopistoissa toimeenpanemilla arkisto-
kursseilla. Viimemainittujen kurssien luen-
noitsijoihin kuului myös arkistonhoitaja Aal-
to, joka lisäksi käsitteli mikrofilmaukseen 
liittyviä kysymyksiä Valtionarkistossa järjes-
tetyillä kursseilla. 

Kaupunginarkistonhoitaja osallistui viras-
topäällikköpäiviin Aulangolla ja oli jäsenenä 
terveydenhuollon tietojenkäsittelyn ja arkis-
toinnin koordinointiryhmässä sekä sosiaali-
toimen historiatoimikunnassa. Arkistotar-
kastaja Kalke osallistui jatkuvaa sairausker-
tomusta koskeviin tiedotus-ja neuvottelupäi-
viin, arkistotarkastaja Niskanen Kodak Oy :n 
järjestämiin mikrofilmikursseihin ja konser-
vaattori Mustonen Kööpenhaminassa pidet-
tyihin Pohjoismaiden konservaattoripäiviin. 
Arkistonhoitaja Aalto toimi mikrofilmitoi-
mikunnan sihteerinä. 

Arkistotarkastaja Wirilander suoritti kun-
nallishallinnon kurssin ja arkistojärjestäjä 
Unkari työnopetuskurssin. Arkistojärjestäjät 
Björkman ja Mikkonen suorittivat arkisto-
kurssin. 

Arkistonhoidon valvonta ja 
ohjaus 

Kaupunginarkiston toimintaan ovat tär-
keänä osana kuuluneet virastoissa ja laitok-
sissa suoritetut määräaikaistarkastukset. Kol-
mivuotisjaksoihin jaettuja tarkastuksia on 
yritetty käytettävissä olevan työvoiman puit-
teissa ylläpitää. Yhä selvemmin on kuitenkin 
käynyt ilmi, että varsinkin suurten virastojen 
ja laitosten arkistoja järjestettäessä ja seulot-
taessa eivät määräaikaistarkastukset riitä, 
vaan arkistotarkastajat joutuvat jatkuvasti 
olemaan yhteydessä virastoarkistonhoitajiin 
ja antamaan heille ohjeita työn edistyessä. 
Vastaavasti on tarkastustiheyttä jouduttu vä-

hentämään monien pienempien virastojen ja 
laitosten osalta. Tämä ei kuitenkaan ole hy-
väksi, koska viimemainituissa ei yleensä ole 
päätoimista arkistonhoitajaa, vaan arkistoin-
ti sekä varsinainen järjestäminen ja luetteloin-
ti suoritetaan sivutoimisena ja jää usein taka-
alalle, ellei sitä jatkuvasti valvota. 

Arkistotarkastukset kertomusvuonna toi-
mitettiin holhouslautakunnan toimistossa, 
kaupunginviskaalinvirastossa, lastensuojelu-
virastossa, raittiuslautakunnan toimistossa ja 
yleisessä kasvatusneuvolassa. Vesilaitoksen 
eri toimintapisteissä suoritettiin arkistojen 
yleisinventointi ja tehtiin ehdotus tarpeelli-
siksi katsotuista arkistonhoidollisista toimen-
piteistä. 

Kaupunginkanslian lainopilliselle osastolle 
ja oikeusaputoimistolle laadittiin arkistokaa-
vat ja huoltovirastolle, satamalaitoksen kans-
lia·, satamaliikenne- sekä varastoimis- ja lai-
turihuolto-osastoille sekä sähkölaitoksen eri 
osastoille yksityiskohtainen asiakirjojen hä-
vittämissuunnitelma. 

Suoritettavaa piirustusarkistojen inven-
tointia ja luettelointia valvottiin kaupunki-
suunnitteluviraston eri osastoilla, metrotoi-
mistossa ja vesilaitoksessa. 

Terveydenhuollon arkistoon tapahtunei-
den asiakirjasiirtojen yhteydessä tarkastettiin 
Auroran, Kivelän, Malmin ja Marian sairaa-
lain sekä terveyskeskuksen ja tuberkuloosi-
toimiston potilaskohtaiset asiakirjat. Asia-
kirjojen siirtosuunnitelmat vahvistettiin Hes-
perian ja Nikkilän sairaaloille ja Malmin sai-
raalan röntgenosastolle. 

Kaupunginarkistossa suoritettiin yleis-
ohjeiden mukainen hävittäminen ja laadit-
tiin luettelot seuraavista arkistoista: Alppi-
lan kansakoulu, Helsingin Historiayhdistys, 
Helsinki-Seura, Helsingin Waerlandyhdis-
tys, Huopalahden kunnan taksoituslauta-
kunta ja tutkijalautakunta, Jansson-su-
vun kirjekokoelma,—järjestelytoimisto, Ku-
losaaren kunta ja huvilakaupunki, Pitkä-
paasi-Seura, Arvo Pitkäpaasin kokoelma, 
suomenkielisten kansakoulujen kanslia, Val-
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lilan ammattikoulu (Valmistava poikien am-
mattikoulu, Teknillinen ammattikoulu) ja 
Väli taipaleen kansakoulu. 

Suurten karttamäärien siirron yhteydessä 
sijoitettiin ja ryhmiteltiin kaupunginarkiston 
kaikki kartat ja piirustukset uudelleen ja 
uusittiin niiden hakemisto. Toimintansa lo-
pettaneiden komiteoiden ja toimikuntien, joi-
ta on tähän mennessä kertynyt 347 kpl, asia-
kirjat järjestettiin kaupunginarkistoon yhte-
näisten periaatteiden mukaan. Samalla suo-
ritettiin seulonta ja laadittiin luettelot ja haku-
kortisto. Myös mikrofilmiarkiston jatkuva 
kasvu eri virastojen siirtäessä filmejään kes-
kusarkistoon vaati tarkistamaan aikaisempia 
ryhmittely- ja luettelointiperiaatteita. Tar-
kastuksen yhteydessä laadittiin yhtenäinen 
mikrofilmirekisteri. 

Kaupunginvaltuuston painettuihin asia-
kirjoihin ja kaupunginhallituksen mietintöi-
hin on aikanaan laadittu hakemisto vuosilta 
1875—1914. Kaupunginarkistossa on mui-
den töiden ohessa pitemmän aikaa jatkettu 
hakemiston laatimista, tässä vaiheessa pääte-
vuotena 1965. Työ saatiin kertomusvuonna 
loppuun suoritetuksi, mutta hakemiston pai-
nattaminen siirtyi vuoteen 1974. 

Toiminta keskusarkistona ja 
tutkimuslaitoksena 

Asiakirjasiirrot ja -lahjoitukset. Vuoden ai-, 
kana otettiin kaupunginarkiston Kallion vi-
rastotalossa oleviin arkistotiloihin asiakirjoja 
seuraavilta virastoilta ja laitoksilta: Helsingin 
kaupungin elokuvatoimikunta, henkilö-
asiainkeskus, kaupunginhallituksen yleisjaos-
to, kaupunginkanslia ja sen organisaatiotoi-
misto, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteis-
töviraston kaupunkimittausosasto, leski- ja 
orpoeläkekassa, raastuvanoikeus, rakennus-
tarkastusvirasto, revisiovirasto, sairaalavi-
rasto, satamalaitos, suomenkielisten kansa-
koulujen kanslia, sähkölaitos ja Vallilan am-
mattikoulu. 

Työnsä päättäneistä komiteoista ja toimi-
kunnista siirsivät asiakirjansa keskusarkis-
toon hoitolaitosten työaikakomitea, kaato-
paikkakomitea, keskustan asemakaavatoimi-
kunta, kokouspalkkiotoimikunta, liikenne-
määräyskomitea, piilokonttoristumiskomi-
tea, sairaalakomitea, sairaalalääkärien palk-
kaustoimikunta, toimistovirkakomitea ja vir-
kisty skeskustoimikunta. 

Kaupunginarkiston Nilsiänk. 6:ssa oleviin 
uusiin arkistotiloihin siirrettiin yksinomaan 
terveydenhuollon piirissä syntynyttä aineis-
toa. Luovuttajina olivat sairaaloista Auroran 
röntgenosastot, lasten poliklinikka ja aikuis-
ten sisätautien poliklinikka, Kivelän röntgen-
osasto ja korvapoliklinikka, Malmin sisätau-
tien poliklinikka ja -osasto sekä Marian 
röntgenosasto ja kirurginen poliklinikka. 
Tuberkuloositoimiston röntgenosasto ja ter-
veydenhoitoviraston terveyskeskus siirsivät 
myös potilaskohtaista aineistoaan keskus-
arkistoon. 

Lahjoituksena kaupunginarkisto sai, jo 
aikaisemmin luovutettuun Pitkäpaasi-Seuran 
arkistoon liittyvänä, vastaanottaa laajan va-
lokuvakokoelman sekä Arvo Pitkäpaasin 
yksityisarkiston. Rouva Mary Knape lah-
joitti viime vuosisadan tunnettuihin helsinki-
läisiin kuuluneen Salomon Janssonin ja hä-
nen perheensä kirjeenvaihdon kaupungin-
arkistoon. Lisäksi saatiin eri henkilöiltä lah-
joituksina yksittäisiä, talojen omistussuhteita 
valaisevia asiakirjoja. 

Kallion virastotalon arkistotiloihin otet-
tiin kertomusvuonna vastaan asiakirjoja 142 
hyllymetriä, mikrofilmattuja karttoja ja pii-
rustuksia rakennustarkastusvirastosta 1 244 
kansiota, kiinteistöviraston kaupunkimitta-
usosastolta historiallisia karttoja 630 kpl ja 
niitä täydentäviä valokuvia 154 kpl. Filmat-
tujen piirustusten positiivirullia talletettiin 
keskusarkistoon 164 kpl. 

Terveydenhuollon sektoriin kuuluvia asia-
kirjoja vastaanotettiin Nilsiänkadun arkis-
toon 531 hyllymetriä, lisäksi siirrettiin Kal-
lion virastotalon keskusarkistosta röntgen-
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kuvia ja sairauskertomuksia yhteensä 2 257 
hyllymetriä. Vuoden päättyessä kaupungin-
arkistossa oli asiakirjoja kaikkiaan 10 300 
hyllymetriä, joista Kallion virastotalossa n. 
7 500 ja Nilsiänkadulla n. 2 800 hyllymetriä. 

Asiakirjojen korjaus ja sitomotoiminta. 
Asiakirjojen korjauksen tehostamiseksi saa-
tiin joitakin uusia välineitä mm. erikoismitoi-
tettu, termostaatilla varustettu liotusallas. 
Kaupunginarkiston asiakirj öihin kuuluvia 
karttoja ja piirustuksia korjattiin yhteensä 
252 kpl, näistä karttoja 178 kpl. Lisäksi jou-
duttiin käsittelemään ja korjaamaan useita 
putkivuodon vahingoittamia kaupunginmu-
seon piirustuksia. 

Kaupunginarkiston aloittelevan konser-
vointilaitoksen mestarinäytteenä voidaan pi-
tää tykistöupseeri A. E. Geten v. 1763 laati-
man Helsingin kartan korjausta. Kiinteistö-
viraston kaupunkimittausosastolta siirretty, 
pahoin vaurioitunut kartta on vanhin kau-
pungin omistuksessa oleva alkuperäiskartta. 
Sen korjaamisen teki mahdolliseksi kaupun-
ginhallituksen yleisjaoston myöntämä määrä-
raha. Yliopiston kirjaston konservaattori 
osallistui korjaustyöhön, koska kartan suu-
ren koon takia sitä käsittelemään tarvittiin 
useampi henkilö. 

Kaupunginarkistossa järjestettyjen arkis-
tokurssien yhteydessä konservaattori Musto-
nen selvitteli kurssilaisille asiakirjoja vahin-
goittavia aineita ja neuvoi yksinkertaisimpia 
korjausmenetelmiä. 

Käyttöpalvelu. Asiakas- ja tutkijakäyntien 
määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 
yli 30%:11a. Kaikkiaan asiakaskäyntejä oli 
989, joista ulkomaisten tutkijoiden ja vierai-
lijoiden käyntejä oli 16, mm. Neuvostoliiton 
ja Eestin arkistopäähallinnon edustajat kävi-
vät tutustumassa kaupunginarkistoon. 

Keskusarkiston vilkastunut käyttö ilmenee 
myös esille otettujen asiakirjojen, ja niistä 
annettujen kopioiden määrästä sekä laadittu-
jen selvitysten määrän kasvusta. Asiakirja-
lainoissa kasvoi virastolainojen osuus, mutta 
sairaaloiden ja terveyskeskuksen lainojen ko-

konaismäärä jäi edellisen vuoden lukua alem-
maksi. Tähän vaikutti terveydenhuollon ar-
kistoaineiston 6 viikkoa kestänyt muutto 
uusiin tiloihin ja sitä edeltänyt pakkausvaihe. 

Kaupunginarkiston käyttöpalvelutilasto 
v. 1973 

Keskus- Terveyden- Yhteensä 
arkisto, huollon 
Kallion arkisto, 

virastotalo Nilsiänk. 6 

Tutkijakäynnit . . . . 9001) 89 989 
Tutkijoita varten esil-
le otetut asiakirjat . . 3 391 33 3 424 
Annetut asiakirjalai-
nat 340 3 305 3 645 
Tehdyt selvitykset . . 339 905 1 244 
Annetut toimituskir-
jat 61 — 61 
Annetut kopiot . . . . 1 207 1 207 

Kirjasto 

Kirjaston hankintaluetteloon merkittiin 
938 nidosta ja sidosta, joista osa ostettiin, osa 
vaihdettiin kaksoiskappaleisiin ja osa saatiin 
lahjoituksina koti- ja ulkomaisilta lahjoitta-
jilta. Kirjalahjoituksista merkittävin oli Suo-
men Sukututkimusseuran tekemä. 

Kaupunginarkisto sai vastaanottaa 352 
teosta, joista pääosa käsitteli paikallis- ja 
henkilöhistorian piiriin kuuluvia aiheita. 
Muita lahjoittajia olivat: Antikvariaatti Gor-
din, Helsingin kaupungin eri virastot ja lai-
tokset, Helsingin Lääkäriyhdistys, Kalevala-
seura, Kansaneläkelaitos, Konservatorio, 
Kunnallisvirkamiesliitto, Kymin Osakeyhtiö, 
Landsarkivet for Sjælland, Rigsarkivet (Tans-
ka), Riksarkivet (Ruotsi), Stockmann Oy, 
Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Histo-
riallinen Seura, Suomen Kaupunkiliitto, Suo-
men Kansallisteatteri, Suomen Kunnallisliit-
to, Suomen Tieteellinen Kirjastoseura, Suo-
men Yleisradion tiedotusosasto, Turun Yli-

i) 16 ulkomaalaista. 
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opiston Kasvatustieteen laitos, Valtionarkis-
to ja Vetenskapssosieteten i Lund sekä eräät 
yksityiset henkilöt. 

Kirjaston käyttö on vuosi vuodelta kasva-
nut. Erikoisen ilahduttavaa on, että virastot 
ja laitokset yhä enemmän ovat käyttäneet 
hyväkseen kaupunginarkiston kirjaston pal-
veluksia. Kirjalainoja annettiin kertomus-
vuonna 907 ja painettuun aineistoon perustu-
via erilaisia selvityksiä laadittiin 73. 

Koulutus 

Koulutusohjelmaan sisältyi yleisluontei-
sempien lyhyiden kurssien järjestäminen vi-
rastojen ja laitosten eri pisteissä asiakirjojen 
käsittelyä hoitaville henkilöille sekä varsinais-
ten arkistokurssien toimeenpano päätoimi-
sille virastoarkistonhoitajille. 

Heti vuoden alussa pidettiin kolmet kaksi-
päiväiset yleiskurssit, joissa oli yhteensä 100 
osanottajaa eri hallinnonhaaroja edustavista 
virastoista. Marras-joulukuussa pidettiin li-
säksi samanpituiset erikoiskurssit teknisten 
laitosten henkilökunnalle ja sairaalain sekä 
terveyskeskuksen asiakirjojen käsittelystä 
vastaavalle toimisto- ja arkistohenkilökun-
nalle. Kummallekin kurssille otettiin 30 osan-
ottajaa. 

Teknisten laitosten kurssilla oli pääpaino 
piirustus- ja kartta-aineiston säilytykseen, 
luettelointiin ja kopiointiin liittyvissä kysy-
myksissä. Kaupungin lakimies selvitteli li-
säksi asiakirjojen julkisuudesta annetun lain 
soveltamista etenkin hankinta-asiakirjojen 
osalta. 

Sairaalain ja terveyskeskuksen kurssilla sel-
vitettiin kaupunginarkiston uuden toiminta-

pisteen, terveydenhuollon arkiston toiminta-
periaatteita, mahdollisuutta yhtenäisyyden 
aikaan saamiseksi arkistotarvikehankinnois-
sa, asiakirjojen lainauksessa ja siirroissa sekä 
paperin-, kirjoitustarvikkeiden ja kopioiden 
arkistokelpoisuutta ja tärkeänä kysymyksenä 
potilasasiakirjojen sisältämän tiedon salassa-
pitoon ja käsittelyyn liittyviä määräyksiä. 

Kursseista aiheutuvat kustannukset suo-
ritti henkilöasiainkeskuksen koulutusosasto, 
jonka koulutusohjelmaan mainitut kurssit 
sisältyivät. 

Yleisen kurssiluonteisen ohjauksen ohella 
järjestettiin varsinainen kahden kuukauden 
arkistokurssi kuudelle virastoarkistonhoita-
jalle ja -järjestäjälle. Heistä neljä sai todis-
tuksen kurssin suorittamisesta. 

Tulot ja menot 

Kaupunginarkiston tulot olivat 2 049 mk, 
joista 1 450 mk oli sairaus vakuutustoimistol-
ta saatuja päiväraha-ja sosiaalivakuutusmak-
sukorvauksia, 11 mk Kansaneläkelaitokselta 
työterveydenhuollon korvauksia sekä 588 mk 
annetuista toimituskirjoista perittyjä lunas-
tusmaksuja. 

Kaupunginarkiston menot olivat 961 904 
mk. Kaupunginhallitus myönsi lisäksi ylei-
sistä käyttövaroistaan kalustohankintoja var-
ten 195 627 mk, arkistoaineiston siirtämistä 
varten Nilsiänkatu 6 sijaitseviin arkistotiloi-
hin 26 000 mk, mistä käytettiin kertomus-
vuonna 19 501 mk, ja tykistöluutnantti A. E. 
Geten v. 1763 laatiman Helsingin kartan kor-
jaustyöhön 5 000 mk, mistä käytettiin 2 485 
mk. Arkiston menot olivat täten kaikkiaan 
1 179 517 mk. 
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Toiminnan kehitys. Kirjastosta lainattiin v. 
1973 yhteensä 4 854 670 teosta vastaten 9.4 
kirjaa asukasta kohden. Lisäys edellisen vuo-
den lainaukseen (4 614 856) oli yli 230 000 eli 
5%. Kasvu vastaa viimeisen kymmenvuotis-
kauden keskiarvoa. Sitä on pidettävä varsin 
huomattavana siinä mielessä, ettei toiminta-
pisteiden määrä kertomusvuoden aikana lain-
kaan kasvanut eikä uusia, käyttöä lisääviä 
huonetiloja valmistunut. 

Verrattuna muiden maamme kaupungin-
kirjastojen asukaskohtaisiin lainauslukuihin 
Helsingin kaupunginkirjasto on kuitenkin 
jatkuvasti keskiarvon (10.7 lainaa/asukas) 
alapuolella. 

Verrattaessa kaupunginkirjaston lainausta 
muiden Pohjoismaiden pääkaupunkien kir-
jastojen toimintaan voidaan havaita, että asu-
kaskohtainen lainaus on Kööpenhaminan 
kaupunginkirjastossa korkein eli liki 10 teosta 
kaupunkilaista kohden. Tulos lienee ensi si-
jassa seurausta erittäin huomattavasta kirjal-
lisuusmäärärahan korotuksesta ja sen mah-
dollistamasta laajapohjaisesta hankintapoli-
tiikasta. Tähän sijoitetut asukaskohtaiset va-
rat Kööpenhaminassa ovat Helsinkiin verrat-
tuna runsaasti kaksinkertaiset, kun sen sijaan 
Helsingissä määrärahojen niukkuus ratkaise-
vasti rajoittaa riittävän kirjamäärän hankin-
taa ja siten myös vaikuttaa lainausten mää-
rään. Määrärahat ovat myös Tukholman 
kaupunginkirjaston kohdalla olleet täkäläistä 

tasoa korkeammat, mutta lainaus ei silti ole 
yltänyt aivan yhtä suuriin lukuihin. Muihin 
pääkaupunkeihin verrattuna Oslon kaupun-
ginkirjaston lainausluvut ovat pysytelleet var-
sin vaatimattomina. 

Täysin kansainvälisellä tasolla voidaan vii-
tata niihin lukuihin, jotka INTAMEL, suur-
kaupunkien kirjastojen keskeinen yhteistyö-
järjestö, on kerännyt. Tilastonsa esittäneiden 
48 kirjastolaitoksen vertailutaulukossa Hel-
singin kaupunginkirjasto sijoittuu lainauksen 
osalta viidenneksi Liverpoolin (19.4 lainaa/ 
asukas), Glasgowin, Sheffieldin ja Göte-
borgin kaupunginkirjastojen jälkeen. Lasken-
tatavat ja olosuhteet eivät luonnollisestikaan 
ole joka suhteessa verrannolliset. 

Rakennussuunnitelmat. Kertomusvuoden 
aikana ei uusien huonetilojen suhteen tapah-
tunut varsinaista edistystä ja rakennusohjel-
mien käynnistämisessä koettiin raskaita pet-
tymyksiä. Vuoden aikana oli tarkoitus aloit-
taa sekä Kontulan että Laajasalon sivukir-
jastotilojen rakennustyöt. Molemmat hank-
keet toteutetaan yhdessä nuorisotoimiston 
kanssa. Louhinta- ja maansiirtotyöt oli ajoi-
tettu syksyyn, mutta ne jouduttiin olosuhtei-
den pakosta lykkäämään seuraavaan vuo-
teen. Syynä Kontulan kirjasto- ja nuoriso-
talon osalta oli investointiveron aiheuttama 
tulkinnallinen tilanne. Uudenmaan läänin 
verotarkastajan tekemä nuorisotilojen verot-
tomuutta koskeva valitus aiheutti kohtalok-

!) Kertomukseen kuuluvat tilastotaulukot, joita ei ole otettu tähän teokseen, on julkaistu Helsingin kaupungin 
tilastollisessa vuosikirjassa ja kaupunginkirjaston toimintakertomuksen eripainoksessa. 
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kaan viivytyksen, joka yhdessä rakennus-
kustannusten jyrkän nousun kanssa vei poh-
jan rakentajan alkuperäisiltä laskelmilta ja 
sopimuksilta. Laajasalon kirjasto- ja nuori-
sotalon töiden aloittamisen esteenä oli työ-
voimatilanne, joka siirsi uuden rakennuskoh-
teen käynnistysajankohdan vuodella eteen-
päin. 

Kirjaston kannalta rakennussuunnitelmien 
juuttuminen oli luonnollisesti omiaan kärjis-
tämään itäisten kaupunginosien kirjastopal-
velun puutteellisuuksia. Yksinomaan Kon-
tula-Vesalan alueen huoltaminen sitoi nel-
jänneksen kirjastoautotoiminnan suppeista 
resursseista. Kertomusvuoden aikana kau-
punginosan neljässä pysäköintipisteessä lai-
nattiin yhteensä 138 597 kirjaa. Muut kirjas-

' toauton vilkkaimmat lainauspisteet olivat 
seuraavat : 

lainoja 

Myllypuro (kolme pysäkkiä) 88 271 
Jakomäki 40 223 
Pohjois-Haaga 38 117 
Laajasalo 33 255 
Mellunmäki 30 935 
Pajamäki 28 702 
Puotila 24 370 
Ruskeasuo 20 165 
Siltamäki 19 586 
Munkkivuori 17 227 
Santahamina 15 446 

Kirjastoautojen kokonaislainaus nousi 
edelleenkin melkein 600 000 kirjaan eli 
200 000 lainaan autoa kohti. Ylikuormitus on 
näin ollen jatkunut entisenkaltaisena ja toi-
mintaa on voitu ylläpitää vain moninaisin 
ponnistuksin ja hyvän onnen avulla. Uuden, 
neljännen kirjastoauton hankintaan tarpeelli-
sia määrärahoja ei valitettavasti kertomus-
vuonnakaan sisällytetty kaupunginkirjaston 
talousarvioon. 

Taideteokset. Taiteilija Bruno Tuukkanen 
restauroi kesän aikana pääkirjaston lasten-
osastolla olevat Juho Rissasen freskomaa-

laukset. Taideteoksilla »Työstä paluu» ja 
»Seppiä» on varsin merkittävä sija taiteilijan 
ja Suomen taiteen kehityksessä. 

Henkilökunta. Kertomusvuoden päättyes-
sä oli kaupunginkirjastossa 191 vakinaista ja 
51 tilapäistä viranhaltijaa, työsuhteessa ole-
via kuukausipalkkaisia työntekijöitä oli 12. 
Tuntipalkkaisten kirjastoamanuenssien ja 
-apulaisten vuoden aikana suorittama työ-
määrä oli 169 861 t, vastaten n. 103 kokopäi-
väisen työntekijän työmäärää. 

Kaupunginkirjastoon valittiin uusina vi-
ranhaltijoina kolme kirjastoamanuenssia se-
kä toimistonhoitaja. 

Eläkkeelle siirtyi kolme sivukirj.hoitajaa 
ja toim.apulainen sekä kaksi kirjastoamanu-
enssia. 

Kirjaston palveluksesta erosi os.hoitaja 
ja kaksi kirjastoamanuenssia. 

Kaupunginkirjaston palveluksessa oleville 
myönnettiin sairauden, tapaturmien ja äitiys-
lomien vuoksi virkavapautta yhteensä 3 311 
päivää. 

Kirjastotutkintoa varten vaadittavan esi-
harjoittelun suoritti seitsemän henkilöä ja 
kirjastotieteen ja informatiikan cum laude-
arvosanaa varten vaadittavan väliharjoitte-
lun kuusi henkilöä. Harjoittelijat tutustuivat 
kullekin laaditun ohjelman mukaisesti kir-
jaston eri toimintamuotoihin ja osallistuivat 
päivän mittaiseen koulutustilaisuuteen, jossa 
käsiteltiin kaupunginkirjaston historiaa ja 
organisaatiota, kirjanvalintaa sekä kirjasto-
toiminnan erityistyömuotoja. Harjoittelun 
päätyttyä järjestettiin kritiikkitilaisuus. Har-
joittelunohjaajana toimi apul.kirj.joht. Sirk-
ka-Liisa Meri. 

Henkilöasiainkeskuksen koulutusosaston 
järjestämälle kunnallishallinnon kurssille 
osallistui neljä, toimistopäällikön jatkosemi-
naariin kaksi ja tiedottajien kurssille kaksi 
henkilöä. Lisäksi osallistui ATK-peruskurs-
sille, kirjanpitäjien kurssille, luottamusmies-
kurssille sekä yleisön palvelukurssille kulle-
kin yksi henkilö. 

Kirjastossa työskenteli yksi toimistokou-
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lun harjoittelija. Työnopettajana toimi kir-
janpitäjä Elsa Aarnio. 

Kirjastonhoitaja Marsha Lessun Michiga-
nin yliopiston kirjastosta työskenteli kau-
punginkirjastossa aikana 1.9.—20.12. 

Kirjaston sisäinen koulutustoiminta käsitti 
kertomusvuonna kirjastoapulaisten runko-
kurssin ja esimiesseminaarin I vaiheen. Run-
kokurssi (30 t) järjestettiin 7.3.—4.4. yhdessä 
kirjastoapulaisten valtakunnallista koulutus-
ta suunnittelevan toimikunnan kanssa ja osal-
listujia oli 20. Luennoissa käsiteltiin mm. 
yleisten kirjastojen tehtäviä, erityistyömuo-
toja, lainausjärjestelmiä ja teknisiä välineitä. 
Esimiesseminaari (301) on tarkoitettu kaikille 
kaupunginkirjaston sivukirjaston-ja osaston-
hoitajille ja se toteutetaan kolmessa vaiheessa, 
joista ensimmäinen järjestettiin 3.10.—5.12. 
ja osallistujia oli 12. Luennoissa käsiteltiin 
mm. kaupunginkirjaston hallintoa, kirjaston 
eri toimintapisteiden yhteistyötä, työopetusta 
ja työsuunnittelua. 

Sivukirjaston-ja osastonhoitajille järjestet-
tiin kolme kokousta: 7.2. käsiteltiin musiikki-
aineiston lainaussuunnitelmia sekä kirjojen 
poistoja, siirtoja ja varastointia, 6.5. kirjasto-
lautakunnan puh.joht. Maija Savutie-Myrsky 
kertoi kirjastolautakunnan työskentelystä ja 
sivukirj.hoit. Soili Erkamo selosti kirjasto-
työn ongelmia läsnäolleille lautakunnan jäse-
nille sekä 26.9. arkkit. Pentti Myllymäki se-
losti monitoimitaloja ja niistä saatuja koke-
muksia. Lisäksi käsiteltiin kirjastoalan koulu-
tustilannetta. 

Pääkirjastossa ja suurimmissa sivukirjas-
toissa järjestettiin henkilökuntakokouksia, 
joista saadut kokemukset olivat myönteiset. 
Toimintakauden aikana valmisteltiin myös 
henkilöhallinnon kehittämistoimikunnan pe-
rustamista. Henkilökunnalla on ollut edusta-
jansa seuraavissa kirjaston sisäisissä toimi-
kunnissa: kirjanvalintatoimikunta, henkilö-
kuntalehden toimituskunta ja lastenkirjasto-
toimikunta. Kertomusvuoden aikana kirjas-
tossa työskenteli lisäksi kaksi muuta työryh-
mää, joista toinen laati sääntöehdotusta koti-

seutukokoelman kartuttamista, luettelointia 
ja säilyttämistä varten ja toinen selvitti kirjo-
jen poistoja, siirtoja ja varastointia. Luokitus-
järjestelmän hakemiston uutta, korjattua pai-
nosta valmistellut työryhmä sai työnsä pää-
tökseen tammikuussa. 

Henkilökunnan kevätretkelle Porvoon 
kaupunginkirjastoon ja Haikon kartanoon 
20.5. osallistui 30 kirjaston virkailijaa. Syys-
retken kohteina 7.10. olivat Espoon pääkir-
jasto ja Viherlaakson sivukirjasto sekä Hvit-
träsk, osallistujia oli 43. 

Kirjastolautakunnalle järjestettiin kaksi 
tutustumisretkeä: 11.4. lautakunta tutustui 
Herttoniemen, Kulosaaren, Porolahden ja 
Kallion sivukirjastoihin ja kirjastoautotoi-
mintaan, 17.10. olivat kohteina Eteläinen 
sivukirjasto, Haagan ja Munkkiniemen sivu-
kirjastot sekä Meilahden laitoskirjasto. 

Kokoukset ja opintomatkat. Kirj.joht. Sven 
Hirn osallistui pohjoismaisten pääkaupun-
kien kirjastonjohtajien kokoukseen 21.— 
22.5. Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin 
Oslossa suoritettua rationalisointitutkimusta, 
kirjastotoimintaa autioituvassa kantakau-
pungissa ja äänitteiden lainausta. Lisäksi hän 
osallistui Helsingin, Turun ja Tampereen kir-
jastonjohtajien kokoukseen 27.—28.4. Tam-
pereella ja suurten kaupunginkirjastojen joh-
tajien kokoukseen Lahdessa 10.—11.5. 

Suomen kirjastoseuran ja Suomen Unesco-
toimikunnan järjestämään pohjoismaisten 
kirjastolehtien toimittajien kokoukseen Tu-
russa 30.11.—1.12. osallistuivat kirj.joht. 
Sven Hirn ja sivukirj.joht. Kaija Salonen. 

Pohjoismaiselle lastenkirjastokurssille San-
defjordissa Norjassa 19.—27.1. osallistui si-
vukirj.joht. Kaija Salonen, Kungälvissä 
Ruotsissa 7.—13.10. järjestetylle kurssille 
»Biblioteket kommer» kirj.aman. Sinikka 
Pyötsiäja Ruotsin lastenkirjainstituutin 14.— 
16.6. Tukholmassa järjestämälle kurssille 
»Barnbokens referenskällor» os. hoit. Ulla 
Lehtonen. Kansainvälisen Kirjastoseurojen 
Liiton IFLA :n kokoukseen Grenoblessa 27.8. 
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—1.9. osallistui laitoskirj. joht. Mirjam 
Groundstroem. 

Os.hoit. Benita Kock suoritti kaupungin 
opintomatka-apurahan turvin opintomatkan 
Ruotsiin ja Tanskaan 10.—15.9. tutustuen 
kirjastojen ATK-toimintaan. Kirj.aman. 
Mirja Sinnemaa työskenteli 1.9.—30.11. Os-
lossa Deichmanske bibliotekissa osallistuen 
myös Norjan nuortenkirjaneuvoston järjes-
tämään lastenkirjallisuusseminaariin. 

Os.hoit. Martina Aminoff-Remes toimi 
Suomen Kirjastoseuran 9.—12.5. Helsingissä 
järjestämän av-kurssin johtajana. Kurssille 
osallistui kolme kirjaston virkailijaa. Södra 
Finlands svenska biblioteksförening järjesti 
15.—17.6. Töölön sivukirjastossa av-kurssin, 
jolle osallistui viisi kirjaston virkailijaa. Kurs-
sin johtajana toimi os.hoit. Benita Kock. 

Tampereen yliopiston täydennyskoulutus-
keskuksen 14.—18.5. järjestämälle kurssille 
»Informaatioaineiston kuvaaminen» osallis-
tuivat vanh.kirjastoamanuenssit Elmikaarina 
Martin ja Helka Välitalo sekä kirj.aman. Anja 
Stormbom ja tuntip. kirj.aman. Anja Sale-
maa. Suomen tieteellisen kirjastoseuran jär-
jestämälle ATK-kirjastosovellutuskurssille 
12.—16.11. Otaniemessä osallistui vanh.kirj. 
aman. Helka Välitalo. 

Valtakunnallisille kirjastopäiville Jyväsky-
lässä 2.—3.6. osallistui 24 viranhaltijaa ja 
useita tuntipalkkaisia työntekijöitä. Kokouk-
sessa järjestetyssä keskustelussa »Kirjasto 
työpaikkana — alan tarjoamat mahdollisuu-
det» toimi puheenjohtajana kirj.aman. Samu-
li Nuotioja yleisten kirjastojen amanuenssien 
edustajana kirj.aman. Leena Linnovaara. 
Kirjastovirkailijat ry:n kokouksen yhteydes-
sä järjestämään kirjastoapulaisten koulutusta 
ja kirjaston työnjakoa käsitelleeseen paneeli-
keskusteluun osallistui vs. apul.kirj.joht. Eila 
Lindqvist. 

Vaasan kesän yhteydessä 14.—17.6. järjes-
tettyyn lastenelokuvaseminaariin osallistui 
kolme kirjaston virkailijaa ja Oriveden opis-
tossa järjestettyyn lastenkirjallisuusseminaa-
riin 13.—16.7. viisi virkailijaa. Suomen Kir-

jastoseuran järjestämään kunnan virallisjul-
kaisuja ja kirjaston tiedotustoimintaa käsitel-
leeseen seminaariin 28.—30.9. Messilässä 
osallistui kolme kirjaston virkailijaa. Suomen 
Mielenterveysseuran järjestämään »Psyyke ja 
draama» -seminaariin 1.—3.11. osallistui 
vanh.kirj.aman. Rauni Franski. 

Kirj.apul. Sirkka Kettunen toimi jäsenenä 
opetusministeriön asettamassa kirjastoapu-
laisten koulutustoimikunnassa, joka laati 
mietinnön kirjastoapulaisten valtakunnalli-
sen koulutuksen järjestämisestä. 

Harjoittelunohjaajien kokoukseen Tampe-
reella 12.12. osallistui vanh.kirj.aman. Sirkka 
Elina Svedberg. 

Kirjastoapulaisten neuvottelukokoukseen 
Tampereella 9.9. osallistui viisi kirjastoapu-
laista. Työväenopistojen järjestämille kirjas-
toapulaisten kursseille osallistui useita kirjas-
toapulaisia. Kirjastossa toimivat luottamus-
miehet ovat osallistuneet järjestöjensä heille 
järjestämään koulutukseen. 

Kirjaston eri alojen asiantuntijat ovat luen-
noineet Tampereen yliopiston ja Svenska 
social- och kommunalhögskolanin kirjasto-
tutkinnon opiskelijoille sekä useiden kirjasto-
alan kurssien osanottajille. 

Tiedotustoiminta. Henkilökuntalehti »Kir-
jaston Kuulumisia», jota jaettiin myös pää-
kaupungin sanomalehdille ja eräille maamme 
kirjastoille, ilmestyi 10 numerona; tämä vuo-
sikerta oli lehden kymmenes. Yleisölle jaetta-
vaksi painatettiin pääkirjaston ja sivukirjas-
tojen osoitteet ja puhelinnumerot sekä kirjas-
toautojen lainauspisteet sisältävä karttaesite, 
jota jaettiin myös kaupungin muille virastoil-
le, pääkaupungin tieteellisille kirjastoille ja 
kirjastossa vierailleille koululuokille. Pääkir-
jastossa toimitettiin 14 valikoivaa kirjaluet-
teloa eri aiheista. Helsinki-päivänä 12.6. esi-
teltiin pääkirjastoa useille kävijäryhmille ja 
kirjastonjohtaja vastasi yleisön kysymyksiin. 
Pääkirjaston kokoushuoneessa oli esillä kir-
jaston Helsinki-kokoelmaa ja Helsinki-aiheis-
ta kaunokirjallisuutta esittelevä näyttely. Päi-
vän ohjelmaan kuului lisäksi Helsinki-aihei-
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nen kirjallinen ilta, jossa oli läsnä 75 henkilöä. 
Vanhusten viikon näyttelyssä Kasarmintorin 
näyttelyhallissa 7.—14.10. kirjastolla oli oma 
osasto. Pääkirjaston I kerroksen aulaan sijoi-
tettuun postilaatikkoon saapuneisiin yleisön 
toivomuksiin on vastattu kirjeitse tai puheli-
mitse. 

Kunnallinen informaatio. Pääkirjastossa se-
kä Kallion, Töölön ja Herttoniemen sivukir-
jastoissa on pidetty yleisön nähtävinä kau-
punginvaltuuston asiakirjat, kaupunginhalli-
tuksen ehdotukset ja mietinnöt sekä kaupun-
ginvaltuuston päätökset suomen- ja ruotsin-
kielisinä. 

Vierailut ja kirjaston esittelyt. Pääkirjastoa, 
sivukirjastoja ja kirjastoautoja esiteltiin ker-
tomusvuoden aikana useille koti-ja ulkomai-
sille vieraille ja vierailijaryhmille. Suurimman 
mielenkiinnon kohteina olivat edelleen Töö-
lön ja Herttoniemen sivukirjastot. Vierailija-
ryhmistä mainittakoon Kiinan kansantasa-
vallan lääkärivaltuuskunta, neuvostoliitto-
lainen lastenkulttuuriryhmä, 30-henkinen 
kirjastonhoitajavaltuuskunta Leningradista, 
useita arkkitehtiryhmiä Englannista, Unka-
rista, Norjasta ja Saksan Liittotasavallasta 
sekä 23-henkinen ryhmä kunnallismiehiä Sak-
san Liittotasavallasta. Useiden kotimaisten 
kuntien uusia kirjastorakennuksia suunnitte-
levat työryhmät ovat myös tutustuneet kirjas-
toon. Yksityisistä vierailijoista mainittakoon 
pohjoismaiset kirjastotoimenjohtajat Erik 
Allerslev Jensen Tanskasta, Ulf Dittmer 
Ruotsista, Else Granheim Norjasta ja Kaa-
rina Ranta Suomesta, jotka Helsingissä pide-
tyn kokouksensa yhteydessä tutustuivat kir-
jastoon. Lisäksi kirjastossa vieraili lukuisia 
kirjastonhoitajia, kirjastolautakuntien jäse-
niä, kirjailijoita, opiskelijoita ja arkkitehteja 
useista eri maista. 

Töölön sivukirjastossa järjestettiin lisäksi 
n. 30 yhdistykselle ja järjestölle tutustumis-
iltoja, joihin osallistui n. 800 henkilöä. Töölön 
sivukirjastoa on esitelty edelleen myös leh-
distössä ja henkilökuntaa on haastateltu ra-
dio· ja tv-ohjelmissa. Kallion sivukirjaston 

lastenosaston toiminnasta ja nukketeatterista 
tehty ohjelma esitettiin televisiossa 20.3. 

Musiikkikirjastotoiminta. Äänitteitä han-
kittiin 378 (ed. v. 700) kpl, poistettiin 10 (19) 
ja vuoden lopussa äänitteiden kokonaismäärä 
oli Töölössä 4 189 (3 853) ja pääkirjastossa 
1 253 (1 213), yhteensä 5 442 (5 066). Levyjen 
kuuntelijoita oli pääkirjastossa 4 734 (5 311), 
jotka kuuntelivat 7 314 (8 130) levyä; Töö-
lössä kuuntelijoita oli 44 988(56 642) ja kuun-
neltuja levyjä 30 957 (32 637). Yhteensä 
49 722 (61 953) henkilöä kuunteli 38 271 
(40 767) levyä. 

Töölön sivukirjastossa järjestettiin yhdek-
sän musiikkiaiheista kerho tilaisuutta ja kym-
menen konserttia, joissa oli yhteensä 560 
kuuntelijaa. Äänilevykonsertteja järjestettiin 
43, kuuntelijoita n. 430. Musiikkia kävi kuun-
telemassa 55 koululuokkaa, 76 musiikkitera-
piaryhmää ja muita ryhmiä 14. 

Mikrofilmit. Helsingissä ilmestyneiden sa-
nomalehtien ja vanhimpien maassamme il-
mestyneiden lehtien mikrofilmausta jatket-
tiin. Vuoden lopussa mikrofilmirullien luku-
määrä oli 3 256. 

Kaukolainaus. Kaukolainapyyntöjä muilta 
kirjastoilta vastaanotettiin 2 704 (ed. v. 
2 268), joista voitiin lähettää 1 479 (1 056), 
näistä 124 (82) ulkomaille. Muille kirjastoille 
lähetettiin 82 (100) kaukolainapyyntöä, joista 
saatiin 72 (89) kirjaa, näistä 5 ulkomailta. 
Jäljennepalvelusta huolehtivat pääkirjastoon 
ja Töölöön sijoitetut jäljenneautomaatit. 

Lastenkirjastotoiminta. Kirjaston lasten-
kirjastotoiminta on edelleen vilkastunut hen-
kilökuntapulasta ja toimintaa rajoittavista 
huoneisto-oloista huolimatta. Kirjaston si-
säinen, koordinoivaa toimintaa harjoittava 
lastenkirjastotoimikunta on merkittävällä ta-
valla vaikuttanut toiminnan kehittymiseen. 
Erityisen ilahduttavaa on ollut lastenelokuva-
esitysten saama suosio. Helsingin juhlaviik-
kojen aikana järjestetyistä lastenohjelmista 
toimitti lastenkirjastotoimikunta yleisölle jae-
tun esitteen. Myös joulunseudun lastenohjel-
mista laadittiin esite. Eri sivukirjastoista koot-
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tujen lasten piirustusten ja kirjoitusten poh-
jalta toimitti lastenkirjastotoimikunta kevääl-
lä lastenlehti Basiliskon. 

Kansa- ja oppikoulujen sekä päiväkotien 
luokille pidetyt kirjastonkäytön opetustunnit 
sekä satutunnit, nukketeatteriesitykset, filmi-
esitykset, tapahtumaillat ja tietokilpailut käy-
vät ilmi liitteenä olevasta taulukosta. Nukke-
teatteriesityksistä oli 11 Wirzenius-Haajasen 
nukketeatterin ja kolme Suomen Nukketeat-
terin, loput oli henkilökunta valmistanut. 
Herttoniemen nukketeatteri vieraili pääkir-
jastossa sekä Kallion, Vartiokylän ja Vuosaa-
ren sivukirjastoissa. Kallion nukketeatteri 
puolestaan hoiti omien esitystensä lisäksi 
myös laitoskirjaston näytökset. 

Kallion sivukirjaston nukketeatterikerho 
kokoontui 49 kertaa, osallistujia yht. 274. 
Kerhossa äänitettiin kuusi näytelmää ja esi-
tettiin lasten dramatisoimia näytelmiä 51 ker-
taa. Lisäksi valmistettiin nukkeja ja kulisseja. 
Malmin sivukirjastossa järjestettiin kirja-
arvostelukilpailu, osallistujia oli 99. Munkki-
niemen sivukirjaston kirjoituskilpailuun osal-
listui 14 lasta. Töölön sivukirjaston nukke-
teatterikerho kokoontui 15 kertaa ja osallis-
tujia oli 164. Luova teatteri kokoontui 60 ker-
taa. Lasten lauantaisoittoja järjestettiin 28. 
Töölön musiikinkuuntelutilastoon sisältyvät 
myös lastenosaston 8 571 kuuntelijaa. 

Satutuntilukuihin sisältyvät myös satudia-
esitykset. Dioja käytettiin myös koulujen ja 
päiväkotien luokkakäyntien yhteydessä. Sa-
tutunneilla on myös kuunneltu musiikkia, 
piirrettyjä muovailtu. 

Laitoskirjastotoiminta. Sairaaloissa ja huol-
tolaitoksissa jouduttiin kertomusvuoden ai-
kana sulkemaan harvinaisen suuri määrä 
osastoja hoitohenkilökunnan puutteen vuok-
si, mikä vaikutti myös laitoskirjaston lainaus-
lukuihin. Esimerkiksi HYKS :n klinikoilla oli 
hoitopäiviä 5% vähemmän kuin edellisenä 
vuonna, vain Psykiatrian klinikka ja Säde-
hoitoklinikka pystyivät toimimaan täydellä 
teholla. Viimemainitun alaisuuteen kuuluvan 
Radiumkodin potilaille alettiin helmikuun 

alusta lukien lainata kirjoja Meilahden lai-
toskirjastosta käsin. 

Kirjastopalvelua jatkettiin HYKS :n IV si-
sätautien klinikan munuaisosastoilla, mutta 
toiminta lopetettiin kertomusvuoden päät-
tyessä, koska kirjaston alkuperäinen palvelu-
piste, polio-osasto, muuttui tavalliseksi sisä-
tautiosastoksi ja kirjakokoelma oli tilanpuut-
teen takia siirrettävä käytävään. Kirjastotoi-
minta lopetettiin myös Sofianlehdon vastaan-
ottokodissa laitoksen muututtua vajaamie-
listen lasten hoitolaitokseksi. 

Kirjastonhoitajien ja laitosten henkilökun-
nan välistä yhteistyötä ylläpidettiin ja kehitet-
tiin entiseen tapaan. Kirjaston henkilökunta 
osallistui laitosten sisäisten toimikuntien 
työskentelyyn ja koulutustilaisuuksiin sekä 
selosti laitoskirjastotyötä hoitohenkilökun-
nalle. 

Svenska Barnteaterföreningen järjesti pari 
kertaa kuukaudessa lukukausien aikana leik-
kitunteja Lastenklinikan psykiatrian osaston 
lapsille. Kirjastonhoitajat lukivat säännölli-
sesti satuja lastenosastoilla ja järjestivät lap-
sille myös musiikkihetkiä. 

Nikkilän laitoskirjastossa järjestettiin kah-
deksan kirjastokonserttia, kuuntelijoita oli 
keskim. 24. Kirjallisuuskerho kokoontui 10 
kertaa, osallistujia oli keskim. 9. Lisäksi jär-
jestettiin yhdessä Kirjailijakeskuksen kanssa 
kirjallinen matinea, jossa oli läsnä 25 henki-
löä. Suursuon vanhainkodin kerho kokoon-
tui 6 kertaa ja Myllypuron sairaskodin kerho 
11 kertaa. Molemmissa oli pääasiallisesti kir-
jallisia ohjelmia, musiikkia ja matkaselostuk-
sia. Psykiatrian klinikan kirjallisuuskerho ko-
koontui 23 kertaa. 

Sokeain kirjastosta saatiin vuoden aikana 
lainaksi 1 938 äänikirjaa Silmäklinikan poti-
laille ja muilla klinikoilla hoidettaville näkö-
vammaisille. Vanhainkodeissa hoidettaville 
näkövammaisille välitettiin 644 äänikirjalai-
naa, joista 120 ruotsinkielistä äänikirjaa saa-
tiin Tukholmasta Ruotsin sokeain yhdistyk-
sen kirjastosta. 

Kerhotoiminta ja yleisötilaisuudet. Pääkir-
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jaston ranskan kerho Cercle de littérature 
française kokoontui kaksi kertaa P. Guy 
Béthunen johdolla ja osanottajia oli yhteensä 
14. Herttoniemen sivukirjaston kahteen kir-
jalliseen iltaan osallistui yhteensä 65 henkilöä. 
Kallion sivukirjastossa järjestettiin yksi kir-
jallinen ilta, osanottajia oli 10. Malmin sivu-
kirjaston kirjalliseen iltaan osallistui 37 hen-
kilöä ja se järjestettiin yhdessä Länsi-Uuden-
maan kirjoittajien kanssa. 

Töölön sivukirjastossa järjestettiin kaksi 
kirjallista iltaa, lisäksi yhdessä eri järjestöjen 
ja kustantajien kanssa järjestettiin 20 kirjalli-
suusiltaa, osanottajia oli yhteensä 1 320. Töö-
lön sivukirjastossa olivat esillä 28.2.—11.3. 
Kalevalaisen kuvataidekilpailun työt ja 
15.11. vuoden kirjajulistekilpailun työt. 

Kirjavarasto. Kirjastoon hankittiin ja luet-
teloitiin 102 981 uutta kirjaa, joista lahjoja 
3 823, ja kokoelmista poistettiin 43 127 teos-
ta. Kirjakokoelma kasvoi vuoden aikana 
59 854 kirjalla ja teosten kokonaismäärä oli 
vuoden lopussa 1 253 396. 

Kirjastoon tilattiin tai saatiin vapaakappa-
leina 877 eri aikakauslehteä yhteensä 3 538 
vuosikertaa. Sanomalehtivuosikertojen ko-
konaismäärä oli 1 192 edustaen 133 lehteä. 

Aukioloajat. Kirjaston aukioloajat olivat 
muuten samat kuin aikaisemmin, paitsi että 
Oulunkylän, Pitäjänmäen ja Puistolan sivu-
kirjastojen aukioloaikaa lisättiin 1.9. lukien 
siten, että ne ovat avoinna maanantaista per-

jantaihin klo 9.30—20 ja lauantaisin klo 
9.30—15. Kirjastoautot eivät kiertäneet aika-
na 18.6.—21.7. 

Tulot. Kaupunginkirjaston tulot nousivat 
kertomusvuonna 3 740 138 mk :aan, josta val-
tionavun osuus oli 3 306 250 mk ja muita tu-
loja yhteensä 433 888 mk. 

Menot. Kertomusvuoden talousarvioon oli 
kaupunginkirjaston menoja varten merkitty 
12 119 962 mk, lisämäärärahoja ja ylitysoi-
keutta saatiin 647 254 mk, v:lta 1972 siirtyi 
134 831 mk, joten käytettävissä oli yhteensä 
12 902 047 mk. Tilien mukaiset menot nousi-
vat 12 703 742 mk:aan, v:een 1974 siirtyi 
106 593 mk. 

Menojen jakautuma oli seuraava: palk-
kausmenoja 8 264 696 mk (65.1%), kirjalli-
suus· ja sidontakuluja, lehtitilausmaksuja 
sekä äänilevyjen ja mikrofilmien hankinta 
2 072 626 mk (16.3%), josta pelkästään kir-
jallisuuden hankintaan käytettiin 1 425 447 
mk, huoneisto-, siivous- ja kalustomenot 
1 485 109 mk (11.7%) sekä painatus-, toi-
misto·, kuljetus- ym. kustannukset 881 311 
mk (6.9%). 

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, Bragen leikekokoelma ja Kas-
vatusopillinen kirjasto- ja lukusalisäätiö. 
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Lainojen jakautuminen 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 : 

Aikuisten kirjalainat Lasten ja nuorten kirjalainat Kirjalainat kaikkiaan 
Utlåning åt vuxna Utlåning åt barn och ungdom Boklån inalles 
Issues to adults Issues to children and young people Total adult and junior 
Tieto- Kauno- Tieto- Kauno- Tieto- Kauno-
kirjallisuus kirjallisuus kirjallisuus kirjallisuus kirjallisuus kirjallisuus 

Lainauspiste Fack- Skön- Yhteensä Fack- Skön- Yhteensä Fack- Skön- Yhteensä 
Utläningsställe litteratur litteratur Summa litteratur litteratur Summa litteratur litteratur Summa 
Lending point Non-fiction Fiction Total Non-fiction Fiction Total Non-fiction /o Fiction % Total 
Pääkirjasto/Huvudbibliote-
ket/Main Library 311313 356 958 668 271 20 686 114 798 135 484 331 999 41.3 471 756 58.7 803 755 

Sivukirjasto/Filial/ 
Branch Library: 

Eteläinen · Södra 31 205 51 838 83 043 5 740 37 096 42 836 36 945 29.3 88 934 70.7 125 879 
Haaga · Haga 42 483 78 743 121 226 4 948 56 287 61 235 47 431 26.0 135 030 74.0 182 461 
Herttoniemi · Hertonäs 40 639 78 190 118 829 6 673 55 090 61 763 47 312 26.2 133 280 73.8 180 592 
Kaarela · Kärböle 11956 26 115 38 071 2 410 21 672 24 082 14 366 23.1 47 787 76.9 62 153 
Kallio · Berghäll 120 344 218 224 338 568 19 399 106 406 125 805 139 743 30.1 324 630 69.9 464 373 
Kulosaari · Brändö 12 490 25 170 37 660 1 927 19 278 21 205 14 417 24.5 44 448 75.5 58 865 
Käpylä · Kottby 37 773 57 622 95 395 4515 40 637 45 152 42 288 30.1 98 259 69.9 140 547 
Lauttasaari · Drumsö 40 324 70 901 111 225 6 366 40 029 46 395 46 690 29.6 110 930 70.4 157 620 
Malmi · Malm 13 726 22 888 36 614 1 696 18 757 20 453 15 422 26.0 41 645 73.0 57 067 
Maunula · Mänsas 22 353 55 284 77 637 4 437 51 841 56 278 26 790 20.0 107 125 80.0 133 915 
Munkkiniemi · Munksnäs 36 195 56 974 93 169 4 289 30 016 34 305 40 484 31.8 86 990 68.2 127 474 
Oulunkylä · Äggelby 15 772 38 565 54 337 4 685 46 740 51 425 20 457 19.3 85 305 80.7 105 762 
Pakila · Baggböle 7 872 26 886 34 758 1 746 18 628 20 374 9618 17.4 45 514 82.6 55 132 
Pihlajamäki · Rönnbacka 26 801 63 656 90 457 4 546 48 504 53 050 31 347 21.8 112 160 78.2 143 507 
Pitäjänmäki · Sockenbacka . . 15 311 36 806 52 117 4 714 34 269 38 983 20 025 22.0 71 075 78.0 91 100 
Porolahti · Porovik 20 554 42 968 63 522 6 340 41 807 48 147 26 894 24.1 84 775 75.9 111 669 
Puistola · Parkstad 21 088 22 520 43 608 2 823 40 675 43 498 23 911 27.5 63 195 72.5 87 106 
Suomenlinna · Sveaborg 2 242 6 758 9 000 1 213 6 628 7 841 3 455 20.5 13 386 79.5 16 841 
Tapanila · Mosabacka 4 692 14 309 19 001 1 627 17 530 19 157 6319 16.6 31 839 83.4 38 158 
Toukola · Majstad 5 598 14 289 19 887 907 7 066 7 973 6 505 23.3 21 355 76.7 27 860 
Töölö · Tölö 147 038 233 191 380 229 11 762 100 866 112 628 158-800 32.2 334 057 67.8 492 857 
Vallila · Vallgärd 39 238 64 977 104 215 3 662 34 847 38 509 42 900 30.1 99 824 69.9 142 724 
Vallisaari · Skanslandet 319 846 1 165 139 631 770 458 "23.7 1 477 76.3 1 935 
Vartiokylä · Botby 23 816 42 436 66 252 4 951 55 264 60 215 28 767 22.8 97 700 77.2 126 467 
Vuosaari · Nordsjö 26 439 58 953 85 392 5 435 57 507 62 942 31 874 21.5 116 460 78.5 148 334 
Kirjastoauto-os. · Bokbus-
avd. · Book mobile 61 606 191 123 252 729 31 267 304 508 335 775 92 873 15.8 495 631 84.2 588 504 
Laitoskirjasto · Anstaltsbib-
lioteket · Institution Library .. 45 281 117 976 163 257 1 965 16 791 18 756 47 246 26.0 134 767 74.0 182 013 
Yhteensä · Summa · Total of 
issues 1 184 468 2 075 166 3 259 634 170 868 1 424 168 1 595 036 1 355 336 27.9 3 499 334 72.1 4 854 670 
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Erikielisen kirjallisuuden lainausta valaiseva taulukko: 
Tabell över utlåningen av litteratur på olika språk: 
Table illustrating the issues in different languages: 

Suomenk. kirjallisuus Skand. kirjallisuus Muunk. kirjallisuus Kaikkiaan 
Lainauspiste Finskspråkig litt. Litt, på skand. språk Litt, på uti. språk Sammandrag 
Utlåningsställe Finnish littérature Scand. littérature Foreign littérature Total  
Lending point % /o % / / 

Pääkirjasto/Huvudbibliote-
ket/Main Library 577 374 71.8 164 095 20.4 62 286 7.8 803 755 16.6 

Sivukirjasto/Filial/ 
Branch Library: 

Eteläinen · Södra 112 970 89.7 11 303 9.0 1 606 1.3 125 879 2.6 
Haaga · Haga 166 763 91.4 11 952 6.6 3 746 2.0 182 461 3.7 
Herttoniemi · Hertonäs . . . . 165 500 91.6 12 442 6.9 2 650 1.5 180 592 3.7 
Kaarela · Kärböle 53 510 86.0 7 000 11.3 1 643 2.7 62 153 1.3 
Kallio · Berghäll 445 361 95.9 15 695 3.4 3 317 0.7 464 373 9.6 
Kulosaari · Brändö 43 321 73.6 12 788 21.7 2 756 4.7 58 865 1.2 
Käpylä · Kottby 128 415 91.4 8 686 6.2 3 446 2.4 140 547 2.9 
Lauttasaari · Drumsö 117 690 74.7 35 144 22.3 4 786 3.0 157 620 3.2 
Malmi · Malm 54 762 96.0 1 961 3.4 344 0.6 57 067 1.2 
Maunula · Mänsas 128 969 96.3 3 958 3.0 988 0.7 133 915 2.8 
Munkkiniemi · Munksnäs . . 100 954 79.2 21 756 17.0 4 764 3.8 127 474 2.6 
Oulunkylä · Äggelby 99 119 93.2 5615 5.3 i 028 1.5 105 762 2.2 
Pakila · Baggböle 53 980 97.9 917 1.7 235 0.4 55 132 1.1 
Pihlajamäki · Rönnbacka . . 137 461 95.8 4 323 3.0 1 723 1.2 143 507 3.0 
Pitäjänmäki · Sockenbacka.. 85 989 94.4 4 402 4.8 709 0.8 91 100 1.9 
Porolahti · Porovik 105 162 94.2 5 120 4.6 1 387 1.2 111 669 2.3 
Puistola · Parkstad 83 898 96.3 2 351 2.7 857 1.0 87 106 1.8 
Suomenlinna · Sveaborg . . . . 16 728 99.3 100 0.6 13 0.1 16 841 0.3 
Tapanila · Mosabacka 37 938 99.4 154 0.4 66 0.2 38 158 0.8 
Toukola · Majstad 26 635 95.6 1 054 3.8 171 0.6 27 860 0.6 
Töölö · Tölö 407 401 82.7 62 451 12.7 23 005 4.6 492 857 10.1 
Vallila · Vallgärd 135 076 94.6 6 279 4.4 1 369 1.0 142 724 2.9 
Vallisaari · Skanslandet . . . . 1 935 100.0 — — — — 1 935 0.1 
Vartiokylä · Botby 119913 94.8 5 796 4.6 758 0.6 126 467 2.6 
Vuosaari · Nordsjö 140 777 94.9 6 100 4.1 1 457 1.0 148 334 3.1 
Kirjastoauto-os. · Bokbus-
avd. · Book mobile 529 823 90.0 49 543 8.4 9 138 1.6 588 504 12.1 
Laitoskirjasto · Anstaltsbib-
lioteket · Institution Library . 164 443 90.3 15 848 8.7 1 722 1.0 182 013 3.7 

Yhteensä · Summa · Total of 
issues 4 241 867 87.4 476 833 9.8 135 970 2.8 4 854 670 100.0 

1972 4 033 855 87.4 452 372 9.8 128 629 2.8 4 614 856 100.0 
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12. Kaupunginmuseo1) 

Yleistä 

Kertomusvuonna 1973 kaupunginmuseon 
toiminta suuntautui voimakkaasti erikois-
näyttelyiden järjestämiseen. Erityisesti kah-
den viime vuoden aikana kaupunginmuseo 
on pyrkinyt juuri erikoisnäyttelyiden avulla 
valottamaan eri piirteitä kaupungin mennei-
syydestä. Näyttelyitä museo saattoi järjestää 
sekä omissa että ulkopuolisissa tiloissa. En-
simmäisen kerran museo järjesti erikoisnäyt-
telyn myös sellaiselle yleisöryhmälle, joka 
toistaiseksi ei ole tottunut käyttämään mu-
seopalveluja, nimittäin lapsille. Lasten osasto 
»Olga & Oskar» saavutti menestyksen; kol-
men aukioloviikon aikana siihen tutustui yli 
14 000 kävijää, mikä osoittaa tämäntyyppis-
ten palvelumuotojen tarvetta. Tilanpuute 
koettiin erityisesti tämän näyttelyn yhteydes-
sä voimakkaana. 

Ulkopuolisten tilojen käyttömahdollisuu-
det antoivat kaupunginmuseolle tilaisuuden 
järjestää laajempia näyttelyitä, mihin omissa 
tiloissa ei ole mahdollisuuksia. Amos Ander-
sonin taidemuseo luovutti korvauksetta ti-
lansa näyttelyä »Signe Brander — Helsingin 
valokuvaajana» varten. Kaupunginmuseo sai 
nyt kauan odottamansa tilaisuuden esitellä 
valokuvaaja Signe Branderin vv. 1907—1913 
museon toimeksiannosta ottamia kor-
kealuokkaisia valokuvia. Jugend-salissa kau-
punginmuseo sai tilaisuuden esitellä aktiivista 
valokuvaustoimintaansa. Näyttelyiden he-

rättämää yleistä mielenkiintoa kuvaa toimin-
tavuoden kävijämäärä, 53 963 henkeä, mikä 
on enemmän kuin minään aikaisempana 
vuonna. 

Nykyhetken dokumentoimiseksi kaupun-
ginmuseo on tehnyt valokuvausta, jonka koh-
teena on ollut Helsingin kaupunkikuva sekä 
helsinkiläisten arkeen ja juhlaan liittyvät ta-
pahtumat. Vuodesta 1970 kaupunginmuseo 
on säännöllisesti vuosittain toteuttanut kau-
punkikansatieteellistä tutkimus-ja inventoin-
tityötä, jonka avulla pyritään saamaan näyte 
nykyhetken asumisesta ja elämisestä. Kerto-
musvuonna tutkimuskohteena oli Vaasan-
kadun rakennukset, joissa valokuvattiin ja 
haastateltiin yhteensä 97 asuntoa ja toimi-
paikkaa. 

Kertomusvuonna kokoelmiin liitettyä esi-
neistöä on saatu paitsi yleisöltä myös huo-
mattavassa määrin museon oman henkilö-
kunnan toimesta. Erikoisnäyttelyiden yhtey-
dessä saatiin kokoelmia kartutettua näytte-
lyiden aihepiirejä edustavalla esineistöllä. 
Museon tulisi jatkuvasti kohdistaa kokoel-
miensa kartuttamista juuri nykyhetken tai 
lähimenneisyyden esineistöllä. Tämä edellyt-
täisi nykyistä laajempaa yhteistoimintaa hel-
sinkiläisten kanssa. 

Voidakseen palvella helsinkiläisiä nykyistä 
paremmin, kaupunginmuseo on nähnyt tar-
koituksenmukaiseksi nykyisissä olosuhteis-
saan irrottaa kuva-arkisto erilliseksi toimin-
tapisteeksi. Marraskuun alusta saatiin tätä 

') Kertomukseen kuuluvat tilastotaulukot, joita ei ole otettu tähän teokseen, on julkaistu Helsingin Kaupungin 
tilastollisessa vuosikirjassa ja kaupunginmuseon toimintakertomuksen eripainoksessa. 
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varten vuokratilat talosta Fabianinkatu 9. 
Tämä merkitsee kuitenkin kaupunginmuseon 
toimintayksiköiden hajasijoittumista. Ihan-
teellinen tilanne voidaan saavuttaa vasta, kun 
kaikki pääosaston toiminnat voidaan sijoit-
taa yhteen tarkoituksenmukaisesti suunnitel-
tuun rakennukseen, uuteen toimitaloon, jon-
ka paras sijoituspaikka olisi kaupungin toi-
minnallisessa keskustassa. Jotta museo pys-
tyy täyttämään yhteiskunnallisen tiedonvä-
littäjän tehtävänsä, tulee sillä olla toiminto-
jensa edellyttämät tilat sekä riittävä tieteelli-
sen koulutuksen saanut henkilökunta. 

Museolautakunta 

Jäseninä ovat museolautakuntaan kerto-
musvuonna kuuluneet fil.maist. Anni Voipio, 
fil.yo. Mats Kockberg, fil.maist. Bengt von 
Bonsdorff, työnjohtaja Raimo Kilpinen ja 
lehtori Jyrki Lohi. Kaupunginhallituksen 
edustajana oli museolautakunnassa järjestö-
siht. Usko Ruuskanen. Kaupunginvaltuus-
ton valitsemana puheenjohtajana toimi fil. 
maist. Bengt von Bonsdorff ja sihteerinä vi-
ran puolesta museonjohtaja Jarno Peltonen. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 
11 kertaa. Pöytäkirjoihin merkittiin 224 py-
kälää. 

Henkilökunta 

Vakinaiset virat: Museonjohtaja, kaksi 
museoamanuenssia, kaksi museoassistenttia, 
arkistojärjestäjä, kassanhoitaja sekä toimis-
toapulainen. 

Tilapäiset virat: Vahtimestari. 
Työsuhteiset toimihenkilöt: Viisi tutkimus-

apulaista, talonmies-varastonhoitaja, neljä 
museonvartija-siivoojaa sekä siivooja. 

Tämän lisäksi toimi pääosastossa opastaja 
tuntityössä ja projektiluontoisissa ym. määrä-
aikaistehtävissä oli tutkimusapulais- ym. työ-

voimaa siten, että palkkoja ja palkkioita mak-
settiin yli 60 henkilölle. 

Toinen museoamanuenssin virka saatiin 
vuoden alusta, missä yhteydessä lakkautettiin 
yksi museoassistentin virka. Entisten museo-
apulaisten ja -harjoittelijain työsuhteiset toi-
met muutettiin nimikkeeltään tutkimusapu-
laisten toimiksi samoin vuoden alusta. 

Kaupunginmuseon museoassistentti Hul-
dra Ingeborg Törnudd kuoli 24.1. Museon 
palveluksessa hän oli yhtäjaksoisesti v:sta 
1956. Kaupunginmuseon valokuvaustoimin-
taa pitkäaikaisesti toteuttanut taidevaloku-
vaaja Constantin Griinberg kuoli 16.10. 

Kaupunginmuseon edustajana rakennus-
kulttuuritoimikunnassa, Skandinavisen mu-
seoliiton Suomen osaston työvaliokunnassa, 
elokuvatoimikunnassa sekä kaupunginhalli-
tuksen asettamassa työryhmässä julkisten 
rakennusten ja merkittävien nähtävyyskoh-
teiden merkitsemiseksi kiivin oli museonjoht. 
Peltonen, joka toukokuusta lähtien on lisäksi 
ollut ICOMin (Conseil International des 
Musees) Suomen toimikunnan puheenjoh-
taja. Museonjohtaja on lisäksi osallistunut 
Helsingin Yliopiston asettaman museoalan 
koulutustoimikunnan kokouksiin sekä ollut 
Suomen museoliiton sääntöuudistuskomi-
tean jäsenenä. Yhdysmiehenä Malmi—Tapa-
nila—Pukinmäki—Puistola -projektissa oli 
museoaman. Leena Arkio, joka myös oli 
kaupunginmuseon edustajana Tuomarinky-
län kartanon alueen maankäyttöä suunnitte-
levassa työryhmässä sekä kulttuurihistorialli-
sen tutkimuksen yhdentämistä valvovassa 
työryhmässä. Koulutusasiamiehenä toimi 
museoaman. Marja-Liisa Lampinen. 

Suomen museoliiton 50. vuosikokoukseen 
Helsingissä 15.4. sekä museopäiville 14.— 
16.4. osallistuivat museolautakunnan jäsenet 
Voipio, Kilpinen ja Lohi sekä museonjoht. 
Peltonen. Juhlakokouksessa ojennettiin lii-
tolle lahjana teos Helsingin kaupungin histo-
ria. Helsingin kaupunki tarjosi juhlakokouk-
sen osanottajille lounaan ravintola Finlan-
diassa. 

74 



12. Kaupunginmuseo 

Museonjohtaja osallistui virastopäällikkö-
päiville syyskuussa, ICOMin neuvoa-antavan 
komitean ja toimeenpanevan komitean ko-
kouksiin Pariisissa kesäkuussa sekä Euroo-
pan museonjohtajien kokoukseen 30.9.— 
5.10. Firenzessä lokakuussa. Taidemuseopäi-
villä Vaasassa joulukuussa oli kaupunginmu-
seon edustajana lautakunnan jäsen von Bons-
dorff. Satakunnan museon uuden toimitalon 
vihkiäistilaisuuteen Porissa 28.9. osallistuivat 
kaupunginmuseon edustajina museonjohtaja, 
museoaman. Lampinen sekä museoassist. 
Lehto, jotka luovuttivat tilaisuudessa Porin 
kaupungin museolautakunnalle Helsingin 
kaupungin lahjana teoksen Helsingin kau-
pungin historia. Kansainväliseen mitalitai-
teen kongressiin Helsingissä 23.—26.8. osal-
listuivat museonjohtaja sekä tutkimusapul. 
Liddy Stockmann. Pohjoismaiseen valokuva-
museo- ja tutkijasymposioon Porvoossa 6.— 
11.8. osallistui arkistojärj. Taimi Montell. 

Kunnallishallinnon kurssin 19.—30.3. suo-
ritti museoassist. Sinikka Vainio ja toimisto-
tekniikan kurssin 19.2.—2.3. toim.apul. 
Merja Koski. 

Kokoelmat 

Kartuttaminen. Esinekokoelmat karttuivat 
seuraavasti: 

Kirjoja 351 
Karttoja ja merikortteja 10 
Rakennus- ja asemapiirroksia 609 
Postikortteja 715 
Maalauksia, piirroksia, grafiikkaa . . 13 
Veistoksia, korkokuvia — 
Pienoismalleja 24 
Leimasimia, leimoja, sinettejä 1 
Merkkejä, säännöstelykortteja 166 
Mitaleja ja rahoja 35 
Huonekaluja 49 
Kulta-, hopea-, tina-, lasi- ja posliini-

esineitä 205 
Talousesineitä 112 

Nautintovälineitä 33 
Aseita — 
Virkapukuja ja kunniamerkkejä . . . . 55 
Tekstiilejä 1 020 
Pikkuesineitä 227 
Leikkikaluja, soittimia 484 
Koneita, kojeita, työkaluja 313 
Maalöytöjä 17 
Rakennusten osia 15 
Arkistoaineistoa 841 
Apteekkiesineistöä 30 

Yhteensä 5 325 

Kuva-arkiston valokuvakokoelmiin nume-
roitiin : 

Valokuvakopioita ja negatiiveja . . . . 4 655 
Väridiapositiiveja 300 
Reproduktiokuvia 97 
Kaitafilmejä 258 

Yhteensä 5 310 

Esineistön hankintaeriä oli 444, joista puo-
let lahjoituksia. Kuva-arkiston kokoelmiin 
saatiin lahjoituksena 2 083 valokuvaa. 

Kertomusvuoden aikana karttuneesta esi-
neistöstä esitellään seuraavassa eräitä: 

Kulta-, hopea-, tina-, lasi- ja posliiniesineet. 
Museon keräämää helsinkiläisten kulta- ja 
hopeaseppien tuotantoa esittelevää kokoel-
maa täydennettiin hopeisella sokerikolla, jon-
ka on valmistanut helsinkiläinen hopeaseppä 
Henrik Sandberg v. 1796. Sokerikon tiede-
tään kuuluneen kauppaneuvos Johan Seder-
holmille. Tillander Oy :n puolesta pääkonsuli 
Herbert Tillander luovutti ylipormestari Teu-
vo Auralle erään maailman huomattavimman 
timantin Le Grand Sancyn jäljennöksen, joka 
liitettiin kaupunginmuseon kokoelmiin. 
Sancy on aikoinaan kuulunut Aurora Demi-
doffille (myöh. Karamzin), jonka omistuk-
sessa olleessa Hakasalmen huvilassa toimii 
tällä hetkellä kaupunginmuseon pääosasto. 
Oik.tiet.kand. Birgit Söderlund lahjoitti lah-
jaksi saamansa hopeisen nuken kahvikalus-
ton, joka on valmistettu Birminghamissa v. 
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1905—1906. Helsinkiläisten kupariseppien 
tuotantoa edustavina esineinä saatiin kokoel-
ma kasareita, kattiloita ja kahvipannuja, joi-
den valmistajina ovat olleet mm. helsinkiläi-
set A. A. Barck, V. W. Holmberg ja M. F. Hä-
tinen. 

Tekstiilejä. Tekstiilikokoelmat ovat kasva-
neet lukuisin lahjoituksin. Saaduista asuko-
konaisuuksista mainittakoon mm. everstinna 
Hedvig Wava Granlundille kuulunut ratsas-
tuspuku, kotital.opett. Elisa Myyrimaan lah-
joituksena tyttöjen vaatteita 1960- ja 70-lu-
vuilta, Helsingin kaupungin keskuspesulasta 
kaupungin sairaaloiden käyttämiä potilas-
asuja ja tullivartijan virkapuku vuosilta 
1949—1957 saatiin joht. Eero A. Martikaisen 
lahjana. Professori Aune Lindström lahjoitti 
itsensä ja sisarensa omistamia yliopett. Irja 
Maliniemelle kuuluneita cocktail-hattuja. 
Rouva Nadja von Schoultz lahjoitti kokoel-
man viuhkoja. Rouva Kirsti Gallen-Kallelan 
lahjoittama laaja tekstiilikokoelma käsitti 
mm. nuken-, lasten- ja aikuisten asusteita 
sekä liinavaatteita. Nykyhetken asusteita 
edustavia näytteitä ostettiin kokoelmiin mm. 
eri vaatetusliikkeiden alennusmyynneistä. 

Huonekaluja. Museon vanhimpien huone-
kalujen kokoelmaa saatettiin kertomusvuon-
na täydentää eri helsinkiläiskoteihin kuulu-
neilla huonekaluilla. Näistä mainittakoon 
mm. 1700-luvun puolimaissa ja jälkipuolis-
kolla valmistetut pähkinäpuinen kirjoitus-
lipasto, matka-arkkuja seinähyllykkö, 1800-
luvun alun esineistönä mm. empiretyyliset 
kirjoituslipasto, Tukholman hallileimalla va-
rustetut kynttilälampetit, pikkutuolit sekä 
Turussa valmistettu silkille kirjottu taulu. 
1800-luvun jälkipuoliskon kodinsisustusta 
edustaa ekon. Taneli Havun lahjoittama Pie-
tarista aikoinaan ostettu tamminen ruoka-
salin kaappi. 1920-lukua edustavina huone-
kaluina saatiin kokoelmiin rva Ritva Salme-
lan lahjoittama tamminen sohvakalusto, joka 
aikoinaan on kuulunut Annalan kartanoon. 

Työvälineitä. Kaupunginmuseon ja Pien-
teollisuuden keskusliiton yhteistoiminnassa 

järjestämän näyttelyn »Käsityötä ja pienteol-
lisuutta» aikana kaupunginmuseo sai kokoel-
miinsa lahjoituksina eri ammattialoilla käy-
tettyä työvälineistöä sekä eri alojen valmiita 
tuotteita. Erityisesti viime aikojen kehitys on 
tuntuvasti muuttanut sekä työvälineitä että 
tuotteita eri aloilla, minkä johdosta ko. esi-
neet muodostuvat arvokkaiksi dokumenteiksi 
valaistaessa sekä käsityömäisten että tehdas-
maisten ammattien vaiheita Helsingissä. Kau-
punginmuseo toivookin, että se jatkuvasti 
pystyisi kartuttamaan myös tämän alan esi-
neistöä, mihin lisäksi lukeutuvat mm. eri 
ammateissa käytetyt työasut. Kirjansitojan 
työvälineitä saatiin rva Aino Vuorivirran lah-
joituksena, nauhan ja nyörinvalmistuksessa 
käytettyjä koneita ja työvälineitä Wilh. Salin 
Oy:ltä, tekn. Viljo Päiviöltä puusepän ja 
muurarin työkaluja, metallivalajan työkaluja 
Martti ja Reino Päiväkummulta, kähertäjä-
mest. Lulu Saxellilta saatiin permanenttiko-
neita sekä hiustenkuivaaja 1920- ja 1930-
luvuilta, kultaajamest. Reino Savolaiselta 
joukko kultaajan työkaluja ja työnäytteitä 
sekä Osk. Eriksson Oy:n lahjoituksena opti-
kon työvälineitä 1800-luvun lopulta ja 1900-
luvun alusta. Lisäksi Kääty Oy lahjoitti val-
mistamiaan yhdistys- ym. merkkejä ja neu-
loja. 

Leluja. Kaupunginmuseon kokoelmiin saa-
tiin lukuisia näytteitä sekä vanhemmista että 
uudemmista leluista. Vanhimpia leikkikaluja 
edustaa englantilaista alkuperää oleva soitto-
rasia, jossa on lasikuvun sisällä merenranta-
maisema aalloilla keinuvine purjelaivoineen 
ja toimivine tuulimyllyineen. Laterna Magica, 
nykyaikaisen diaprojektorin varhaisvaihe, 
saatiin 62 kuvalevyineen dipl.ins. Jaakko Ig-
natiuksen perillisten lahjoituksena. Neiti Siiri 
Timgren lahjoitti mielenkiintoisen kokoel-
man nukkeja, nuken huonekaluja ja astioita. 
Rva Erna Kjällmanilta saatiin erityisesti 
1940-luvun painokuva-arkkeja ja askartelu-
välineitä. Nukkeja on sisältynyt myös neiti 
Kaino Korhosen, tekstiilikonservaattori Sal-
me Kuutin sekä Kirsti Gallen-Kallelan ja 
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»Olga & O skar »-näyttelyn 
askarteluosasto. 
Sys se Isät tn ingsa vdeln ingen på 
»Olga & Oskar» utställningen. 
Foto Kari HaklL 

Mary Norringin lahjoituksiin. 1930-ja 1940-
lukujen puuleluja, mm. potkulautoja, leikki-
autosarjoja, saatiin osittain lahjoituksena 
Niemen tehtailta samoin kuin nykyajan tuo-
tantoa olevia puuleluja Aarikka-Koru Oy :ltä. 

Rakennusten osat. Kaupunginmuseon ko-
koelmissa olevien, etupäässä puretuista ra-
kennuksista peräisin olevia osia ja yksityis-
kohtia täydensivät kertomusvuonna mm. 
Pietarinkatu 8 :sta saadut hella-kaakeliuuni ja 
tiskipöytä. Ikkunaruutuja kehyksineen talle-
tettiin mm. talosta Linnankatu 5, jossa kulu-
van vuoden aikana uusittiin ikkunat. Ns. 
Tempon talosta, Mannerheimini. 4, talletet-
tiin julkisivun koristeosia. 

Maalauksia, piirroksia ja grafiikkaa. Hen-
kilökuvia esittävään kokoelmaan saatiin tai-
telija Alice Kairan lahjoituksena kirjasto-
aman. Gunnar Otto Waseniuksen muotoku-
va sekä rva Maggie Golowinin lahjoittamat, 

E. J. Löfgrenin v. 1874 maalaamat muoto-
kuvat, jotka esittävät kamreeri, hovineuvos 
Carl Alexander Weckströmiä ja hänen vai-
moaan Leontine Weckströmiä. 

Helsingin kaupunkikuvaa esittävistä maa-
lauksista mainittakoon mm. S. A. Keinäsen 
1900-luvun alussa maalaama näkymä Kansal-
listeatterin takaa, A. Ahtajan Suojasää-nimi-
nen maalaus viita 1944, jossa on näkyvissä 
Annan- ja Kampinkatujen kulma siiloisine 
väestösuojan aitoineen sekä Thelma Salon 
maalaus Puu-Vallila v:lta 1972. Kaija-Riitta 
Iivosen »Espa» edustaa Arabian taideteollista 
tuotantoa, jota kaupunginmuseolla on ko-
koelmissaan eri aikakausilta. 

Esinemäärältään lukuisimpia olivat mm. 
johtaja Erik Nyholmin lahjoittama kokoel-
ma helmi- ja ristipistokirjailtuja tauluja, tyy-
nyjä, rasioita ja kansioita ym. sekä rva Mary 
Norringin lahjoittama kokoelma astioita, kä-
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sitöitä, asusteita, tekstiilejä, koruja, leluja 
ym. 

Museon kokoelmiin talletetusta esineis-
töstä on suurin osa peräisin viime vuosisadal-
ta tai aivan tämän vuosisadan alusta. Viime 
vuosikymmenien ja viime aikojen helsinki-
läisten asumista ja elämäntapaa valaiseva 
esineistö oli kokoelmissa edustettuna edelleen 
vain lähinnä satunnaisin näyttein. Museon 
eräänä pyrkimyksenä onkin saada viime aiko-
jen yleistä kehitystä kuvaavaa esineistöä ny-
kyistä runsaammin toivoen, että myös helsin-
kiläiset kiinnittäisivät tähän entistä enemmän 
huomiota. 

Kokoelmien hoito ja luettelointi. Esineistön 
konservointiin käytettiin ulkopuolista työ-
voimaa oman henkilökunnan lisäksi. Lähes 
koko henkilökunta osallistui vuosittain ta-
pahtuvaan perusnäyttelyssä olevan esineistön 
hoitoon. Erityistä huomiota kiinnitettiin edel-
leen mm. tekstiilien, taideteosten sekä erilais-
ten piirustusten hoitoon. Tekstiilien hoidosta 
vastasi tekstiilikonservoija Salme Kuutti, 
maalausten kunnostamisesta mm. taidekon-
servaattori Tuulikki Kilpinen. Museon laajaa 
tapettinäytekokoelmaa on hoitanut tutkimus-
apulainen Kaisu Tikkala. 

Lehtileikearkisto, joka toimii Tuomarin-
kylän museossa, sisälsi kertomusvuoden lo-
pussa 85 239 numeroitua ja hakusanoitettua 
leikettä. Tämän lisäksi on luetteloitu ja jär-
jestetty hakusanoittain kaupunginkanslian 
lehtileikekokoelmaa. 

Esineistön luetteloinnissa pyrittiin täyden-
tämään vanhan esineistön luettelointia sekä 
luetteloimaan uusi, saapunut esineistö välit-
tömästi. Puhtaaksikirjoitettuja luettelokort-
teja valmistui n. 2 000 kpl. Uutta esineistöä 
valokuvattiin tärkeysjärjestyksessä, samoin 
siitä laadittiin mittapiirroksia. 

Kuva-arkiston kadunnimirekisteriin mer-
kittiin kuvia 709 kpl, aiheenmukaiseen rekis-
teriin 1 259 kpl ja henkilökuvakortistoon 139 
kpl. Kuva-arkisto toimitti 230 kuvatilausta, 
jotka yhteensä sisälsivät 1 161 kopiota. Jul-
kaisuoikeudesta maksettiin 188 kuvalta. 

Kuva-arkiston toiminnasta ja asiakaspal-
velusta vastasi ark.järj. Taimi Montell. kau-
punginmuseon kuva-arkisto pyrkii toimi-
maan myös kaupungin eri virastojen ja laitos-
ten teettämien valokuvien keskusarkistona 
sen jälkeen kun valokuvien aktuelli käyttö 
virastoissa ja laitoksissa on päättynyt. Kerto-
musvuonna järjestettiin eri virastoille ja lai-
toksille kysely, jonka avulla kartoitettiin näit-
ten valokuvaustoimintaa sekä vanhojen valo-
kuvien arkistointiin liittyviä probleemeja. 

Esineelliseen talletustoimintaan liittyen 
museo on saanut oikeuden tarkastaa huolto-
viraston hallussa olevan esineistön, joka huu-
tokaupataan kaupungin antamien huolto-
kustannusten peittämiseksi. Kokoelmien kan-
nalta kiinnostavista esineistä museo esitti hin-
tatarjouksen. Tehtävän hoiti museoassistent-
ti Marja-Liisa Lehto. 

Paikallismuseoitten keskuskortistointi. Mu-
seo jatkoi v. 1972 aloitettua Uudenmaan lää-
nin paikallismuseoitten kokoelmien inven-
tointia keskuskortistoa varten. Suomen mu-
seoliitto myönsi kertomusvuonna tätä varten 
5 000 mk :n suuruisen apurahan. Kortistointi-
työn kohteena oli Sipoon kotiseutumuseo, 
Sibbes Garden (528 esineluettelointia ja 965 
valokuvaa) sekä Helsingin pitäjän kotiseutu-
museo Vantaalla (590 esineluettelointia ja 809 
valokuvaa). 

Lainatut esineet ym. Valokuvia ja esineistöä 
luovutettiin lainana ulkopuolisiin näyttelyi-
hin seuraavasti: Helsingin kaupungin kau-
punginkanslialle, kaupunkisuunnitteluviras-
tolle sekä liikennelaitokselle. 

Helsingin Juhlaviikkojen konserttiin nuot-
titeline, 

Hotelli- ja ravintolamuseon näyttelyyn 
neljä valokuvaa, 

Hämeenlinnan museon näyttelyyn läkki-
ämpärin valmistusta esittävä diasarja, 

Prins Eugens Waldemarsudden näyttelyyn 
kaksi Magnus von Wrightin öljymaalausta, 

Suomen rakennustaiteen museon C. L. En-
gel -näyttelyyn neljä C. L. Engelin akvarellia 
ja 
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Suomen taideakatemian Kuvia Suomesta 
-kiertonäyttelyyn W. Johanssonin öljymaa-
laus Vaasankatu 15. 

Valokuvaustoiminta 

Keskeisellä sijalla museon toiminnassa oli 
kaupunkikuvaus, jonka kohteena ensisijai-
sesti oli muutoksen alaiseksi joutuva raken-
nuskanta. Toiminta tehostui museon saatua 
käyttöönsä oman kameran. Eri valokuvaajien 
avulla toteutettiin kuvausohjelmaa koko kau-
punkialueella. Purettavia rakennuksia ja 
muuttuvia katunäkymiä talletettiin eniten 
kantakaupungin ohella myös Oulunkylässä, 
Malmilla ja Tapanilassa. Kuvauskohteina oli-
vat edelleen myös monet liike- yms. huoneis-
tot, joissa tapahtuva toiminta tai sisustus 
muuttui. Kaupunkikuvaukseen sisällytettiin 
edelleen myös kaupunkilaisten arkielämään 
ja juhlapäiviin liittyviä aiheita. Kuvausohjel-
maa toteutti suurimmaksi osaksi valokuvaaja 
Kari Hakli. 

Tutkimus- ja julkaisutoiminta 

Tutkimustoiminnassa pystyttiin edelleen-
kin toteuttamaan kaupunkikansatieteellistä 
tutkimustyötä sekä rakennushistoriallista in-
ventointia. Vaasankadulla toteutettiin laaja-
mittainen haastattelu- ja inventointi yhteensä 
73 ruokakunnassa ja 24 toimipaikassa. Työ-
hön kuului asumiseen ja elintapoihin liitty-
vien kysymysten haastattelu sekä sisustusten 
ja irtaimiston inventointi mittapiirroksin ja 
valokuvauksin. Tämän lisäksi haastateltiin 
mm. eri ammattialojen edustajia. 

Kaupungintalokorttelin pohjoissivun ra-
kennuksissa toteutettiin rakennushistorialli-
nen selvitys. Työn suoritti tutkimusapulainen 
Veikko Pakkanen. 

Kertomusvuonna julkaistiin museon toi-
mesta seuraavat esitteet: 
Toimintakertomus vuodelta 1972. Painos-

määrät: 500. (Ruotsin- ja englanninkieli-
nen referaatti). 

Toimintakertomus lähetettiin mm. tärkeim-
piin suomalaisiin museoihin sekä ensim-
mäisen kerran myös tärkeimpiin pääkau-
punkien museoihin eri maissa. 

Opaskirja: Domarby museum. 
Erikoisnäyttelyiden esitteitä sekä museon 

kuva-arkiston toimintaa esittelevä esite. 
Vuosisadan vaihteen Helsinkiä esittelevät 

kaksi kuva-arkkia lasten osaston »Olga & 
Oskar» yhteydessä. 

Näyttelytoiminta 

Perusnäyttelyt. Molempien osastojen pe-
rusnäyttelyt olivat avoinna klo 12—16, tors-
taisin klo 12—20, lauantaisin suljettuina. Pää-
symaksuina perittiin aikuisilta 1 mk; lapsilta, 
eläkeläisiltä, varusmiehiltä sekä ryhmien jäse-
niltä 50 p. Torstaisin pääsy oli edelleen ilmai-
nen. Pääsymaksua ei ole peritty koululais-
yms. opintoryhmiltä, opiskelijoilta ja tutki-
joilta. Pääosaston näyttelytilat olivat suljet-
tuina yleisöltä 12.11. lähtien korjaustöiden 
johdosta. 

Erikoisnäyttelyt. Kaupunginmuseo järjesti 
kertomusvuonna seuraavat erikoisnäyttelyt: 

P ä ä o s a s t o (Hakasalmen huvila) 
1. Magnus von Wright Helsingin kuvaajana. 

Näyttely Helsingin juhlaviikkojen aikana. 
Näyttelyyn oli valittu museon kokoel-
mista Magnus von Wrightin Helsinki-
aiheisia öljymaalauksia, akvarelleja se-
kä lyijykynäpiirustuksia. Näyttelyyn lai-
nattiin teoksia myös Ateneumin taide-
museolta ja Suomen Kansallismuseolta. 
Näyttelyn olivat laatineet tutkimusapu-
lainen Ebba Brännback ja museonjoh-
taja Jarno Peltonen. 

2. Lastenosasto »Olga&Oskar» 13.9.—7.10. 
Näyttely oli suunniteltu leikki- ja kan-
sakouluikäisille. Näyttelyn aineisto oli 
koottu museon esine- ja valokuvako-
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Kusit vötci ja pienteollisuutta 
-näyttely 19.10.—11.11.1973. 
Koristeieikkaajan työ välineis-
töä. 
Hantverk oeh småindustri -ut-
ställning 19. 10.—1 1.11.1973. 
Arbetsredskapför dekorations-
snidar e. 
Foto Kari Hak li. 

koelmista. Näyttelyssä kerrottiin kah-
den helsinkiläislapsen »Olgan» ja »Os-
karin» elämästä vuosisadan vaihteen 
Helsingissä. Näyttelyyn liittyi lisäksi 
askarteluosasto, jossa rakennettiin Hel-
singin keskustaa esittävää palikkakon-
struktiota, elävöitettiin sen katuja irti-
leikattavin kuvin; vaatetettiin puunuk-
keja, leikittiin vanhoilla leluilla sekä 
piirrettiin näyttelyyn perustuvia aiheita 
tai selailtiin vanhoja lastenkirjoja. Näyt-
telyn oli laatinut työryhmä, johon kuu-
luivat museoassistentti Marja-Liisa Leh-
to, tutkimusapulainen Helena Hakka-
rainen ja museonjohtaja Jarno Peltonen 
konsulttinaan kuvaamataidonopettaja 
Päivi Paunu. Palikkakonstruktion oli 
suunnitellut kuvaamataidon opettaja 
Topi Heiskanen. Näyttely oli avoinna 
myös lauantaisin. Viikonloppuisin näyt-
telyn askarteluosastossa avustivat las-

tentarhaopettajaseminaarin oppilaat 
Liisa Peltola ja Eeva Tiainen. 

3. Käsityötä ja Pienteollisuutta 
19.10.—11.11. 

Näyttely liittyi Pienteollisuuden keskus-
liiton 75-vuotisjuhliin. Näyttely esitteli 
Helsingin teollistumista 1800-luvun jäl-
kipuoliskolla sekä eri ammattialojen ke-
hittymistä. Edustettuina näyttelyssä oli-
vat mm. Helsingin vanhimpia teollisuu-
den aloja; kuparisepän, kulta-ja hopea-
sepän, kaivertajan, nyörintekijän, kilpi-
maalaajan, kirjanpainajan ja -sitojan, 
puusepän, verhoilijan, suutarin, kultaa-
jan, optikon, hammasteknikon, käher-
täjän, modistin ja ompelijan alat. Esi-
neistöä oli saatu lainaksi liiton jäseniltä 
sekä Suomen Kansallismuseolta. Näyt-
telyn oli suunnitellut työryhmä, johon 
kaupunginmuseosta kuuluivat museo-
assistentit Sinikka Vainio ja Marja-Lii-
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sa Lehto sekä museonjohtaja Jarno Pel-
tonen ja Pienteollisuuden keskusliitosta 
osastopäällikkö Raoul Johnsson, tiedo-
tussihteeri Kirsti Alanen ja kauppaneu-
vos Mikko Nupponen. 

S i v u o s a s t o (Tuomarinkylän museo) 
1. Joulu Helsingissä 1923. 20.12.— 

Näyttely esitteli helsinkiläisten joulu-
valmisteluja ja joulunviettoa v. 1923. 
Näyttelyn oli laatinut museoamanuenssi 
Leena Arkio. 

U l k o p u o l i s e t t i l a t 
1. Pasilan historiaa esittelevä osasto kaupun-

kisuunnitteluviraston Pasilanäyttelyssä. 
2. »Tavataan Espiksellä» -näyttely Esplana-

dien näyteikkunoissa Helsinki-päivän vii-
kolla. 

3. »Terveisiä Helsingistä» 11.10.—4.11. 
Jugend-salissa. 

Näyttelyssä oli esillä 74 postikorttia 
vuosisadan vaihteen Helsingistä sekä 
näiden näkymiä kesän 1973 esittävät va-
lokuvat. Uudelleen kuvauksen oli tehnyt 
valokuvaaja Kari Hakli. Näyttelyn oli-
vat suunnitelleet museonjohtaja Jarno 
Peltonen, museoamanuenssi Leena Ar-
kio sekä tutkimusapulaiset Ebba Bränn-
back ja Kaisu Tikkala. 

4. Signe Brander Helsingin valokuvaajana 
22.11.—30.12. Amos Andersonin taide-
museossa. 

Näyttely esitteli valokuvaaja Signe 
Branderin kuvaustoimintaa vuosina 
1907—1913, jolloin hän kaupunginmu-
seon toimeksiannosta kuvasi häviäviä 
katunäkymiä eri puolilla Helsinkiä. 
Näyttelyn olivat suunnitelleet arkisto-
järjestäjä Taimi Montell ja tutkimus-
apulainen Helena Hakkarainen. Näytte-
lyesineen johdannon oli kirjoittanut 
lääket.lis. Valborg Stockmann-Lind-
holm. 

Muut tilaisuudet. Museo järjesti omissa 
tiloissaan seuraavat yleisötilaisuudet: 

— Helsinki-päivä (12.6.) pääosastossa ja si-
vuosastossa. 

— Näytelmä-, laulu-ja leikkitilaisuuksia las-
tenosaston »Olga & Oskar» yhteydessä 
(Ylioppilasteatteri 4 kertaa, Irja ja Matti 
Raninin Kasper-teatteri kerran). 

— Tapaninpäivä sivuosastossa. 
— Näyttelyn avajaisia ja lehdistötilaisuuksia 

järjestettiin kaikkiaan viiden näyttelyn yh-
teydessä. 

— Pääosaston tiloissa ovat lisäksi pitäneet 
kokouksia Kokoomuksen Naiset ry ja 
Bibliofiilinen Seura ry. 

Molemmissa osastoissa järjestettiin opas-
tettuja yleisökierroksia torstaisin klo 18.30 
(suom.) sekä sunnuntaisin klo 14 (suom.) ja 
klo 15 (ruots.). Opastusta annettiin lisäksi eri-
laisille ryhmille, joista huomatta vimpana ovat 
olleet koululaiset. Opastusta pääosastossa on 
hoitanut hum.kand. Mary-Ann Elfving ja 
Tuomarinkylän museossa pääasiallisesti tut-
kimusapulainen Helena Rajas. 

Helsingin kaupunginmuseon perusnäytte-
lyihin sekä erikoisnäyttelyihin tutustui 53 963 
kävijää. Pääosastossa kävijöitä oli 31 221 ja 
sivuosastossa Tuomarinkylän museossa 
8 405. Vuodesta 1972 yhteinen kävijämäärä 
kohosi 40%. Erikoisnäyttelyistä suosituin oli 
lastenosaston »Olga & Oskar», johon tutustui 
14 000 lasta ja aikuista. Ryhmäkäyntejä teh-
tiin 330 (yht. 8 272 henkilöä). Pääosastossa 
käyneistä ryhmistä valtaosan muodostivat 
leikki-, kansa-ja oppikoululaiset. Tuomarin-
kylän museossa suurimpina ryhminä olivat 
leikkikoululaiset ja eläkeläiset. Pääosaston 
aukiolopäivistä merkittävin oli sunnuntai 
(27.1% kävijöistä). Lauantaisin museo oli 
edelleen suljettu. Kahden erikoisnäyttelyn ai-
kana museo oli poikkeuksellisesti avoinna 
myös lauantaisin, jolloin eniten kävijöitä oli 
yleisinä viikkolepopäivinä lauantaina ja sun-
nuntaina (47.4% kävijöistä). 

Tiedotustoiminta. Lehdistötilaisuuksia jär-
jestettiin erikoisnäyttelyiden johdosta sekä 
yleisötilaisuuksia ja erikoisnäyttelyitä mai-
nostettiin tärkeimmissä päivälehdissä. 
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Pääosastoa ja sivuosastoa mainostettiin 
myös turisteille tarkoitetuissa julkaisuissa 
Helsinki This Week ja Helsinki Today. Hel-
singin kaupungin liikennelaitoksen busseihin 
ja raitiovaunuihin teetettiin uusi, molempia 
osastoja esittelevä mainos yhteistoiminnassa 
Gallen-Kallelan museon kanssa. Museon eri-
koisnäyttelyiden julisteita sekä museon toi-
mintaa valaisevaa esitettä jaettiin Helsingin 
kaupungin virastoihin ja laitoksiin, kansa-
kouluihin, oppikouluihin ja museoihin sekä 
yksityisiin liikkeisiin. 

Helsingin kaupungin matkailutoimisto luo-
vutti näyteikkunoitaan mm. museon erikois-
näyttelyiden esittelyille. 

Tämän lisäksi useimmat päivälehdet jul-
kaisivat tietoja museon toiminnasta tapahtu-
mia ja näyttelyitä esittelevillä palstoillaan. 

Toimitilat. Kertomusvuonna kuva-arkis-
tolle vuokrattiin uusi 376 m2 :n suuruinen toi-
mitila talosta Fabianinkatu 9. Toimitilat eivät 
tarvittavan korjauksen johdosta ole toistai-
seksi olleet käytössä. 

Tilanahtaudesta kärsivät ensisijaisesti työs-
kentely-, asiakaspalvelu-ja näyttelytilat, min-
kä johdosta asiakaspalvelua pystyttiin hoita-
maan vain rajoitetusti ja erikoisnäyttelyitä 
varten jouduttiin purkamaan perusnäyttelyä. 
Museon lisärakennusta esittäneen museoko-
mitean mietinnön perusteella on kaupungin-
hallitus joulukuussa kehottanut kaupunki-
suunnitteluvirastoa tutkimaan mahdollisuuk-
sia museon näyttelytilatarpeen tyydyttämi-
seen tulevaisuudessa Terassitorin alueella. 
Rakennettavasta Eduskuntatalon väestön-

suojasta kaupunginmuseon käyttöön on va-
rattu normaaliajan käyttöön 1 000 m2. 

Molemmissa osastoissa on murtohälytin-
laitteisto ja automaattinen palohälytinjärjes-
telmä. Murtohälyttimille järjestettiin vuosit-
tainen huolto. Molemmat hälytinjärjestelmät 
tarkastetaan kerran kuukaudessa. Ilmastoin-
ti- ja kostutuslaitteita ei museolla ole toistai-
seksi. Erikoisnäyttelyitä varten hankittiin 
näyttelypanelisto sekä Diavision-esityslaite. 
Lisäksi käyttöön saatiin nauhuri. Varastoissa 
on rakennettu varastointitelineistöä sekä säi-
lytyslaatikostoja (mm. kaakeliuuneille). 

Tulot ja menot 

Tuloja oli pääsylipuista, opaskirjojen ja 
postikorttien myynnistä sekä kuva-arkiston 
toimituksina kuvatilausten julkaisuoikeus-
maksuista muodostuvat tulot. 

mk 
Pääosasto 10 003 
Tuomarinkylän museo 4 386 
Kuva-arkiston julkaisuoikeusmaksut 2 280 
Luontoisedut 3 042 
Muut tulot 4 927 

Yhteensä 24 638 

Määrärahoja oli kertomusvuonna käytet-
tävissä kaikkiaan 1 156 427 mk. 

Menot olivat yhteensä 1 132 270 mk. 
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Toimisto. Kaupunginorkesterin intendent-
tinä toimi v. 1973 fiilis. Reijo Jyrkiäinen ja 
tp. apul.intendenttinä fil.tri Seppo Heikin-
heimo. Toimiston henkilökuntaan kuului li-
säksi taloudenhoitaja ja toimistoapulainen 
sekä henkilöasiainkeskuksen palkkaama toi-
mistok oululainen. 

Orkesterin koti-ja ulkomainen kirjeenvaih-
to käsitti 520 saapunutta ja 380 lähetettyä 
kirjettä. 

Toimisto ja orkesterin nuotisto sijaitsivat 
musiikkilautakunnan vuokraamissa tiloissa 
Finlandia-talossa. 

Kaupunginorkesteri toimi kertomusvuonna 
ilman vakinaista taiteellista johtajaa ja kau-
punginhallitus myönsi musiikkilautakunnalle 
luvan saada jättää virka täyttämättä vuoden 
loppuun saakka. Musiikkilautakunta esitti 
kaupunginhallitukselle, että vakinaiseksi joh-
tajaksi kiinnitettäisiin soitantokauden 1974— 
1975 alusta lukien Bournemouth Symphony 
Orchestran taiteellisena johtajana toimiva 
kap.mest. Paavo Berglund, joka asian käsit-
telyn viivästyttyä kaupungin elimissä kuiten-
kin ilmoitti voivansa ottaa toimen vastaan 
vasta kauden 1975—76 alusta lähtien. 

Pääosan orkesterin konserteista johtivat 
vierailusopimuksin Leningradin filharmo-
nikkojen kapellimestari Arvid Jansons sekä 
Jorma Panula ja Paavo Berglund. Kevätkau-
della toimi vierailevana apulaiskapellimesta-
rina tuntipalkkakorvauksin japanilainen Hi-
deaki Komiya ja syyskauden alusta kiinni-
tettiin samaan tehtävään Helsingin Varus-

kuntasoittokunnan kapellimestari Pertti Pek-
kanen. 

Kaupunginorkesteriin kuului johtajan li-
säksi 97 vakinaista viranhaltijaa. Kertomus-
vuonna erosi kuusi orkesterin jäsentä, joista 
kaksi siirtyi sairauseläkkeelle ja neljä muiden 
työnantajien palvelukseen. Orkesteriin liittyi 
viisi jäsentä ja vuoden päättyessä oli neljä vir-
kaa avoinna. 

Orkesterin jäsenet valitsivat keskuudes-
taan valtuuskunnan, jonka varsinaisiksi jäse-
niksi tulivat Jorma Katrama, Vili Pullinen ja 
Pekka Helasvuo sekä varajäseniksi Pertti Ra-
silainen ja Matti Kuoppamäki. Puheenjoh-
tajaksi valittiin Jorma Katrama. 

Levytykset. Orkesteri levytti Jorma Panu-
lan johdolla Uuno Klamin Kalevala-sarjan 
op. 23:1 ja Tseremissiläisen fantasian op. 19 
solistina Arto Noras (sello), Leevi Madetojan 
Sinfonian III op. 55 ja Huvinäytelmäalku-
soiton op. 53 sekä Paavo Berglundin johdolla 
Aulis Sallisen sävellyksen Chorali. 

Tiedotuslehti Concerton ilmestyi kertomus-
vuonna viisi kertaa. Vastaavana toimittajana 
oli intend. Reijo Jyrkiäinen ja toimitussih-
teerinä Raimo Lintuniemi. 

Yhteissoittoharjoituksia oli kertomusvuon-
na yhteensä 685 tuntia eli keskimäärin 17.6 
tuntia viikossa ja esiintymisiä yht. 132 tuntia 
eli keskim. 3.3 tuntia viikossa. Kun henkilö-
kohtaiseen harjoitteluun tarvittava tuntimää-
rä on arvioitava ainakin yhtä suureksi kuin 
yhteisharjoittelutuntimäärä, oli viikottainen 
työaika keskimäärin 38.5 tuntia. 
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Konsertit ym. tilaisuudet. Musiikkilauta-
kunta järjesti kertomusvuonna kaikkiaan 53 
konserttia eli 32.5 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Näistä oli kaupunginorkesterin eri-
tyyppisiä orkesterikonsertteja 42 (ed. v. 38) 
ja musiikkilautakunnan muita konsertteja 11 
(2). Kevään yksi sarjakonsertti, vappumati-
nea, Helsinki-päivän konsertti ja joulukon-
sertti uusittiin. Syyskaudella annettiin uutuu-
tena kolme »Pieni iltasoitto»- konserttia. 
Muita uusia aluevaltauksia edustivat Finlan-
dia-talon urkujen vihkiäiskonsertti ja sitä 
seuranneet muut urkukonsertit sekä syys-
kaudella annettu jazzkonsertti. 

Lähiö- ja Temppeliaukion kirkon joulu-
konsertteja lukuun ottamatta konsertit pi-
dettiin Finlandia-talon konsertti- ja kamari-
musiikkisalissa. 

Omien orkesterikonserttiensa lisäksi kau-
punginorkesteri esiintyi 12:ssa muiden jär-
jestämässä tilaisuudessa, joten kertomus-
vuonna oli kaikkiaan 65 esiintymistilaisuutta. 
Radioesiintymisiä oli 11 ja televisioesiinty-
misiä yksi. Kaikkien konserttien ja tilaisuuk-
sien kuulijamäärä oli kertomusvuonna yh-
teensä n. 78 490 eli 2.4% enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kun mukaan lasketaan 
orkesterin harjoituksia seuranneet koululais-
ym. ryhmät, oli kuulijoita kaikkiaan 81 154. 

Sinfoniaorkesterisarjan ja suosikkiteosten 
sarjan konsertteja oli 31, joissa oli yhteensä 
49 848 kuulijaa eli keskimäärin 1608 (ed. v. 
1 446) konserttia kohden. Täten 1718 :sta 
paikasta oli kertomusvuoden konserteissa 
varattu keskimäärin 93.6 (84.1) %. Kuulija-
määrän lisäys johtui lähinnä kausikorttien 

myynnin kasvusta. Kausikorttien myynti ra-
joitettiin n. 2/3 :aan paikkojen kokonaismää-
rästä. Sarjakorttien lippujen hinnat korotet-
tiin 5, 8 ja 10 mk:sta 6, 10 ja 13 mk:aan sekä 
kausikorttien alennus laskettiin 25%:sta 15 
%:iin. 

Ohjelmisto. Kaupunginorkesterin ja mu-
siikkilautakunnan konserteissa sekä muiden 
järjestämissä tilaisuuksissa esitettiin kerto-
musvuonna kaikkiaan 203 eri teosta tai sar-
jaa pienempää sävellystä. Näistä oli kotimai-
sia 45, joista seitsemän kuultiin kantaesityk-
sinä ja yksi ensi kerran Suomessa. Ulkomai-
sista mainittakoon Sostakovitsin 13. sinfo-
nian ensiesitys maassamme. 

Soitin-, kalusto- ja kirjastohankinnat. Ker-
tomusvuonna hankittiin orkesterille F—C-
tuuba, sopraanohuilu sekä lukuisia erilaisia 
lyömäsoittimia. Nuottimateriaalia saatiin li-
sää seuraavasti: von Weber: Klarinettikon-
sertto, Mendelssohn: Pianokonsertto I, Wess-
man: Baaripianistin iltatunnelma, Fordell: 
Tanhurytmi, Strohofer: Herramme, vapah-
tajamme, Pingoud: Dance macabre sekä 
Paganini: viulukonsertto II. 

Kirjastoon hankittiin neljä teosta sekä toi-
mistoon mm. Olympia-sähkölaskukone, 
Royfax-kopiokonejalBM-sähkökirjoitusko-
ne. 

Talous. Kertomusvuonna olivat musiikki-
lautakunnan menot 196 449 mk ja kaupun-
ginorkesterin menot 3 592 127 mk eli yht. 
3 788 576 mk. Tulot olivat 568 076 mk eli n. 
15% kokonaismenoista. Orkesteri sai val-
tionavustusta toimintansa tueksi 90 000 mk 
eli n. 2.5% menoistaan. 
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Vuosi 1973 oli kaupunkisuunnitteluviras-
ton yhdeksäs täysi toimintavuosi. Virasto-
päällikkönä toimi kertomusvuonna arkkit. 
Lars H e d m a n ja hallintopäällikkönä lain-
opin kandidaatti Matti S a u r i a . 

Viraston palveluksessa oli vakinaisluon-
teisissa tehtävissä vuoden lopussa 295 henki-
löä (ed. v. 282), jotka jakautuivat palvelus-
suhteen mukaan eriteltyinä eri osastoille seu-
raavasti : 

Osastot 
Virkasuhde 

vakin. tilap. 

Työ-
sop.-
suhde 

Yhteensä 
Erotus 

vuoteen 
1972 

Virastopäällikkö 1 — — 1 — 

Hallintopäällikkö — 1 — 1 — 

— kansliaosasto 1 3 29 33 + 7 
— asemakaavaosasto 15 — 92 107 + 14 
— yleiskaavaosasto 4 — 66 70 — 1 4 
— liikennesuunnitteluosasto . . . . 9 — 63 72 + 5 
— toiminnansuunnittelutsto ja pro-

jektitsto — — 11 11 + 1 

koko henkilökunta 30 4 261 2 9 5 + 13 

Kertomusvuoden keväänä viraston yleis-
kaavaosasto ja liikennesuunnitteluosasto 
muuttivat Nilsiänkatu 6:ssa sijaitsevaan ra-
kennukseen. Muu osa virastosta jäi entisiin 
tiloihin. 

Kertomusvuonna valmistuivat mm. kan-
takaupungin sekä Itäkeskuksen osayleiskaa-
vaehdotukset ja Malmin aluekeskuksen kaa-
varunko. Lisäksi työskenneltiin yleiskaava-
ehdotus 1972 :n, saneerausprojektin sekä 
Kampin kaavarunkotyön parissa. Myös Ka-
tajanokan kanavaseudun maankäytön ja lii-
kenteen yhteisselvityksen sekä Katajanokan 
asemakaavaluonnoksen laatiminen kuului-
vat keskeisimpiin tehtäviin. Vuoden aikana 

valmistui uusi liikennevaloja ohjaava tieto-
konekeskus, Vallilan alakeskus, johon liite-
tään itäisen kantakaupungin liikennevalot. 

Henkilöhallintoon liittyvää tiedotusjärjes-
telmää sekä ATK:n käyttömahdollisuuksia 
suunnittelutyössä kehitettiin edelleen. Viras-
ton keskipitkän tähtäyksen toimintasuunni-
telma v:ille 1974—1978 valmistui keväällä. 
Lisäksi laadittiin yhteistyössä rakennusvi-
raston, metrotoimiston ja liikennelaitoksen 
kanssa kaavoitus- ja liikennesuunnittelun yh-
teistyöohjelma v:ksi 1973—1983. Viraston 
henkilökunnan koulutusta jatkettiin ja tehos-
tettiin järjestämällä mm. henkilökunnalle si-
säisiä koulutustilaisuuksia. Myös viraston si-
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säistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotustoi-
mintaa lisättiin. Kaupungin asukkaille järjes-
tettiin mm. tiedotustilaisuuksia ja suunnitte-
lunäyttelyjä sekä eri asukastoimikunnille an-
nettiin näiden tarvitsemia tietoja. 

Kertomusvuonna perustettiin virastopääl-
likön päätöksellä 15 työryhmää. Virastopääl-
likön kaupunkisuunnittelulautakunnalle esit-
telemistä asioista mainittakoon mm. useat 
kantakaupungin osayleiskaavatyöhön ja Itä-

keskuksen kaavarunkosuunnitteluun liitty-
vät esitykset. Lautakunnan lausunnoiksi esi-
tetyt ehdotukset koskivat mm. Helsingin kau-
pungin rakennusjärjestyksen uudistamisko-
mitean I ja II osamietintöä, lasten päivä-
hoitokomitean mietintöä, metroon liittyviä 
asioita sekä monia valtuustoaloitteita. 

Viraston työmäärää ja sen kasvua kuvaa-
vat osaltaan seuraavat, eri osastojen diaarei-
hin merkittyjen asioiden lukumäärät: 

1965 1969 1970 1971 1972 1973 
virastopäällikön asioita 410 692 906 1 015 996 1 124 
kansliaosaston » 28 95 135 246 263 219 
asemakaavaosaston » 600 657 687 766 917 838 
yleiskaavaosaston » 28 47 97 83 93 127 
liikennesuunn.os. » 453 522 547 620 596 636 

Yhteensä 1 519 2013 2 372 2 730 2 865 2 944 

Virasto lähetti kertomusvuonna 797 kir-
jettä, virastopäällikön päätösluettelon pykä-
liä oli 990, kokouksia pidettiin 52 ja eri osas-
tojen toimesta julkaistiin yht. 130 tutkimusta 
ja raporttia. Kaupunkisuunnitteluviraston 
lausuntoja poikkeuslupa-anomuksista val-
mistettiin 218 kpl. 

Yhteenveto viraston tuloista ja menoista 1973. 

T u l o t 

mk 

Asemakaavan muutoskarttojen 
laatimispalkkiot 9 350 

Valokopiokarttojen myynti . . 1 602 
Maksut pysäköintipaikkojen 

käytöstä 2 368 188 
Muut tulot 110 591 

Yhteensä 2 489 731 

M e n o t 
mk 

Palkkiot, palkkamenot sekä so-
siaalimaksut 9 949 120 

Yleiskaava 1972 126 562 
Kantakaupungin osayleiskaava 19 379 
Haaga—Vantaa alueen suun-

nittelu 102 889 
Pasilan alueen suunnittelu . . . . 32 941 
MaTaPuPu-alueen suunnittelu 378 192 
Kamppi—Terassitori alueen 

suunnittelu 171015 
Itäkeskus-alueen suunnittelu . . 371 798 
Muut projektit 2 288 710 
Geoteknilliset suunnittelu- ja 

tutkimustyöt 422 235 
Pysäköintimittarien hankinta, 

asennus, huolto, rahastus ym. 1 064 533 
Liikennevalojen asentaminen . . 4 472 607 
Muut menot 666 557 

Yhteensä 20 066 538 
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Menoista oli 49,5% palkkakustannuksia, 
17,5% konsulttimenoja ja loput 33% muita 
menoja. 

P r o j e k t i t o i m i n t a 

Henkilökunta. Projektijohtajana toimi ker-
tomusvuonna toiminnansuunnittelutoimis-
ton päällikkö. Vuoden lopussa työskenteli 
virastopäällikön alaisissa projekteissa, kan-
takaupungin osayleiskaavatyössä ja Itäkes-
kus-projektissa yht. 27 henkilöä. 

Huoneisto. Projektitoiminnan kantakau-
pungin osayleiskaavatyö tapahtui Nilsiän-
katu 6:ssa ja Itäkeskus-projektityö Kasarmi-
katu 25:ssä. 

Toiminta. Kantakaupungin osayleiskaava-
ehdotus saatiin valmiiksi perusteluineen. Sen 
käsittely aloitettiin loppuvuonna kaupunki-
suunnittelulautakunnassa. Itäkeskus-projek-
tin toimesta laadittiin Itäkeskuksen osayleis-
kaavaehdotus ja aloituskortteleita koskeva 
asemakaavaehdotus, jotka kaupunkisuunnit-
telulautakunta hyväksyi vuoden lopulla. Li-
säksi suoritettiin Myllypuron ja Puotinhar-
jun välisen alueen suunnittelua. 

Toiminnansuunnittelutoimisto 

Henkilökunta. Toimistopäällikön lisäksi 
oli toimiston palveluksessa kertomusvuoden 
lopulla 11 henkilöä. 

Huoneisto. Toiminnansuunnittelutoimisto 
toimi alkuvuoden Kasarmikatu 25:ssäja siir-
tyi syksyllä Katariinankatu 1—3:ssa oleviin 
kaupunkisuunnitteluviraston tiloihin. 

Toiminta. Toiminnansuunnittelutoimistos-
sa keskityttiin henkilöstöhallinnon, organi-
saation, informaatiojärjestelmien ja ATK :n 
käyttömahdollisuuksien kehittämiseen siten, 
että virasto pystyisi entistä tehokkaammin ja 
joustavammin hoitamaan päätehtävänsä, 
suunnittelun. Toimisto laati kertomusvuo-
den aikana viraston v:n 1974 toimintasuun-

nitelman, keskipitkän tähtäyksen toiminta-
suunnitelman v:ksi 1974—1978 ja yhteistyös-
sä rakennusviraston kanssa kaavoitus- ja lii-
kennesuunnittelun yhteistyöohjelman v:ksi 
1973—1983. Lisäksi se osallistui kuntasuun-
nittelun koordinointia koskevan ehdotuksen 
laatimiseen sekä huolehti huonetilojen suun-
nittelusta. Henkilöstöhallintoon liittyvää tie-
dotusjärjestelmää kehitettiin edelleen aikai-
semmin hyväksyttyjen suuntaviivojen mukai-
sesti. Toiminnansuunnittelutoimistossa sijait-
sevaa ATK :n etäispäätettä käytettiin kerto-
musvuonna entistä enemmän varsinaiseen 
suunnittelutyöhön. 

Kansliaosasto 

Henkilökunta. Osastopäällikkönä toimi 
1.7.1973 alkaen varatuomari Timo Lund-
qvist. Kertomusvuoden lopussa oli osas-
ton palveluksessa kaikkiaan 33 henkilöä eli 
osastopäällikkö, sihteeri, kaksi jaospäällik-
köä, suunnittelutiedottaja, kaksi osastosih-
teeriä, tiedotussihteeri, toimistoesimies, toi-
mistonhoitaja, virastopäällikön sihteeri, kir-
janpitäjä, apulaiskirjanpitäjä, kaksi kanslis-
tia, kirjaaja, apulaiskirjaaja, arkistonjärjes-
täjä, konekirjoittaja, kaksi toimistoapulaista, 
autonkuljettaja-ylivahtimestari, neljä vahti-
mestaria, arkistoharjoittelija ja kuusi lähet-
tiä. 

Osasto toimi kertomusvuoden aikana talon 
Katariinankatu 1—3:n III kerroksessa. 

Yleinen toimisto 

Yleisen toimiston tehtäviin kuului toimis-
ton hoitamat yleiset toimistotehtävät, lasken-
tatoimen hoitamat kirjanpito-ja henkilökun-
ta-asiat sekä vahtimestarien ja lähettien toi-
minta. 

Toimisto laati tilastoja ja luetteloita, huo-
lehti kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja 
-virastolle osoitetusta postista sekä tehtyjen 
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päätösten kirjaamisesta, yleisönpalvelusta, 
viraston konekirjoitustyöstä, arkistoinnista 
ja kirjastonhoidosta. Lisäksi se valmisteli 
lautakunnalle esiteltävät ilmoitusasiat. 

Laskentatoimen tehtäviin kuuluivat kirjan-
pito-ja henkilökunta-asiat. Toimisto ilmoitti 
osastoille kuukausittain tiliasemat, laati joka 
toinen kuukausi rahatoimistolle talousarvion 
toteutumisraportin ja rahantarvelaskelmat, 
raportoi neljännesvuosittain lautakunnalle 
tiliaseman ja tehdyt ylityöt sekä suoritti toi-
mintasuunnitelmaan liittyvää projektikoh-
taista kustannusseurantaa. Lisäksi se hoiti ra-
hatoimiston ali tili ttäjänä palkkalaskennan, 
huolehti henkilökortiston pidosta, ikälisä-, 
eläke-, virkavapaus- ja tapaturma-anomuk-
sista sekä sairausvakuutukseen ja sairaus-
loma-asioihin liittyvistä toimenpiteistä. 

Vahtimestarit ja lähetit huolehtivat mm. 
postin jakelusta, viraston auton kuljettami-
sesta ja muista kuljetustehtävistä, erilaisista 
kopiointi- ja monistustöistä, yleisön opasta-
misesta sekä nähtävänä olevien kuulutusten 
esittelemisestä. 

Sihteeristö- ja tiedotustoimisto 

Toimisto huolehti viraston eräistä hallin-
nollisista sekä koulutus- ja tiedotustoimin-
taan liittyvistä tehtävistä. 

Sihteeristöjaos valmisteli lautakunnan esi-
tyslistoille tulevia asioita sekä asemakaava-
osaston esitysten pohjalta kaupunkisuunnit-
teluviraston poikkeuslupahakemuksista an-
tamia lausuntoja 218 kpl. Lisäksi se laati 
virastopäällikön ja kansliaosaston osasto-
päällikön päätösluettelot sekä kotimaisen ja 
osan vuotta ulkomaille suuntautuvan kirjeen-
vaihdon valmistelutyöt, suoritti käännösteh-
täviä ja huolehti lautakunnan ja viraston vuo-
sikertomusten toimitustyöstä. 

Jaoksen tehtäviin kuuluivat myös osastojen 
kanssa yhteistyössä sekä työryhmätyösken-
telynä tapahtunut viraston henkilökunnan 

koulutuksen suunnittelu ja koulutukseen liit-
tyvät käytännön tehtävät. Virastoon asetet-
tiin kertomusvuonna koulutuspolitiikkatyö-
ryhmä ja koulutustyöryhmä. Näistä edellinen 
toimi hallintopäällikön ja jälkimmäinen kou-
lutusasiamiehen johdolla. Kertomusvuoden 
aikana suoritettiin henkilökunnan koulutus-
tarvetutkimus, kerättiin perusaineisto ATK-
pohjaiseen henkilökunnan koulutustietore-
kisteriin sekä saatettiin viraston v:n 1974 
koulutuksen toimintasuunnitelma viimeiste-
lyvaiheeseen. Viraston henkilökuntaa osal-
listui sekä kaupungin järjestämiin kursseihin 
että ulkopuolisiin koulutustilaisuuksiin. Vi-
raston toimesta järjestettiin kaksi tulokas-
kurssia, projektiseminaari yhteistoiminnassa 
henkilöasiainkeskuksen kanssa, yhdyskunta-
suunnittelun lainsäädäntöä käsittelevä kurssi 
sekä liikenneturvallisuuskurssi. 

Ulkomaisten vieraiden vastaanotossa sekä 
ohjelman käytännön järjestelyissä jaos avusti 
virastopäällikköä osan vuotta yhdessä osas-
tojen kanssa. 

Puu-Vallilan ja Länsi-Pasilan saneerausta 
tutkiva työryhmä, joka koostui kaupunki-
suunnittelu-, kiinteistö- ja rakennusviraston 
edustajista toimi sihteeristöjaoksen päällikön 
johdolla. 

Tiedotusjaokseen palkattiin kertomusvuon-
na tiedotussihteeri ja suunnittelutiedottaja. 
Sen johdosta pystyttiin tiedotustoimintaa 
huomattavasti lisäämään. Tiedotusjaos nou-
datti toiminnassaan v:ksi 1973 laadittua toi-
mintasuunnitelmaa, joka pystyttiin toteutta-
maan asemakaava- ja liikennesuunnittelu-
osastojen osalta. Sen sijaan yleiskaavaosaston 
tehtäviin kuuluvasta toiminnasta jouduttiin 
v. 1972 yleiskaavaehdotusta ja kantakau-
pungin osayleiskaavaa koskeva tiedottami-
nen siirtämään seuraavaan vuoteen. 

Jaos toimitti 25 numeroa viraston sisäistä 
tiedotuslehteä »Ksv:n uutisia» ja 150 nume-
roa lehtikatsausta »Lehdistä leikattua». Li-
säksi se suoritti viraston kirjahankinnat sekä 
laati uutuusluettelot ja viraston julkaisuluet-
telon. Jaoksen toimesta tehtiin kertomus-
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vuonna myös viraston sisäisen tiedotustoi-
minnan kehittämistä koskeva kysely ja saa-
dut tiedot analysoitiin. 

Viraston ulospäin suuntautuvaa tiedotus-
toimintaa tehostettiin järjestämällä kaupun-
kilaisille tiedotustilaisuuksia sekä antamalla 
asukastoimikunnille näiden tarvitsemia tie-
toja. Kertomusvuonna järjestettiin 33 tiedo-
tustilaisuutta sekä seitsemän suurta ja kaksi 
pienehköä suunnittelunäyttelyä. Kaupunki-
suunnittelulautakunnan päätökset tiedotet-
tiin lehdistölle, alueradiolle ja Suomen tieto-
toimistolle. Lisäksi lehdistölle jaettiin kirjal-
lista aineistoa ja valmista piirrosmateriaalia. 

— yleisiä tietoja 
kertomusvuonna 
— julistettiin haettavaksi virkoja ja toimia 117 (436 hakemusta) 
— tilattiin virastoon aikakauslehtiä 59 
— lähetettiin pöytäkirjanotteita 2 271 
— » päätösluetteloiden otteita 3 442 
— määräaikoja valvottiin kirjaamossa , 172 
— ilmoituksia lautakunnalle 606 

— sisäinen tiedotustoiminta 
— lehtikatsauksia laadittiin 150 numeroa 
— viraston sisäistä tiedotuslehteä toimitettiin 25 » 
— virastoon hankittiin teoksia 38 

— ulospäin suuntautuva tiedotustoiminta 
— asukkaille järjestettiin tiedotustilaisuuksia 33 
— yleisölle järjestettiin näyttelyitä 9 
— asukastoimikuntia, joille järjestettiin tiedotustilaisuuksia tai 

annettiin muuten tarvittavia tietoja 17 
— lehdissä esitettyihin kysymyksiin laadittiin vastauksia 69 

— koulutus 
— ulkopuolisiin kursseihin ja virkamatkoihin osallistuneita lau-

takunnan ja viraston edustajia (tilaisuuksia) 141 (77) 
— kaupungin järjestämiin kursseihin osallistuneita (tilaisuuksia) 92 (32) 
— oman viraston järjestämiin kursseihin osallistuneita (tilai-

suuksia) 1 7 9 ( 5 ) 
— opastettuja ulkomaisia vieraita 27 maasta (opastuskertoja) . . 1 167 (96) 

Liikennevalojen keskusvalvomoon kävi laista sekä seitsemästä eri maasta yht. 37 
kertomusvuonna tutustumassa 660 suoma- henkilöä. 

Lehdissä esitettyihin kysymyksiin laadittiin 
kertomusvuoden aikana 69 vastinetta. 

Ulkomaisten vieraiden vastaanottoon ja 
ohjelman käytännön järjestelyihin liittyvät 
tehtävät siirtyivät kertomusvuoden lokakuus-
ta lähtien tiedotusjaokselle, joka siitä lähtien 
avusti yhdessä osastojen kanssa virastopääl-
likköä näissä tehtävissä. Lisäksi aloitettiin 
kertomusvuoden aikana ulkomaisille vieraille 
jaettavan esitteen valmistustyöt. 

Eräiden kansliaosaston toimintaan liitty-
vien tehtävien ym. määrää kuvaavat mm. seu-
raavat numerotiedot: 

89 



14. Kaupunkisuunnitteluvirasto 

Asemakaavaosasto 

Henkilökunta. Kertomusvuonna toimi ase-
makaavaosaston päällikkönä arkkitehti Ola-
vi Terho, I asemakaava-arkkitehtina arkki-
tehti Pirkko Vitikainen ja II asemakaava-
arkkitehtina arkkitehti Jyrki Lehikoinen. 
Vuoden lopussa osaston palveluksessa oli 34 
arkkitehtia, kolme diplomi-insinööriä, viisi 
muun akateemisen loppututkinnon suoritta-
nutta, insinööri, asemakaavatutkija, kolme 
teknikkoa, 21 piirtäjää, toimistonhoitaja, 
projektisihteeri ja neljä toimistoapulaista se-
kä 33 opiskelijaa, joista suurin osa oli arkki-
tehtiylioppilaita. 

Huoneisto. Osaston pääosa toimi kerto-
musvuoden aikana Katariinankatu 1—3:ssa 
ja Aleksanterinkatu 16—18:ssa sijaitsevissa 
kaupunkisuunnitteluviraston tiloissa ja mai-
semakonttori sekä yleinen toimisto Kasarmi-
katu 25 :ssä olevassa rakennuksessa. 

Toiminta. Osaston tehtävät olivat joko jat-
kuvia tai projektimuotoisia. Osaston suun-
nittelutoimistojen henkilökunta hoiti koko-
naisuudessaan ensinmainitut tehtävät, joista 
mainittakoon mm. tontti-ja korttelikohtaiset 
asemakaavanmuutokset. Oma henkilökunta 
hoiti projekteina suoritettavien tehtävien oh-
jelmoinnin ja valvonnan, mutta varsinaisen 
suunnittelutyön ja raportoinnin suoritti kon-
sulttityövoima. 

Kertomusvuonna osasto esitteli kaupunki-
suunnittelulautakunnalle 401 asiaa, antoi ra-
kennustarkastusvirastolle 225 lausuntoa ra-
kennuslupa-asioista, laati 233 lausuntoa poik-
keuslupa-anomuksista sekä teki 650 tontti-
korkeusilmoitusta. Lisäksi se valmisti 13 ase-
makaavaehdotusta, jotka käsittivät yht. 154 
hehtaaria sekä 106 asemakaavan muutos-
ehdotusta, joista osa oli varsin laajoja. Ai-
kaisempien vuosien tapaan osaston suunnit-
telijat osallistuivat kaupungin v:ien 1974— 
1977 asuntotuotanto-ohjelmaan kuuluvaan 
rakennusten inventointityöhön. Osasto jär-
jesti myös yhteistyössä kansliaosaston tiedo-
tusjaoksen kanssa lukuisia tiedotustilaisuuk-

sia kaupungin asukkaille ja asukastoimikun-
nille. 

Yleinen toimisto 

Yleisen toimiston kunnallisteknisen jaoksen 
tehtävänä oli tonttikorkeuksien määrittämi-
nen, tonttikorkeustietojen antaminen ylei-
sölle ja niiden välittäminen asema-ja kortteli-
tasoiseen suunnitteluun. Lisäksi se antoi lau-
suntoja katupiirustuksista, teknisen huollon 
verkosta ym. 

Satamajaoksen tehtävänä oli satama- ja 
ranta-alueiden sekä niihin liittyvien teolli-
suus- ja varastoalueiden asemakaavojen ja 
kaavan muutosten laatiminen. Satamajaos 
osallistui kertomusvuoden aikana Kyläsaa-
ren ja Herttoniemen kaavarunkotöihin sekä 
osallistui satamalaitoksen kanssa Sörnäisten 
ja Herttoniemen öljysatamien yleissuunnit-
teluun. 

Keskusta toimisto 

Toimiston vastuualue käsitti Kluuvin, 
Kruununhaan, Kaartinkaupungin ja Kampin 
kaupunginosat sekä Töölönlahden ympäris-
töalueet. Toimiston työskentelyn pääpaino 
oli toimintavuoden aikana kortteleittain ta-
pahtuvassa asemakaavoituksessa. Kampin 
kaavarunkosuunnittelua jatkettiin projekti-
työskentelyn muodossa. Sen eri vaiheita esi-
teltiin toimintavuoden aikana kaupunkisuun-
nittelulautakunnalle kaksi kertaa. Toimisto 
laati myös po. kaavarunkosuunnitelmaan liit-
tyvän korttelin n:o 192 (Maitokeskus— 
Hankkija) asemakaavan muutosehdotuksen. 
Ns. Meri-Kampin asemakaavan muutos saa-
tiin lähes valmiiksi. Keskustatoimisto osal-
listui myös metroasemien suunnitteluprojek-
teihin, joihin liittyen käynnistettiin kolmen 
keskusta-aseman asemakaavan muutosten 
laatiminen. 
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Kantakaupunkitoimisto 

Kantakaupunkitoimiston tärkeimpiä teh-
täviä oli sekä rakennushankkeisiin että ta-
voitteelliseen vanhojen kaupunginosien uu-
delleen kaavoitukseen liittyvien korttelisuun-
nitelmien ja asemakaavan muutosten laadin-
ta sekä näiden edellytyksenä oleva rakennus-
kannan inventointityö. Kertomusvuoden ai-
kana toimiston keskeisimpiä erillistehtäviä 
olivat seuraavat: 
— Sibenrychoffin puiston ja sen viereisen 

korttelin asemakaavamuutos, 
— Töölön raitiovaunuhallien alueen asema-

kaavan muutos asuntoalueeksi, 
— Katajanokan kanavaseudun maankäytön 

ja liikenteen yhteisselvitys sekä koko Ka-
tajanokan asemakaavaluonnoksen laati-
minen, 

— Itä-Pasilan suurkorttelisuunnitelmien vii-
meistelyjä Länsi-ja Keski-Pasilan asema-
kaavojen valmistelu, 

— Hakaniemen torin ympäristön jatkosuun-
nittelu, 

— Pikku-Huopalahden ja Kumpulan aluei-
den perusselvitykset, 

— Vallilan maankäyttövaihtoehtojen selvi-
tys sekä 

— Toukolan ja Vanhankaupungin kaava-
runkotyö 

Vuoden aikana jatkettiin 1/500- ajan tasalla 
pidettävän työmallin valmistamista. 

Läntinen esikaupunkitoimisto 

Läntisessä esikaupunkitoimistossa aloitet-
tiin kertomusvuonna Tuomarinkylän karta-
non ja Talin urheilupuiston käyttösuunnitel-
man laatiminen sekä perusselvitysten ja tut-
kimusten suorittaminen Oulunkylän, Munk-
kiniemen ja Lauttasaaren alueilla. Haaga— 
Vantaan alueen suunnittelutyöhön liittyen 
jatkettiin mm. Pohjois-Haagan aseman ym-
päristön asemakaavoitusta sekä aloitettiin 
Kannelmäen aseman ympäristön kaavoitus-

työt. Yhdessä VR:n kanssa toimisto aloitti 
selvityksen tekemisen Martinlaakson radan 
aiheuttamista kaavallisista muutoksista Huo-
palahdessa. Lisäksi toimisto laati lukuisia 
asemakaavan muutoksia, joista mainittakoon 
mm. Itä-Pakilan pohjoisosan asemakaavan 
muutos. 

Itäinen esikaupunkitoimisto 

Itäisen esikaupunkitoimiston suunnittelu-
alue käsitti lähes puolet kaupungin maa-
pinta-alasta. Kertomusvuoden aikana val-
mistui Malmin aluekeskuksen kaavarunko 
sekä käynnistettiin Tapanilan ja Vartiohar-
jun kaavarunkotyöt. Toimisto osallistui myös 
Suutarilan ja Herttoniemen kaavarunkotöi-
den ohjelmointiin. Lisäksi se laati useita ase-
makaavoja ja asemakaavan muutoksia, joista 
mainittakoon seuraavat: 
— Laajasalon Yliskylän pohjoisosan asema-

kaava, 
— Laajasalon ns. Keskeisen Kolmion ase-

makaava, 
— Vuosaaren ns. Broändan asemakaava, 
— Viikin—Latokartanon asemakaava sekä 
— Pihlajamäen eräiden osa-alueiden asema-

kaavat ja asemakaavan muutokset. 
Toimiston koillisen jaoksen toimesta suori-

tettiin ns. MaTaPuPu-alueen sosiaalisia oloja 
ja väestöä koskeva tutkimus, jonka antamia 
tietoja on tarkoitus käyttää hyväksi ratkais-
taessa mm. alueen vuokralaisongelmaa. 

Maisematoimisto 

Maisematoimiston tehtäviin kuului kaa-
voitukseen liittyvien maisema-, virkistys- ja 
vihersuunnitelmien laatiminen. Kertomus-
vuonna jatkettiin maisemainventointia. Kaa-
varunkotasolla maisematoimisto osallistui 
Tapanilan, Suutarilan, Vartioharjun ja Kam-
pin maisemasuunnitelmien laatimiseen. Kes-
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keisimmistä asemakaavatasoisista töistä, jois-
sa toimisto oli mukana, mainittakoon Tuo-
marinkylän kartanon alueen sekä Pikku-
Huopalahden ja ns. Kumpulan kiilan suun-
nittelu sekä MaTaPuPu-alueen ja Etelä-Vuo-
saaren alueen asemakaavoitus. Maisemara-
kennustekniikkaan liittyviä tehtäviä olivat 
Vartiokylänlahden ja Länginojan laakson 
suunnittelu sekä ylijäämämassojen sijoitus-
suunnittelu. 

Yleiskaavaosasto 

Henkilökunta. Kertomusvuonna toimi 
yleiskaavaosaston päällikkönä yleiskaava-
päällikkö, arkkit. Jaakko Kaikkonen 30.9. 
1973 saakka ja 1.10.1973 lähtien viransijai-
sena arkkit. Juha Vikkula. I yleiskaava-ark-
kitehtina oli arkkit. Esko Korhonen ja II 
yleiskaava-arkkitehtina arkkit. Juha Vikkula 
30.9.1973 saakka. 

Vuoden lopussa oli osaston palveluksessa 
18 arkkitehtia, kolme dipl.insinööriä, insi-
nööri, 16 yhteiskuntatiet, loppututkinnon 
suorittanutta, toimistonhoitaja ja viisi toi-
mistovirkailijaa, kahdeksan piirtäjää, neljä 
tutkimusapulaista ja kolme laskenta-apulais-
ta sekä 11 opiskelijaa, joista suurin osa oli 
arkkitehtiylioppilaita. 

Yleiskaavaosaston toimintaa vaikeutti ker-
tomusvuonna henkilökunnan suuri vaihtu-
vuus. Vuoden lopussa oli osastolla täyttä-
mättä olevia vakansseja 19 eli 21% organi-
saation mukaisesta 89 :stä vakanssista. 

Huoneisto. Alkuvuoden osasto toimi Ka-
sarmikatu 25 :ssä ja maaliskuusta lähtien Nil-
siänkatu 6:ssa sijaitsevissa kaupunkisuun-
nitteluviraston tiloissa. 

Yleinen toimisto 

Yleinen toimisto jakaantui kertomusvuon-
na yleiskaava- ja tekniseen jaokseen. Sen pää-

tehtävänä oli yleiskaava 1972 :n laadinta, 
mihin molemmat jaostot osallistuivat. 

Yleiskaavajaos osallistui mm. seuraaviin 
tehtäviin ja työryhmiin: 
— saneerausprojekti, 
— kantakaupungin osayleiskaava, 
— Herttoniemen teollisuus-ja satama-alueen 

kaavarunkotyön ohjelmointi, 
— Pasila—Puu-Vallila-työryhmä (virasto-

jen välinen) sekä 
— YTT:n työvaliokunnan asettama kunta-

suunnittelun tietorekisterin asiantuntija-
ryhmä. 

Jaoksen edustajat laativat lausuntoja ja 
selvityksiä, toimivat asemakaavaosaston työ-
ryhmissä luonnon- ja kulttuurihistoriallisen 
suojelun asiantuntijoina sekä osallistuivat 
erilaisten lyhytaikaisten työryhmien työsken-
telyyn. Vuoden lopulla aloitettiin jaoston 
valvonnassa suoritettava luonnon- ja kult-
tuurihistorialliseen suojeluun liittyvä kon-
sulttityö »KUHIS». 

Tekninen jaos palveli vakiintuneen tavan 
mukaan eriasteisia kaavatasoja toimialansa 
osalta. Lisäksi se osallistui mm. seuraaviin 
projekteihin ja tehtäviin: 
— yleiskaavaosaston maankäyttöprojektei-

hin kuuluviin »Yleiskaava 1972» ja »Kan-
takaupungin osayleiskaava», joista em. 
projekti oli käynnissä koko vuoden kun 
taas jälkimmäisen osalta aktiivinen suun-
nittelutyö saatiin päätökseen ensimmäi-
sellä vuosipuoliskolla 

— virastopäällikön alaisiin projekteihin 
kuuluvaan Itäkeskuksen osayleiskaava-
työhön ja aloituskorttelien asemakaava-
työhön 

— erilaisiin asemakaavaosaston tehtäväpii-
riin kuuluviin töihin, joista mainittakoon 
Kampin, Malmin aluekeskuksen, Tapa-
nilan ja Suutarilan kaavarunkojen sekä 
Puistolan radan itäpuolen pientaloalueen 
ja Savelan asemakaavojen, Etelä-Vuosaa-
ren asemakaavaehdotuksen, Kumpulan— 
Pikku-Huopalahden maankäyttöselvityk-
sen ja Vallilan teollisuusalueen sekä Tou-
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kolan—Vanhakaupungin kaavarunkotöi-
den suorittaminen. 

Kaupunkisuunnitteluviraston ulkopuolella 
suoritetuista tehtävistä mainittakoon: 
— sihteerin tehtävät vuosien 1976—1985 pit-

kän tähtäyksen taloussuunnitelman (PTS) 
teknisen huollon yhteistyöryhmässä 

— jäsennyys Uudenmaan suurvoimalaitos-
paikkojen täydennysselvitystä suoritta-
vassa sihteeristössä 

— sihteerin tehtävät ympäristönsuojelutoi-
mikunnan asettamassa jaoksessa, joka 
tutkii ilman saastumisen mittausjärjestel-
män perustamista Helsinkiin. 

Vuoden loppupuoliskolla aloitettiin jaok-
sen valvonnassa valtion teknillisen tutkimus-
laitoksen suorittamana tutkimus- ja selvitys-
työ pientalojen perustamisesta sovellettuna 
erikoisesti savimaaperälle. Ensimmäinen väli-
raportti valmistui vuoden lopussa. Kaavata-
loudellisen selvitys- ja suunnittelutyön kehit-
tämisprojektin osalta koottiin osa tarvitta-
vasta perusmateriaalista. Tällainen selvitys-
ja suunnittelutyö on osoittautunut eri suun-
nitteluprojektien yhteydessä erinomaiseksi 
suunnittelun ohjauskeinoksi, jonka tavoit-
teena on turhien yhdyskuntakustannusten 
karsiminen ja kaavan toteuttamiskelpoisuu-
den arviointi. 

Tutkimustoimisto 

Tutkimustoimiston päätehtävänä oli yleis-
kaavaehdotus 1972 :n valmistelutyö, jossa 
keskityttiin tilankäyttösuunnitteiden laatimi-
seen. Suunnitteet valmistuivat kesällä, mutta 
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen 
perusteella ne jouduttiin tekemään uudestaan 
loppuvuoden aikana. Virastossa käynnissä 
olleista suurista projekteista, joissa tutkimus-
toimiston henkilökuntaa oli mukana, mai-
nittakoon kantakaupungin ja Keskuspuiston 
osayleiskaavat sekä saneeraus- ja Itäkeskus-
projekti. 

Tutkimustoimisto osallistui lisäksi mm. 
seuraaviin työryhmiin: 
viraston sisäiset työryhmät 
— Helsingin tavarankuljetustutkimus 

(SATU) 
— Helsingin teollisuusaluetutkimus 
— Pitäjänmäen teollisuusalueen asemakaa-

van muutosta valmisteleva työryhmä 
— kantakaupungin joukkoliikenne vaihtoeh-

tojen vertailu 
viraston ulkopuoliset työryhmät 
— kuntasuunnitteluryhmä (entinen JR-71) 
— vapaa-aika-alue PTS-yhteistyöryhmä 
— terveydenhuollon järjestelykomitean pe-

rustyöryhmä 
— koulusuunnittelutoimikunnan materiaali-

sen suunnittelun jaosto 
— Helsingfors stads skolplaneringskommis-

sion, sektionen för svenskspråkig utbild-
ning 

— YTT:n kaupallisten palvelujen jaoston 
tietorekisteriryhmä (YTTERI) ja elinkei-
nopoliittinen jaos (ELPO) 

— HESY:n työjaosto sekä sosioekonomista 
tutkimusta valmisteleva työryhmä 

— asunto-ohjelmasihteeristön I asuntopoli-
tiikka työryhmä sekä IV saneeraus- ja 
väestöennusteryhmä. 

Tutkimustoimistossa valmistuivat kerto-
musvuonna seuraavat omina tai valvottuina 
konsulttitöinä tehdyt raportit: 
— erittäin puutteellisesti asuvat Helsingissä 

1970. (Markku Lankinen/Ksv, yleiskaa-
vaosasto toiminnallisia selvityksiä 18) 

— asumis- ja työpaikkaväljyys. (Markku 
Lankinen & Heikki Riikonen/Kvs, yleis-
kaavaosasto toiminnallisia selvityksiä 19) 

— Helsingin metsäisten ulkoilualueiden vir-
kistyskäytön sosiaaliset taustatekijät. (Es-
ko Jaatinen & Lasse Lovén/Ksv, yleis-
kaavaosasto: toiminnallisia selvityksiä 
20) 

— 1960-luvulla tapahtunut kohennus- ja 
kunnostustoiminta Helsingin asuntokan-
nassa. (Juhani Väisänen/Ksv, yleiskaava-
osasto toiminnallisia selvityksiä 21) 
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— selvitys Helsingin kaupungin hallitsemien 
puutteellisten ja erittäin puutteellisten 
asuntojen saneerauksen kustannuksista. 
(Merja Kuosmanen/Ksv, yleiskaavaosas-
to toiminnallisia selvityksiä 22) 

— Malmin Kotitien alueen erityistutkimus. 
(Sosplan Ky/Ksv, yleiskaavaosasto) 

— Väestön ammatissatoimivuus. (Markku 
Lankinen/Ksv, yleiskaavaosasto toimin-
nallisia selvityksiä 23) 

— Miksi Helsingin väestö vähenee? (Mark-
ku Lankinen/Ksv, yleiskaavaosasto toi-
minnallisia selvityksiä 24) 

— Selvitys eräiden ulkomaisten kaupunkien 
kehityksestä vuosina 1950—1970. (Mark-
ku Lankinen & Kari Piimies/Ksv, yleis-
kaavaosasto toiminnallisia selvityksiä 25). 

Kantakaupunkitoimisto 

Kantakaupunkitoimiston toiminnan pää-
paino oli kertomusvuonna edelleen Kanta-
kaupungin osayleiskaavan laatimisessa. 
Työn tuloksena valmistuivat erikseen määri-
teltyjen periaatteiden pohjalta toimintakoh-
taiset suunnitteet vuodelle 1985. Näiden pe-
rusteella valmistuivat loppuvuodesta kanta-
kaupungin osayleiskaavakartta määräyksi-
neen sekä toimintasektorikohtaiset tilanva-
rauskartat suosituksineen. Osayleiskaavatyö-
hön liittyvinä aloitettiin myös Kantakau-
pungin kaavoitussuunnitelman ja virkistys-
alueiden kunnostamissuunnitelman valmis-
telu, Lisäksi toimisto osallistui merkittävällä 
työpanoksella koko kaupunkia koskevan sa-
neeraussuunnitelman ja -ohjelman laatimi-
seen sekä suunnittelun seurantajärjestelmän 
kehittämistyöhön. V:n 1972 yleiskaavatyötä 
avustettiin Kantakaupunkia koskevien suun-
nitteiden osalta. Toimisto edusti myös usei-
den maankäyttö- ja liikenneselvitysten laa-
dinnassa, josta mainittakoon pysäköintitut-
kimus, metron esisuunnitteluprojektit sekä 
useat pohjoista Kantakaupunkia koskevat 
selvitystyöt. 

Esikaupunkitoimisto 

Organisaation mukaan toimiston henkilö-
kuntaan kuului kertomusvuonna 11 henki-
löä: toimistopäällikkö, kaksi jaospäällikköä, 
kolme arkkitehtia, tutkija, kaksi piirtäjää ja 
kaksi opiskelijaa. Henkilökunnasta yksi ark-
kitehti ja yksi opiskelija työskentelivät koko 
vuoden Itäkeskus-projektissa. Läntisen jaok-
sen jaospäällikkö siirrettiin vuoden puolivä-
lissä toistaiseksi asemakaavaosastolle ja tut-
kija sekä toinen opiskelija vaihtoivat työpaik-
kaa, joten vuoden lopussa oli toimiston työ-
paikoista viisi tyhjänä. 

Toimisto julkaisi esitteinä seur. valmiit 
työt: Pohjois-Konalan inventointitiedot ja 
yleissuunnitelma (yleiskaavaosaston julkai-
sut B 14 ja B 15), Tapanilan kaavarunkotyön 
ohjelma (julkaisu A 4) ja Suutarilan kaava-
runkotyön ohjelma (julkaisu A 5). Lisäksi 
toimisto osallistui tekeillä olevan yleiskaavan 
laadintaan, eräisiin pienempiin projektiluon-
teisiin tehtäviin, lausuntojen valmisteluun 
sekä erinäisten viraston sisäisten työryhmien 
työskentelyyn. 

Liikennesuunnitteluosasto 

Henkilökunta. Kertomusvuonna toimi lii-
kennesuunnitteluosaston päällikkönä dipl. 
ins. Heikki Salmivaara, I apulaisosastopääl-
likkönä dipl.ins. Antti Koivu ja II apulais-
osastopäällikkönä dipl.ins. Seppo Sanaksen-
aho. Vuoden lopussa oli osaston palveluk-
sessa 72 henkilöä: os.pääll, I apul.os.pääll., 
II apul.os.pääll., kolme toimistopäällikköä, 
10 jaospäällikköä, 19 dipl.ins. ja ins., kaksi 
tutkijaa, osastosihteeri, neljä rakennusmes-
taria, kuusi liikenneteknikkoa, liikennevalo-
teknikko, suunnitteluavustaja, sähköyliasen-
taja, kaksi sähköasentajaa, yhdeksän piirtä-
jää, kaksi tilastoapulaista, toimistoesimies, 
toimistonhoitaja, kanslisti, apulaiskanslisti ja 
kolme toimistoapulaista. Osaston palveluk-
sessa oli lisäksi lyhytaikaisessa työsuhteessa 
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ulkomainen harjoittelija ja mm. opiskelijoita 
tutkimus- ja tilastointitehtävissä sekä liiken-
kennelaskennoissa. Henkilökunnan määrä li-
sääntyi kertomusvuonna 5:llä. 

Osaston toimintaa vaikeutti suunnitteli-
joiden suuri vaihtuvuus. Esim. kantakaupun-
kiprojektin henkilökunta vaihtui kertomus-
vuoden aikana n. 50-prosenttisesti. Lisäksi 
suunnittelijoiden toimiin palkatuista henki-
löistä suurin osa oli vastavalmistuneita. 

Huoneisto. Osasto muutti helmikuussa Nil-
siänkatu 6:ssa oleviin kaupunkisuunnittelu-
viraston tiloihin. Muuton aiheuttama viras-
ton jakautuminen erillään sijaitseviin toimin-
tapisteisiin vaikeutti erityisesti suunnittelu-
toimiston yhteistyötä asemakaavaosaston 
kanssa. 

Toiminta. Liikennesuunnitteluosasto laati 
kulkulaitosjärjestelmän kehittämissuunnitel-
mia, suoritti liikenteen yleis- ja yksityiskoh-
taista suunnittelua tie-ja katuverkon, joukko-
liikenteen, jalankulku- ja pyöräliikenteen 
väylien sekä pysäköinnin osalta, teki tutki-
muksia ja tilastotöitä kaupungin kuljetustar-
peista ja liikenneoloista laadittavia selvityk-
siä varten, huolehti liikenteen ohjauksen 
suunnittelusta sekä muista kaupunkisuunnit-
telulautakunnan, liikennejaoston ja virasto-
päällikön antamista tehtävistä. Kertomus-
vuonna kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
esiteltiin 579 ja liikennejaostolle 50 asiaa. 
Kirjeitä osasto lähetti 689. Osaston julkaisu-
sarjassa ilmestyi 37 julkaisua, minkä lisäksi 
laadittiin lukuisia muita raportteja, tutkimuk-
sia ja selvityksiä. 

Kulkulaitostoimisto 

Toimiston toimialaan kuuluvana tehtävänä 
suunniteltiin kertomusvuonna yleiskaava 
1972 :een liittyvää kulkulaitosjärjestelmää. 
Suunnittelutyön yhteydessä laadittiin mm. 
selvitykset tavaralinjaliikenteen terminaaleis-
ta, henkilöautoista liityntäliikenteessä sekä 

työpaikkojen sijoituksen vaikutuksesta Hel-
singin seudun työmatkaliikenteeseen. Kehä 
II :n (Välikehä) tarpeellisuutta koskevan sel-
vityksen perusteella tehtiin ehdotus Kehä 
II :n ja Kehä III :n (Ulkokehä) yhdistämisestä. 
Yhteistyössä liikennelaitoksen kanssa aloi-
tettiin kantakaupungin joukkoliikenneselvi-
tyksen tekeminen. 

Toimisto jatkoi myös osaston ATK-systee-
min kehittämistyötä. Systeemiin sisältyvät 
kaikki useimmin esiintyvät ja laajimmat tie-
dot liikenteestä kuten liikennevirtamatriisit, 
liikenneverkot, reittipuut, maankäyttötiedot, 
aluejakomuunnokset jne. Pyrkimyksenä on 
luoda järjestelmä, jonka avulla voidaan mah-
dollisimman nopeasti ja vaivattomasti tuot-
taa erilaisia ennustetietoja sekä yleis- että 
asemakaavatasoisen liikennesuunnittelun tar-
peisiin. Tätä käytettiin hyväksi sekä useiden 
konsulttitöiden että osaston sisäisten suun-
nittelutehtävien kuten mm. Yleiskaava 
1972 :n, kantakaupungin osayleiskaavan ja 
KAJO-projektin yhteydessä. Samalla saatiin 
kokemusta kehitetyn systeemin eli »pake-
tin» soveltamisesta käytännön suunnittelu-
työhön. 

Toimisto osallistui myös rakennusaikaisia 
liikennejärjestelyjä ja huoltoliikennettä kos-
kevien ohjeiden sekä kulkulaitosjärjestelmän 
v:ien 1974—1978 toteuttamisohjelman laati-
miseen ja v:ien 1976—1985 pitkän tähtäimen 
suunnitelman aloittamiseen. Lisäksi kerto-
musvuonna valmistui esikaupunkialueiden 
autopaikkanormeja koskevat ohjeet. 

Kantakaupunkiprojektin (v. 1971 perus-
tettu projektiryhmä) tehtäviin kuuluivat Kan-
takaupungin osayleiskaava-, kaavarunko- ja 
asemakaavatöihin sekä metron rakentami-
seen liittyvä liikennesuunnittelu ja erilliset 
suurehkot liikennejärjestelysuunnitelmat. 

Kantakaupungin osayleiskaavatyön osalta 
täsmennettiin kertomusvuoden alkupuolella 
C-jakson liikenneverkkovaihtoehdon lähtö-
kohtia, jatkotyösuosituksia sekä tilanvarauk-
sia. Työn tuloksena valmistui vuoden lop-
puun mennessä Kantakaupungin osayleis-
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kaavaehdotuksen liikenteen tilanvaraussuun-
nitelma. 

Keskustan kaavarunkotöihin liittyen tar-
kennettiin Kampin liikennesuunnitelmaa se-
kä lähiliikenteen terminaalisuunnitelmaa, 
jonka osalta käynnistettiin vuoden puolivä-
lissä ns. hankesuunnittelu vaihe. Kantakau-
pungin muihin kaavarunko- ja asemakaava-
töihin liittyvänä valmistui Katajanokan ka-
navaseudun liikennejärjestelyvaihtoehtojen 
kartoitus sekä Länsi-ja Keski-Pasilan kaava-
runkojen osalta Vapaudenkadun pohjoisosan 
yleissuunnitelma. Lisäksi käynnistyivät vuo-
den lopulla Kumpula—Toukola sekä Pikku-
Huopalahti-alueitten liikenteelliset yleissuun-
nitelmat. 

Erillisinä alueellisina suunnitelmina laadit-
tiin Sörnäisten rantatien ja Ruoholahden lii-
kenteelliset yleissuunnitelmat ja joukkolii-
kennekatusuunnitelma Ruoholahdesta suo-
raan Kampille. Lisäksi tehtiin useita suunni-
telmia kevyttä liikennettä ja eräitä laajah-
koja katu-ja liittymäjärjestelyjä varten, joista 
mainittakoon Teollisuuskadun, Sturenkadun 
sekä Savonkadun liikennejärjestelyt Alppilan 
katuverkon parantamisehdotuksineen. 

Tutkimustoimisto 

Tutkimustoimiston toimesta v. 1971 aloi-
tettu Helsingin satamien ja tukkukaupan kul-
jetustutkimus valmistui kertomusvuonna. V. 
1972 valmistunutta Helsingin esikaupunki-
alueiden teollisuustutkimusta täydennettiin 
valmistamalla erillisraportit Vallilan ja Pi-
täjänmäen—Pajamäen—Konalan—Reimar-
lan osalta. Lisäksi toimisto avusti asemakaa-
vaosastoa näiden alueiden kaavoitustyössä. 

Liikennekokeilujen tutkimisessa toimisto 
osallistui mm. Hämeentielle ja Mannerhei-
mintielle tulevien joukkoliikenteen omien 
kaistojen vaikutusten selvittelyyn sekä Sepän-
kadun ja Bulevardin kokeiluihin. Kertomus-
vuoden,^aikana suoritettiin^ säännöllisiä lii-
kennelaskentoja, joiden tuloksia raportoitiin. 

Lisäksi liikennettä laskettiin n. 70 erillisessä 
suunnittelun tai järjestelyn kohteena olevassa 
risteyksessä. Toimisto suoritti myös Helsin-
gin joukkoliikenteen palvelutasoa koskevan 
mielipidetutkimuksen. 

Liikenteen ympäristöhaittaselvityksiä jat-
kettiin edelleen. Raporteista mainittakoon 
»Helsingin runkoväylien meluselvitys v. 1985» 
ja »Liikenne ja ilman saastuminen». Toimisto 
osallistui lisäksi meluesteiden perustamistut-
kimuksen suorittamiseen sekä avusti kaavoi-
tustoimintaa antamalla lausuntoja asemakaa-
vojen melu- ja saastekysymyksistä jne. Toi-
miston toimesta laadittiin myös normiluon-
teiset suositukset liikennemelun rajoista sekä 
suoritettiin erillisiä melunmittauksia. 

Liikenneturvallisuussektorilla valmistui 
kertomusvuonna raportti »Liikenneonnetto-
muudet Helsingissä v. 1972», jossa analysoi-
tiin liikenneonnettomuuksia ja niiden syitä. 
Lisäksi valmistui yleisöjulkaisu »Liiku tur-
vallisesti Helsingissä — Rör dig tryggt i Hel-
singfors», jonka avulla pyrittiin antamaan 
yleisölle tietoa Helsingin liikenneturvallisuus-
tilanteesta. Toimisto avusti myös lukuisia 
suunnitteluprojekteja onnettomuusselvityk-
sissä. 

Yleinen toimisto 

Yleisen toimiston yleisessä jaoksessa laa-
dittiin suunnitelmia lukuisista liikennemer-
kein, ajoratamaalauksin jne. suoritettavista 
pienistä liikennejärjestelyistä sekä valmistel-
tiin lausuntoja ammattimaiseen liikenteeseen 
liittyvistä kysymyksistä. Yksittäisinä työkoh-
teina mainittakoon esitykset pysäköintimak-
sun korottamisesta ja kaupungin jakamisesta 
kolmeen maksuvyöhykkeeseen, vuoropysä-
köintikokeilun järjestämisestä ja kertomus-
vuonna kokeiltavana olleiden Etelärannan 
liikennejärjestelyjen saattamisesta pysyviksi. 
Lisäksi annettiin lausunto liikennemerkkejä 
koskevan: KulkM :n päätöksen osittaisesta 
muuttamisesta. 

96 



14. Kaupunkisuunnitteluvirasto 

Pysäköintimittareita oli kertomusvuoden 
lopussa käytössä yht. 2 550, joista neljän 
tunnin mittareita oli 454, kahden tunnin mit-
tareita 1 475, yhden tunnin mittareita 469 ja 
puolen tunnin mittareita 152. Mittareiden 
hankinta-, asennus-, huolto-, ym. kustannuk-
set olivat kertomusvuonna 1 064 533 mk ja 
mittareista saadut tulot 2 368 188 mk. 

Liikennevalojaoksen tehtäviin kuului lii— 
kennevalosuunnitelmien laatiminen, asen-
nusten valvonta, laitteiden huoltoja liikenne-
valojärjestelmien kehittäminen. Uudet liiken-
nevalot asennettiin 12:een risteykseen. Ker-
tomusvuonna valmistui myös uusi liikenne-
valoja ohjaava tietokonekeskus, Vallilan ala-
keskus, johon tullaan liittämään itäisen kan-
takaupungin liikennevalot. Vuoden lopussa 
Helsingissä oli 153 liikennevalo-ohjattua ris-
teystä, joista 94 oli kytketty tietokoneeseen. 

Suunnittelutoimisto 

Suunnittelutoimiston tehtäviin kuului ker-
tomusvuonna liikennesuunnitelmien ja suu-
rehkojen liikennejärjestelysuunnitelmien laa-
timinen esikaupunkialueille. Suurimman 
osan toimiston töistä muodostivat kaava-
runko- ja asemakaavatöihin liittyvät liiken-
nesuunnittelutehtävät, joista laajimmat oli-
vat HaVa:n, MaTaPuPu:n ja Itäkeskuksen 
alueilla. Huomattavimpia suunnitteilla olevia 
liikenneväylähankkeita olivat Malmin—Puis-
tolan alueella sijaitseva Radanvarsitie—Itä-
katu, Viikintien parantaminen ja liittymän 

rakentaminen Viikintieltä Lahden moottori-
tielle. Suunniteltavana oli myös Kehä I:n 
liittymät Pirkkolan—Maununnevan, Kannel-
mäen sekä Yhdyskunnantien kohdalla, Ase-
sepäntien liittymä Ruusulantielle sekä Hana-
saaren kulttuurikeskuksen liikenneyhteydet. 
Kertomusvuonna valmistui runsaasti jalan-
kulku- ja pyörätiesuunnitelmia, joista oli 
laajin Vantaan länsirannan ulkoilureittisuun-
nitelma. 

Pääradan varrella sijaitsevien rautatiease-
mien parantamiseen tähtäävien suunnitel-
mien laatimista jatkettiin yhteistyössä VR :n 
kanssa. Vuoden aikana valmistuivat Puisto-
lan, Pukinmäen, Oulunkylän ja Käpylän ase-
mien esisuunnitelmat. Lisäksi päätettiin Huo-
palahden asemalle tulevista järjestelyistä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kerto-
musvuonna hyväksymien yleissuunnitelmien 
mukaisten esikaupunkialueilla olevien liiken-
neväylien rakentamiskustannukset olivat n. 
68 mmk, vastaavat rautatieasemien paranta-
miskustannukset n. 18 mmk ja kevyen liiken-
teen väylien rakennuskustannukset n. 3 mmk 
eli edelliset yhteensä n. 89 mmk. Lisäksi 
kaavoituksen yhteydessä suunniteltiin huo-
mattava määrä katuja, kevyen liikenteen väy-
liä ja pysäköintialueita. Kaikki em. suunni-
telmat edustivat yleissuunnitteluvaihetta, jol-
loin olisi voitu oleellisesti vaikuttaa mm. näi-
den väylien rakentamiskustannuksiin. Suun-
nitteluun käytettävissä olleet resurssit olivat 
kuitenkin riittämättömät eivätkä olleet oi-
keassa suhteessa po. kustannuksiin. 
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V. 1973 eli neljäntenätoista toimintavuo-
tena keskuspesulassa pestyn pyykin määrä 
oli 5 182 tn, eli n. 3 % pienempi kuin edellisen 
vuoden pyykkimäärä. Vähennys johtui lä-
hinnä vaatteiston yleisestä keventymisestä se-
kä toisaalta asiakaslaitosten hoitopäivien 
määrän vähentymisestä. 

Kertomusvuonna jatkettiin pesukonekan-
nan uusimista hankkimalla yksi jatkuvatoi-
minen pesukone ja pientavaramankelin tait-
tokone. 

Vuoden lopulla saatiin omaan käyttöön 
aikaisemmin vuokrattuna olleet kellariker-
roksen sosiaalitilat. 

Lämpökeskuksesta toimitettiin lämpöener-
giaa keskuspesulan oman tarpeen lisäksi 
Koskelan sairaskodille 18 165 Gcal sekä Ruu-
timäen asuntoalueelle 16 698 Gcal. 

Organisaatio ja henkilökunta. Kaupungin-
hallituksen keskuspesulajaostoon kuuluivat 
puheenjohtajana teollisuustointa johtava 
apul.kaup.joht. Gunnar Smeds sekä jäseninä 
kaupunginhallituksen jäsenet Aulis Leppä-
nen, Terttu Raveala ja Usko Ruuskanen sekä 
kotitalousopettaja Maija Leena Seuna. Jaos-
ton sihteerinä toimi apul.kaup.siht. Olavi 
Kaattari. Jaosto kokoontui kuusi kertaa ja 
sen kokouksiin osallistui myös keskuspesu-
lan johtaja. 

Keskuspesulan tuotantokomitea kokoontui 
neljä kertaa ja puheenjohtajana toimi Erkki 
Ahlberg. Kokouksiin osallistui seitsemän 
työntekijäin, kaksi toimihenkilöiden ja neljä 
työnantajan edustajaa. 

Keskuspesulan henkilökunta. Johtajana toi-
mi edelleen Raili Hämäläinen. Hänen lisäk-
seen kuului henkilökuntaan konttoripäällik-
kö, pesulalaboratorionhoitaja, pesulatoimin-
nan ylimestari, konemestari, liinavaateosas-
tonhoitaja sekä 168 työntekijää. Kertomus-
vuoden päättyessä oli henkilökuntaa yhteen-
sä 175 (ed.v. 183) jakaantuen osastoittain 
seuraavasti: johtaja, toimistossa 4, laborato-
riossa yksi, liina vaateosastolla 17, pesula-
osastolla 132 ja teknillisellä osastolla 20 hen-
kilöä. 

Teknilliset laitteet. Keskuspesulan tontin 
pinta-ala on 15 511 m2 sekä pesularakennuk-
sen tilavuus 40 000 m3 ja lämpökeskuksen 
6 200 m3. Kattilalaitos käsitti kaksi vesiput-
kihöyrykattilaa apulaitteineen. Lisäksi läm-
pökeskusrakennuksessa sijaitsi korjaamo ja 
sähkömuuntamo. Pesularakennuksen kellari-
kerroksen autotallitiloista oli 160 m2 vuok-
rattu rakennusviraston puhtaanapito-osas-
tolle 30.9. saakka sekä tämän jälkeen 25 m2 . 

Keskuspesulaan hankittiin vuoden aikana 
7-yksikköinen, linkoyksiköllä varustettu jat-
kuvatoiminen pesukone, jonka teho on 504 
kg/tunti sekä pientavaramankelin taittokone, 
jolla pientavarataiton lisäksi saadaan pit-
kittäistaitto lakanoille ja muille suurille vaate-
kappaleille. Pesulan käytöstä poistettiin kaksi 
pesukonetta, neljä linkoa, yksi aukilyönti-
kone ja kaksi prässiä. 

Konekanta käsitti vuoden lopussa seuraa-
vat yksiköt: 
— valkopesulassa 9 pesukonetta, 7 linkoa, 
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11 rumpukuivaajaa, 3 mankelia, levitys-
kone, 4 taittokonetta, 28 prässiä ja 2 ka-
binettiprässiä 

— kemiallisessa pesulassa kuivapesukone, 
rumpukuivaaja, höyrytyslauta, prässi ja 
tahranpoistopöytä 

— vaatekorjaamossa 20 ompelukonetta, 2 
sukanparsimiskonetta, nappikone, tri-
koosaumauskone ja kuumapaikkauskone. 

Laitoksen toiminta 

Toimisto huolehti kaikista laitoksen toi-
mintaan liittyvistä toimistotöistä ja tilitoi-
mistolle kuuluvista tehtävistä. 

Laboratorio huolehti tutkimuksista, joi-
den avulla selvitettiin pesu- ja huuhteluvesis-
tä, kattiloiden syöttövedestä, eri pesulako-
neiden toiminnasta sekä valmiista pyykistä 
päivittäin tai viikoittain otettujen näytteiden 
laatua. Lisäksi laboratorio huolehti pesussa 
jääneiden tahrojen poistamisesta ja avusti 
pesuja huuhtelumenetelmien kehittämistä se-
kä suoritti tekstiilien pesunkestoa koskevia 
tutkimuksia. 

Liinavaateosasto osallistui sairaaloiden ja 
huoltolaitosten vaateasioita käsittelevän toi-
mikunnan työhön liinavaatteiston kehittämi-
seksi. Toimikunta julkaisi uuden vakio vaate-
luettelon, joka sisälsi 126 artikkelia. Tämä on 
noin puolet viisi vuotta aikaisemmin julkais-
tun luettelon nimikemäärästä. Vaatetoimi-
kunta työskenteli Sairaalaliiton Standardi-
soimistoimikunnan kanssa yhteistyössä an-
tamalla lasuntoja lukuisista liinavaatteiden 
standardiehdotuksista. Uusina vakiovaattei-
na liinavaatteistoon hankittiin trikoisia lää-
kärin leikkauspaitoja ja -myssyjä. 

Liinavaatteiden varastohankintoja suori-
tettiin 543 627 (ed.v. 654 207) mk:n arvosta. 
Käyttöön otettiin vaatekappaleita 515 000 
(560 000) mk:n arvosta. Varmuusvaraston 
arvo oli vuoden lopussa 394 751 (366 125) 
mk. Keskuspesulan käyttöön siirrettiin asia-
kaslaitoksista 1 469 kpl erilaisia liinavaattei-

ta. Nämä merkittiin kaupunginhallituksen 
päätöksellä keskuspesulan kirjanpitoon 6 826 
mk:n arvoisina. 

Suoritetun inventoinnin mukaan keskus-
pesulan käytössä oli vuoden päättyessä 
578 334 (585 693) vaatekappaletta kirjanpi-
toarvon ollessa 2 354 540 (2 290 890) mk. 
Inventoinnin osoittama vajaus oli 18 519 
(19 282) kpl vastaten 3,2 (3,4) % inventoinnin 
kohteina olleiden vaatekappaleiden lukumää-
rästä ja vastaavasti 2,2 (2,8) % niiden ar-
vosta. 

Kaupungin sairaaloiden, sairaskotien ja 
vanhainkotien kokonaispyykkimäärästä oli 
keskuspesulan omistamien liinavaatteiden 
osuus keskimäärin 76,3 (72,6) %, muu osa oli 
laitosten ja niiden henkilökunnan omistuk-
sessa. Vaatekorjaamossa korjattiin erilaisia 
vaatekappaleita 45 216 (45 757) kg, mikä vas-
taa 1,0 (1,0) % po. laitosten tarvitsemasta 
kokonaispyykkimäärästä. Korjauskelvotto-
mina poistettiin käytöstä 37 243 (52 880) 
vaatekappaletta. 

Pesulaosastolla käsiteltiin kertomusvuo-
den aikana yhteensä 5 181 946 (5 347 280) kg 
pyykkiä sekä lisäksi Auroran sairaalssa pes-
tyä ns. infektiopyykkiä 28 843 (62 111) kg. 
Pyykin kokonaismäärästä mankeloitiin 73,1 
(77,0) %, prässättiin 8,9 (9,0) %, pelkästään 
kuivattiin 16,8 (12,8) % ja kemiallisesti pes-
tiin 1,2 (1,2) %. 

Pyykin kokonaismäärästä oli kaupungin 
laitosten pyykkiä 91,3 (90,2) %, ulkopuolis-
ten laitosten 8,1 (9,4) %, oman henkilökun-
nan 0,1 (0,1) % sekä hankittujen uusien vaa-
tekappaleiden osuus 0,4 (0,3) %. Ulkopuoli-
sina asiakaslaitoksina olivat kertomusvuonna 
Kätilöopistoja SPR:n Veripalvelu. 
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Kaupungin laitosten kokonaispyykkimää-
rä 5 181 946 kg jakautui eri laitosten kesken 
seuraavasti: 

% 
Auroran sairaala 6.7 
Hesperian » 6,6 
Kivelän » 10,0 
Laakson » 6,0 
Malmin » 3,7 
Marian » 7,2 
Röykän » 1,6 
Koskelan sairaskoti 27,1 
Myllypuron » 3,8 
Kustaankartanon vanhainkoti 3,5 
Riista vuoren » 1,7 
Roihuvuoren » (lai-

toksineen) 2,9 
Suursuon » 4,9 
Sofianlehdon vastaanottokoti 3,0 
Muut laitokset 2,6 
Ulkopuoliset asiakkaat 8,2 
Uudis-ja henkilökunnan pyykki . . . . 0,5 

100,0 

Keskuspesula huolehti kertomusvuonna 
yllä mainittujen sairaaloiden, sairaskotien ja 
vanhainkotien (Kustaankartanoa lukuunot-
tamatta) sekä Yrjönkadun uimahallin pyykin 
kuljetuksesta. 

Teknillinen osasto huolehti keskuspesulan 
tontin, rakennusten, koneiden ja laitteiden se-
kä sähkö-ja putkiverkostojen korjaus-, huol-
to-ja ylläpitotehtävistä sekä lämpö-ja sähkö-
energian, veden ja paineilman toimittamisesta 
eri toimintakohteiden tarpeisiin. Lämpökes-
kus toimitti pesularakennukseen, Koskelan 
sairaskodin alueelle sekä Ruutinmäen asun-
toalueelle lämpöenergiaa höyrynä ja lämpi-
mänä vetenä nettoperiaatteen mukaan las-
kettuna yht. 43 408 (35 882) milj. kilokaloria, 
josta pesulan osalle tuli 19,7 (25) % ja mui-
den 80,3 (75) %. 

Taloudellinen tulos. Kertomusvuonna kes-
kuspesula laskutti kaupungin laitoksia man-
keloidusta ja prässätystä pyykistä tammi— 
toukokuun aikana 77 (71) ja loppuvuoden 
aikana 88 (71) penniä, korjauksesta 6 (5,5) 
ja vuokrauksesta 21,5 (20) penniä pyykkiki-
lolta. Kuljetuksesta laskutettiin lähinnä kul-
jetusmatkan pituudesta riippuen 4,5—20 (4— 
13) penniä pyykkikilolta. Lämpöenergiasta 
laskutettiin keskimäärin 29,50 (28,42) mk 
milj. kilokalorilta ja autotallista perittiin 
vuokraa 2,80 (2,80) mk/m2 kuukaudelta. 

Kertomusvuoden menot olivat 6 808 082 
(5 881 423) mk, tulot 6 839 806 (5 884 512) 
mk, joten ylijäämää kertyi 31 725 (3 086) mk. 
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Kiinteistövirasto toimi v. 1973 kiinteistö-
lautakunnan alaisena. Viraston päällikkönä 
oli varat. Pentti Lehto. 

Kiinteistövirasto jakautui kanslia-, tontti-, 
maatalous-, metsä-, kaupunkimittaus- ja talo-
osastoon. Erillisinä toimistoina olivat geo-
teknillinen toimisto ja asuntotuotantotoimis-
to. 

Viraston diaariin kertomusvuonna mer-
kittyjen asioiden luku oli 5 255 (ed. v. 5 177). 
Näistä oli virastopäällikön asioita 410 (335), 
kansliaosaston 839 (882), tonttiosaston 3 075 
(3 042), maatalousosaston 24 (19), metsä-
osaston 19 (26), kaupunkimittausosaston 402 
(464) ja talo-osaston 486 (408). Kiinteistövi-
raston lähettämien kirjeiden lukumäärä oli 
1 288 (1 358). Virastopäällikön päätösluette-
lon pykäläluku oli 264 (226) ja kansliaosas-
ton osastopäällikön päätösluettelon pykälä-
luku 96 (99). 

Viranhaltijat. Kertomusvuonna avoinna 
olleita virkoja täytettiin eri osastoilla seuraa-
vasti : 
— kansliaosastolla 29. pl:n asiamiehen vir-

ka, 14. pl:n toimistonhoitajan virka, 13. 
ja 11. pl :n kanslistin virat sekä 8. pl :n toi-
mistoapulaisen virka 

— tonttiosastolla 28. pl:n kiinteistöhankki-
jan virka, 27. pl:n osastosihteerin virka, 
27. pl:n tutkijan virka, 11. pl :n ja neljä 
10. pl:n valvonta-apulaisen virkaa sekä 
kaksi 8. pl:n ja yksi 7. pl:n toimistoapu-
laisen virka 

— metsäosastolla 29. pl:n apul. kaupungin-
metsänhoitajan virka 

— kaupunkimittausosastolla 24. pl:n mit-
tausteknikon virka, 11. pl:n toimentajan 
ja piirtäjän virat, 10. pl:n piirtäjän virka 
sekä 9. pl:n toimistoapulaisen virka 

— talo-osastolla 24. pl:n rakennusmestarin 
virka, 22. pl:n apul.isännöitsijän virka, 
18. pl :n asuntoasiaintarkastajan virka, 16. 
pl :n toimistonhoitajan virka, 14. pl:n yli-
vahtimestarin virka, 12. pl:n toimentajan 
virka, 12. ja 11. pl:n vahtimestarin virat 
sekä kaksi 9. pl:n toimistoapulaisen vir-
kaa. 

Kiinteistöviraston eri bsaStoilta erosivat 
seuraavat viranhaltijat: 
— kansliaosastolta toimistonhoitaja, kaksi 

kanslistia sekä piirtäjä 
— tonttiosastolta apul.pysäköinninvalvoja, 

valvonta-apulainen, kanslisti sekä kolme 
toimistoapulaista 

— kaupunkimittausosastolta insinööri, kak-
si piirtäjää sekä toimistoapulainen 

— talo-osastolta apul.osastopäällikkö, ra-
kennusmestari, asunnontarkastaja, apul. 
isännöitsijä, toimistonhoitaja ja toimisto-
apulainen 

— maatalousosastolta maatal. työnjohtaja. 
Huoneistot. Kiinteistöviraston eri osastot 

toimivat kertomusvuonna samoissa tiloissa 
kuin edellisenäkin vuonna. 

Kansliaosasto 

Osaston tehtävät olivat kertomusvuonna 
samat kuin aikaisemminkin. 
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Osastossa käsiteltiin kertomusvuoden ai-
kana (suluissa edellisen vuoden luvut) 188 
(204) kauppa- ja vaihtokirjaa, 243 (212) 
maanvuokrasopimusta ja 121 (547) niihin 
tehtyä muutosta, 21 (20) huoneen vuokraso-
pimusta, 65 (63) muuta sopimusta, 90 (112) 
vuokraoikeuden siirrosta sekä 460 (364) lain-
huudatus- ja kiinnitysasiaa. Toimeksiantoja, 
jotka eivät johtaneet sopimukseen oli 150 
(111). Osakkaille annettiin 619 (471) hallinta-
oikeustodistusta ja 153 (201) vuokrasopimus-
jäljennöstä. Rakennuslain mukaisia korva-
uksia suoritettiin 90 (71) tapauksessa. 

Vuoden aikana lähetettiin 811 (785) kir-
jettä. 

Kiinteistöluettelon suorittamista kanta-
omaisuuden kirjanpidollisista sekä kartastol-
lisista muutoksista mainittakoon seuraavat: 
kiinteistöjen ostoja 58, vaihtoja 17 ja myyn-
tejä 36. Kaupungin omistama maa-alue li-
sääntyi täten 55.1 ha kaupunkialueella ja 
141.5 ha ulkokuntien alueella. Maa-alueen 
vähennys oli 14.1 ha kaupunkialueella ja 0.5 
ha ulkokuntien alueella. Vesialue lisääntyi 
67.7 ha ulkokuntien alueella ja väheni 8.7 ha 
kaupunkialueella. Lisäksi kaupunki sai hal-
lintaoikeuden n. 50 ha alueeseen Etelä-
Kaarelan kylässä vuoteen 2 020 asti ja Päi-
jänne suunnitelmaan kuuluvat 32 kuilualuetta 
myytiin. Tonttien ym. vuokrauksia kirjattiin 
234, varauksia 13, ryhmäsiirtoja 400, raken-
nuslain mukaisia muutoksia 108 ja asema-
kaavamuutoksia 3. Ostojen ja vaihtojen 
kautta lisääntyi kaupungin omistamien ra-
kennusten määrä 87 rakennuksella ja myyn-
tien sekä purkamisten kautta väheni taas 124 
rakennuksella. Rakennusviraston talonra-
kennusosaston ilmoittamat rakennuskustan-
nukset olivat 62.9 mmk ja katurakennusosas-
ton vastaavasti 9.2 mmk. Lisäksi kirjattiin eri 
hallinto- ja johtokuntien omassa käytössä 
olevat perusparannusluontoiset rakennus-
määrärahat. Kiinteän kantaomaisuuden luet-
telot tehtiin 15 eri hallinto- ja johtokunnan 
puolesta rahatoimistolle. Samoin tehtiin kau-
punginhallitukselle v. 1974 talousarvioehdo-

tus. Yhteistoiminta kuntasuunnittelurekiste-
rin kanssa ATK-menetelmän soveltamisesta 
kirjanpitoon jatkui koko tilivuoden. 

Tonttiosasto 

Tonttien luovuttaminen. Vuokraus oli edel-
leen tonttien ja alueiden pääasiallinen luovu-
tusmuoto. Vuokrattujen asuntotonttien luku-
määrä oli 20 (ed. v. 19). Tonttien rakennus-
oikeus oli yht. 4 253 (4 227) huoneyksikköä. 

Luovutetuista asuntotonteista suurin osa 
sijaitsi Itä-Pasilan ja Haaga—Vantaan alu-
eilla. 

Viime vuosina on asuntotontteja vuokrattu 
seuraavasti: 

V. kpl hy 

1967 . . . 7 . . n. 4 100 
1968 . . . 4 . . n. 2 000 
1969 . . . 11 . . 3 012 
1970 . . . 22 . . 4416 
1971 . . . 26 . . 5215 
1972 . . . 19 4 227 
1973 . . . 20 . . 4 253 

Teollisuus-, pienteollisuus-ja varastoaluei-
den tontteja esitettiin luovutettavaksi 39 (44). 
Tontteja ja alueita esitettiin luovutettavaksi 
muihin tarkoituksiin seuraavasti : 

liiketontit 5 ( 9 ) 
huolto-ja jakeluasematontit 2 ( 7 ) 
autopaikkatontit ja alueet 5 (13) 
yleisten rakennusten tontit 1 ( 2 ) 

Vielä esitettiin tontteja ja alueita luovutet-
tavaksi eri tarkoituksiin kuten työmaa-alueik-
si, esittely- ja myyntitarkoituksiin, pienois-
golfkentiksi jne 51 (54). Lisäksi esitettiin va-
rattavaksi 87 (44) tonttia tai aluetta mahdol-
lisia myöhempiä luovutuksia varten. Varauk-
sia esitettiin jatkettavaksi 9 (17). 

Pienteollisuus- ja varastoalueiden tonttien 
vuokraaminen rajoittui kertomusvuonna 
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pääasiassa hajanaisiin yksittäistapauksiin se-
kä vapautuneitten tonttien vuokraamisiin. 
Vireillä ovat edelleen Tattarisuon teollisuus-
alueen laajentaminen ja Oulunkylän Niitty-
län teollisuusalueen tiivistäminen. Kivikon 
teollisuusalueen asemakaava vahvistettiin 
8.11. Alueella on pikkutontteja 20 ja isoja 9. 
Tontit on varattu ja ne päästäneen vuokraa-
maan vuonna 1974. Kivikon alueelle keskit-
tynee autoalan palveluliikkeitä. 

Itä-Pasilan uuden asuntoalueen kunnallis-
teknillisten töiden tieltä tyhjennettiin Vallilan 
metsän ja Mäkelän varastoalueita. Pienteolli-
suustonttien puutteen johdosta irtisanotuille 
jouduttiin vuokraamaan mm. Tattarisuolta 
sellaisia tontteja ja alueita, jotka eivät olleet 
luovutuskunnossa. Malmin teollisuusalueet 
ovat edelleen rakennuskiellossa asemakaava-
suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi. 

Varasto- ja pienteollisuustonttien puute 
tuntui tähän asti joustavasti sujuneessa van-
hojen varastoalueitten tyhjentämisessä uusien 
asemakaavojen toteuttamista varten. Itä-
Pasilan ja Uudenpellon alueilla on uudelleen 
sijoitettavia pienyrittäjiä vielä yhteensä kol-
misenkymmentä. 

Myytäväksi esitettiin kertomusvuonna 39 
(24) määräalaa (tontinosaa) ja 2 (—) tonttia. 
Aluevaihtoja esitettiin suoritettavaksi 15 (21). 
Näiden yhteydessä kaupunki sai 20 (30) ja 
luovutti 16 (25) tilaa, tonttia tai määräalaa. 

Alueiden ja rakennusten ostaminen. Kau-
pungille esitettiin ostettavaksi 62 (64) eri 
maanomistajalta yht. 85 (92) tilaa, tonttia ja 
määräalaa. Myyntitarjouksia esitettiin hylät-
täväksi 10 (18) tapauksessa. Vuokrasuhteen 
purkamisen yhteydessä esitettiin 21 (34) ra-
kennusta ostettavaksi. 

Muut asiat. Vuokraoikeuksia ehdotettiin 
jatkettavaksi 46 (67) ja irtisanottavaksi 19 
(66) tontin ja alueen osalta. Kaupungin 
omistaman maan käyttämistä koskevia lupia 
esiteltiin 120(171). 

Rakennuslain 74 §:n 1. mom:n mukaisia 
korvauksia suoritettiin 96 (70) ja 71 §:n 2. 
mom:n mukaisia korvauksia 22 (19) maan-

omistajalle. Yleisten alueiden mittauksia pan-
tiin vireille 72 (33). Kaupungin virastoille ja 
laitoksille suoritettiin 7 (9) kiinteistön arvioin-
tia. 

Kolmivuotiskatselmus suoritettiin kau-
pungin itäisellä alueella, jossa tarkastuskoh-
teita oli 1 200. Edelleen valvottiin kaupungin 
alueiden käyttämistä, rakennus- ja aitaamis-
velvollisuuden täyttämistä ja asukkaiden asu-
mista huoneistoissaan. 

Edelleen esiteltiin vuokraoikeuden siirtoja, 
rakennuspiirustuksia, velkakirjojen talletta-
misia sekä vuokranmaksujen lykkäyksiä. 
Kunnallisteknisiä töitä varten tarvittavia työ-
ja haltuunottolupia hankittiin 169 (199). Ra-
kennusasetuksen 92 §:n mukaisia ilmoituksia 
katualueen haltuunottamisesta tehtiin 8 (9). 

Jäteveden laskemisesta yms. asioista an-
nettiin 92 (33) lausuntoa kaupunginhallituk-
selle. Kaupunki kuului 103 (99) tiekuntaan, 
joita koskevia lausuntoja annettiin 4 (4). 

Romuautoja vietiin tonttiosaston toimesta 
Tattarisuolle 438 (264), joista lunastettiin ta-
kaisin 22 (23). 

Tonttiosaston päällikön päätösluettelon mu-
kaan hyväksyttiin 7 (11) muutospiirustusta, 
esiteltiin 52 (40) tilapäisalueen vuokrausta ja 
12 (13) irtisanomista. Vuokraoikeuden siir-
toja merkittiin 85 (112). Henkilökunnan palk-
kaamista koskevia asioita esiteltiin 46 (27). 
Juhannuskokkojen polttamiseen myönnet-
tiin 22 (27) lupaa. 

Asuntolainatoimisto. Toimiston toiminta 
jakautui lainoitusmuotojen mukaisesti kol-
meen sektoriin, joista mainittakoon seuraa-
vaa: 

1) Talokohtaiset lainat. Kertomusvuoden 
asuntolainamäärärahasta myönnettiin asun-
tolainoja n. 40 mmk. Tilanne jäi kertomus-
vuoden lopussa vielä jonkin verran epäsel-
väksi lainahakemuskäsittelyn siirryttyä eräi-
den hankkeiden osalta vuoden 1974 puolelle. 
Edelliseen vuoteen verrattuna myönnettyjen 
lainojen määrä pysyi suunnilleen ennallaan. 
Rakennuskustannusten korkeus vaikutti 
useitten hankkeitten hylkäämiseen. Varsi-
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naisten talokohtaisten lainojen lisäksi asunto-
hallitus myönsi lainavarauksen myös Puu-
Käpylän erään korttelin peruskorjausta var-
ten. Edelleen mainittakoon lukuisten vuokra-
talojen vuokrankorotushakemusten käsittely 
sekä asukkaitten hyväksyminen kuuteen uu-
teen vuokrataloon ja asukasvaihdosten hy-
väksymiset vanhemmissa vuokrataloissa. 

2) Omakotilainat. Edellisvuoden hakemus-
ten perusteella myönnettiin yhdeksälle haki-
jalle asunto- ja lisälainoja yht. 236 000 mk. 
Uusia lainahakemuksia tuli kaikkiaan 20, 
yht. 462 900 mk:n edestä. 

Vuoden aikana suoritettiin n. 500 omakoti-
lainatarkastusta. Edelleen käsiteltiin laina-
siirtohakemuksia ja muutospiirustuksia, teh-
tiin rakennustilasto ja annettiin erilaista neu-
vontaa. 

3) Osakelainat. Asunto-ja lisälainoja osak-
keitten ostamiseksi ilman talokohtaista lainaa 
rakennettavista taloista myönnettiin 76 ha-
kijalle yht. 1 312 900 mk. Lisälainoja ilman 
talokohtaista lainaa rakennettavien talojen 
osakkeitten hankkimiseksi myönnettiin 379 
hakijalle 3 368 400 mk. 

Näiden tehtävien lisäksi toimiston henkilö-
kunta osallistui asuntotuotanto-ohjelman 
laatimiseen, omakotialueiden valvontaan se-
kä kiinteistöjen myyntitarjousten ja lunas-
tusten yhteydessä hankittavien rakennusten 
ja laitteiden arviointiin. 

Siirtolapuutarhatoimisto. Neuvontatyöt 
siirtolapuutarha- ja omakotialueilla oli jär-
jestetty kuten aikaisempina vuosina. Siirtola-
puutarhayhdistysten järjestämissä tilaisuuk-
sissa pidettiin alustuksia puutarhaviljelyksen 
eri aloilta ja suoritettiin paikallista neuvon-
taa ko. alueilla. Lisäksi jäljestettiin kaksi 
neuvontailtaa siirtolapuutarha- ja omakoti-
väelle. 

Siirtolapuutarhoissa hoidettiin yhteiset is-
tutukset, tiet ja kentät sekä valvottiin pals-
tojen hoitoa ja yleistä järjestystä. Kumpulan 
siirtolapuutarhan ympärysaita maalattiin, ja 
lisäksi tämän puutarhan pääportti sekä va-
rastorakennus korjattiin ja maalattiin. Pa-

kilassa ja Oulunkylässä suoritettiin käymälä-
ja varastorakennusten uiko- ja sisämaalauk-
set tarvittavine korjauksineen. 

Viljelypalstoja vuokrattiin 3 312 yhteis-
pinta-alaltaan 39 ha. Näistä oli uusia palstoja 
199 pinta-alaltaan n. 2 ha. 

Siirtolapuutarhapalstojen vuokraoikeuden 
siirtoja merkittiin 165. Siirtolapuutarhama-
jojen piirustuksista perittiin 39 mk. Puutar-
hapalstojen vuokrat tuottivat 235 522 mk ja 
viljelyspalstojen vuokrat 18 826. Siirtolapuu-
tarhurin luontaisedut olivat 1 326 mk. Kesä-
kauden aikana oli puutarhoissa 13 työnteki-
jää, joille maksetut palkat olivat 54 601 mk. 
Vesijohtoverkoston ja varastorakennusten 
korjaustyöt suoritettiin laskutustöinä. 

Pysäköinninvalvontatoimisto. Pysäköinnin-
valvonnan suorittamiseksi kaupunki oli toi-
mintavuonna jaettu kantakaupunkiin ja lä-
hiöihin sekä kantakaupunki edelleen 12 pii-
riin. Valvonta kantakaupunkipiireissä suori-
tettiin kävelypartioin ja lähiöissä autolla. 
Toimiston omalla autolla suoritetun auto-
partioinnin tehostamiseksi oli kahdelle val-
vonta-apulaiselle myönnetty oman auton 
käyttöoikeus. Valvontaa suoritettiin pää-
asiassa normaalina työaikana, jolloin valvon-
tatarvekin oli todettu suurimmaksi, mutta 
koeluonteisesti oli toimintavuonna tehty 
myös iltatyötä autopartioilla kokemusten 
tästä ollessa myönteisiä. Autopartioinnin te-
hoa lisäsivät huomattavasti autoihin toimin-
tavuoden aikana hankitut radiopuhelimet, 
jotka mahdollistivat tarvittaessa yhteyden-
oton kentällä liikkuvaan valvonta-autoon. 
Ajoneuvojen omistajatietojen hankinnassa 
siirryttiin keväällä järjestelmään, jossa tar-
vittavat tiedot saatiin tietokoneajona valtion 
tietokonekeskuksesta. 

Kertomusvuoden aikana annettiin maksu-
kehotuksia 100 027 (ed. v. 91 026); joista 
poliisien antamia oli 9 147 (7 114) ja val-
vonta-apulaisten 90 880 (83 912). Ulosottoon 
lähetettyjä maksumääräyksiä oli 11 168 
(6 191), hyväksyttyjä vastalauseita tehtiin 
1 045 (1 779), hylättyjä 2 054 (2 735), tutki-
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matta jätettiin 74 (102) ja huomautuksia teh-
tiin 388 (382), kaukosiirtoja oli 31 (32) ja 
lähisiirtoja 41 sekä varastoalueiden tarkasta-
jalle ilmoitettuja hylättyjä ajoneuvoja 40. 

Kassatulot olivat 1 955 071 (1 696 237) mk 
ja käyttömenot 964 251 (787 436) mk. 

Kaupunkimittausosasto 

Kertomusvuonna rakennuslupien määrä 
laski edellisvuodesta 5%, kaupunkisuunnit-
telulautakunnan puoltamat asemakaavat kä-
sittivät 154 (ed. v. 370) ha ja pieniä asema-
kaavojen muutosehdotuksia oli 106 (127). 

Kustannustason kiihtynyt nousu vaikutti 
rajoittavasti osaston toiminnan siihen osaan, 
jonka laajuus oli osaston määrättävissä. Tä-
mä koski esim. yleisen alueen mittauksia ja 
osaa kartografisista töistä. Mm. karttojen 
valmistamiseen tarvittavan materiaalin hin-
nat nousivat 10—15% ja painatuskustannuk-
set n. 20%. 

Henkilökunta ja toimintatilat. Kuukausi-
palkkainen henkilökunta käsitti vuoden lo-
pussa 65 viranhaltijaa ja 60 toimihenkilöä, 
eli yhteensä 125 henkilöä. Osastolla oli li-
säksi työsopimussuhteessa tuntipalkalla ole-
via mittausetumiehiä, autonkuljettajia, mit-
tausmiehiä ja harjoittelijoita. Näiden luku-
määrä vaihteli vuodenajasta ja suoritettavien 
töiden määrästä riippuen 33—40 mieheen. 

Piirtäjien irtisanoutumisien takia oli kes-
kim. 4—5 piirtäjän tointa avoinna koko vuo-
den ajan ja huolimatta teknisen henkilökun-
nan palkkatarkistuksista oli kaksi mittaus-
teknikon tointa jatkuvasti täyttämättä. Mit-
tausmiesten palkkauksessa siirryttiin koko-
naistuntipalkkaussopimukseen. 

Teknisiä välineitä koskevat asiat. Kymme-
nen pakettiautoa käsittävästä kuljetuskalus-
ton määrästä jouduttiin kertomusvuoden ai-
kana poistamaan käytöstä yksi auto. Oman 
auton käyttöoikeus oli kahdeksalla henkilö-
kuntaan kuuluvalla. 

Ulkomaisen geodeettisen kaluston voimak-

kaat hinnannousut pakottivat kertomusvuon-
na tyytymään jo hankitun kaluston peruskor-
jauksiin. Arkistofilmien lukulaite hankittiin 
osastolle. 

Toiminnan taloudellisuuden parantamiseen 
tähtäävä toiminta. Tietojenkäsittelytutkimuk-
sessa saatiin valmiiksi periaatesuunnitelma 
ATK-menetelmien käyttämisestä runkoverk-
kotöissä, kartoituksessa ja asemakaavan las-
kennassa sekä selvitettiin ATK-järjestelmälle 
asetettavat vaatimukset johtokarttatöiden 
osalta. Kuljetuskaluston puutteen aiheutta-
mien haittojen vähentämiseksi maastotyö-
toimintaa pyrittiin hajasijoittamaan perusta-
malla aluekeskuksia työpiirien alueille. Ton-
tinmittausten ja kaupunkimittausosaston an-
tamien karttaotteiden jäljennösten taksoja 
sekä eräiden asiakirjajäljennösten ja -otteiden 
lunastusmaksuja korotettiin. 

Maastomittaus ja rakennustoiminnan val-
vontaan liittyvät tehtävät. Ilmakuvaukseen 
perustuvia stereokartoitustöitä suoritettiin 
Nurmijärventien rakennusalueella sekä Ka-
tajanokalla ja Pihlajasaaressa yhteensä 130 
ha. Kaupunkimittausosasto avusti ilmakuva-
ustöissä myös muita kaupungin laitoksia, 
Granön kartoituksessa sähkölaitosta sekä 
Katajanokalla räystäs- ja harjakorkeusmit-
tauksessa kaupunkisuunnitteluvirastoa. Kiin-
teistöviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, 
rakennusviraston ja rakennustarkastusviras-
ton yhteistilauksena suoritti Oy Kunnallis-
tekniikka kaupunkialueen ilmakuvauksen 
mittakaavassa 1:40000. 

Vaatimukset luonnon säilyttämiseksi toi-
vat uusia työkohteita. Näistä mainittakoon 
suunnittelutehtäviä varten Tuomarinkylässä 
ja Malmilla suoritetut puuston kartoitukset 
ja Hesperian puistosta ilmakuvauksella han-
kitut puuston latvakorkeutta ja oksaston laa-
juutta esittävät tiedot oopperatalokilpailua 
varten. 

Rakenteiden tarkkailumittauksia liikkumi-
sen selvittämiseksi suoritettiin Konalantien 
sillalla, Kyläsaaren puhdistuslaitoksessa ja 
täyttöpenkereillä sekä Vuosaaren koulura-
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kennuksissa. Metron toisen vaiheen rakenta-
mista varten mitattiin kolmioverkko Kamp-
pi—Hakaniemi alueelle. Talorakennusta pal-
velevia suurimpia työkohteita olivat MaTa-
PuPu-aloituskorttelit Puistolassa, Puu-Kä-
pylä, Itä-Pasila, Kannelmäen ja Lassilan 
uudet asemakaava-alueet ja Messukeskuksen 
sekä Merihaan rakennusalueet. Puistolan 
alueella suoritetut kunnallisteknilliset työt 

Yleisimmät tehtävät ja niiden määrät oli-
vat seuraavat: 

kpl 

— kolmiopisteitä määritetty . . . . 5 
— monikulmiopisteitä määritetty 847 
— korkeuskiintopisteitä määritet-

ty 165 
— katulinjoja varten merkitty pis-

teitä 3 320 
— kalliosuojia ja tunneleita kar- m 

toitettu 2.8 
— rajanäyttöjä 79 
— korkeusaseman näyttöjä 240 
— rakennuspaikkoja merkitty 

maastoon 854 

Maanalaisten johtojen yhdistelmäkartta (1:500) 
— maanpäälliset laitteet konstruoitu 22 lehdelle 
— täydennetty johtotiedoilla 13 lehteä 
— valmistunut ajantasallapitoon 16 lehteä. 

sitoivat paljon työvoimaa sekä mittaustek-
nisten töiden että rakentamistyössä kadon-
neiden rajamerkkien osalta. 

Kantakartan täydennyksiä tehtiin mm. 
koko Lauttasaaren alueella sekä Oulunky-
lässä. Maanalaisten johtojen uudiskartoitusta 
suoritettiin mm. Kulosaaressa ja täydennys-
kartoitusta Lauttasaaressa. 

— sijain tikat selmuksia 788 
— tonttijakoehdotuksia 155 
— mitattu tontteja 366 
— mitattu yleisiä alueita 100 
— rasitetoimituksia 21 
— lohkottu tiloja 17 
— rajankäyntejä 1 
— täydennettyjä tonttikarttoja . . 1 479 
— pöytäkirjanjäljennöksiä 1 891 
— tonttikirjan otteita 3 147 
— karttoja pääasiassa rakennus-

lupia varten 1 474 
— karttoja, ostoja, myyntiä ja 

vaihtoja varten 57 
— todistuksia asiakirjoista 126 

i 11 a k a a v a 

1:1000 1:2000 
kpl kpl 

49 — 
495 26 

Kartografiset työt. Karttoja valmistettiin seuraavasti: 

M 

1:500 
Kantakartta kpl 

— uusia lehtiä 50 
— uusittuja lehtiä 33 

— asemakaavan pohjakarttoja alueittain 22 kpl (n. 1 307 ha) 
— asemakaavan muutosten pohjakarttoja 134 kpl (n. 1 036 ha). 
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Virastokartta mittakaavassa 1:4000 (Ki 4/73) 
— piirretty karttalehtiä 17 kpl 
Kiinteistökartta mittakaavassa 1:4000 
— piirretty karttalehtiä 51 kpl 
aluejakokarttaa mittakaava 1:20000 valmistettu 1 kpl sekä 
karto- ja diagrammeja valmistettu 86 kpl. 
Kaupunginhallituksen luvalla valmistettiin yksityisille paino-orginaaleja 40 kpl. 

Karttoja painatettiin kertomusvuonna seuraavasti: 

kpl 
— matkailukartta 1:10000 keskusta/1:40000, 

yleiskartta (Os 10 K/Y 40) 8 100 
— opaskartta 1:20000 84 000 
— virastokartta 1:10000 (Vi 10) 500 
— kiinteistökartta 1:10000 (Ki 10) 500 
— postiosoitekartta 1:20000 1 650 
— kaupunginosat ja-osa-alueet 1:20000 sekä 300 
— osoitekartta 1:20000, 3-värinen 200 

Karttajäljennöksiä valmistettiin vuoden aikana seuraavat määrät: 

omaan 
käyttöön 

kpl 
muille yht. 

kpl kpl 

valo-, kuultovalokopioita sekä siirto- + 
xerox-kopioita 65 524 17 334 82 858 
muovikopiointeja 602 438 1 040 
valokuvaukset, valokuvakopioita 3 937 3 167 7 104 

Karttapalvelussa myytiin karttoja ym. seuraavasti: 

kpl 

— karttalehtiä yht 109 223 
näistä: opaskarttoja (s 20) 40 690 

matkailukarttoja (Os 10 K/Y 40). . 14 407 
— karttakirjoja (Os, Vi, Ki) 1 003 
— seinäkarttoja valmistettu 296 
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Katukorvausasiat. Kertomusvuonna esitet-
tiin perittäväksi rakennuslain mukaisia ka-
dun- ja viemärin rakentamiskorvauksia 
5 202 066 mk, mikä jakaantui 634 tontinomis-
tajan kesken. Kyseisiä korvauksia pantiin 
maksuun 6 271 744 mk. Tähän summaan si-
sältyi myös vuosina 1963—1971 määrättyjen 
korvausten vuotuismaksuja. Korvauksia 
maksettiin kaupungille 6 079 412 mk. 

Asemakaavakin mukaisia katumaakor-
vauksia ja rakennuslain 75 §:n mukaisia ka-
tualuekorvauksia esitettiin perittäväksi 146 
maanomistajalta yht. 298 652 mk. Kyseisiä 
korvauksia pantiin maksuun 365 141 mk. 
Tähän summaan sisältyi myös aikaisempina 
vuosina määrättyjä korvauksia. Korvauksia 
maksettiin kaupungille 330 384 mk. 

Lisäksi laadittiin rakennusviraston katu-
rakennusosaston toimeksiannosta esityksiä 
yleiseen käyttöön luovutettavista kaduista se-
kä luetteloita näiden varsilla olevista ton-
teista ja alueista. Osasto edusti myös kau-
punkia niissä maistraatin katselmuksissa ja 
istunnoissa, joissa käsiteltiin em. esityksiä. 

Tulot ja menot. Kertomusvuoden aikana 
olivat menot 5 211 664 mk ja tulot 877 792 
mk. Katukorvaustoiminta tuotti kaupungille 
pääomatuloja 6 638 886 mk. 

Geoteknillinen toimisto 

Henkilökunta. Geoteknillisen toimiston 
päällikkönä toimivan geoteknillisen asian-
tuntijan lisäksi toimistossa oli kertomusvuo-
den lopussa henkilökuntaa seuraavasti: 3 
geoteknikkoinsinööriä, geologi, 2 suunnitte-
luinsinööriä, kenttätyöpäällikkö, toimistosih-
teeri, 3 käsittelyteknikkoa, 3 tutkimusteknik-
koa, 9 piirtäjää, kanslisti-sihteeri, kirjanpitä-
jä, apulaiskanslisti, 2 maalaboranttia, varas-
tonhoitaja, preparaattori ja vahtimestari. 
Henkilökunta toimi työsopimussuhteessa. 
Kenttähenkilökuntaa, joka käsitti kairaus-

etumiehet, kairausmiehet, huoltokorjaajan ja 
autonkuljettajat, oli kertomusvuonna keski-
määrin 23 miestä. Toimiston palveluksessa 
oli vuoden lopussa yhteensä 56 henkilöä. 

Kertomusvuonna avoimeksi tulleita suun-
nitteluteknikon tehtäviä hoidettiin käyttä-
mällä teekkariharjoittelijoita. Toimistosih-
teerin tehtävään tuli uusi henkilö. Kenttä-
henkilöstöstä poistui 3 henkilöä ja lisää tuli 
yksi henkilö. 

Toiminta. Kertomusvuoden aikana oli ti-
lattujen töiden määrä kaikkiaan 128. Huo-
mattavimpia työkohteita olivat Hanasaaren 
voimalaitoksen B pohjarakennussuunnittelu, 
Katajaluotoon johtava viemärivesien poisto-
johtotunnelijärjestelmä, Martinlaakson ra-
dan siltojen pohjarakennus- ja tunnelisuun-
nittelu ja rakennustyön valvonta, metron 
geoteknillisten konsulttien suunnittelun val-
vonta, pohjaveden tarkkailun järjestäminen 
metrolle ja rakennusvirastolle siihen liittyvine 
mittauksineen sekä selvitykset mahdollisesta 
ydinvoimalan sijoittamisesta Helsingin lähi-
ympäristöön. 

Geoteknillinen maaperäkartta 1:10000 saa-
tiin painetuksi 6-värisenä tammikuussa ja 
sen myynti aloitettiin kertomusvuoden alus-
sa. Tästä tiedotettiin kaupungin suunnitteli-
joille ja yleisölle järjestämällä näyttely geo-
teknillisessä toimistossa. Kaupungin geotek-
nillisen tutkimusaineiston tiedottamiseksi 
tehtiin moniste »Geoteknilliset kartat ja nii-
den käyttäminen». Yhteistyössä metrotoi-
miston kanssa järjestettiin elokuussa metro-
toimiston näyttelytiloissa »Maanalainen Hel-
sinki» -näyttely, jossa kävijöitä oli kaikkiaan 
n. 15 000. Marraskuussa järjestettiin kau-
punkisuunnitteluviraston suunnittelijoille 
geoteknilliset kurssit, joihin otti osaa noin 
80 henkilöä. Kurssia varten tehtiin moniste 
»Kaupunkisuunnittelun geoteknillinen tutki-
mus ja suunnittelu». 

Kenttätutkimuksissa siirryttiin entistä 
enemmän koneellisiin tutkimusmenetelmiin 
ja erilaisiin erikoisrhittätehtävim: Ef rkairäus-
menetelmillä tehtyjen reikien lukumäärä oli 
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2 774 sekä kairausmetrien määrä n. 21 000 m. 
Kertomusvuoden aikana toimistossa suun-

niteltiin geoteknillisiin tutkimuksiin soveltu-
va porakoneyksikkö, joka on täysin suoma-
laisvalmisteinen ja tulee toimiston käyttöön 
keväällä 1974. 

Talous. Kertomusvuonna olivat geoteknil-
lisen toimiston varsinaiset toimintakustan-
nukset 2 306 351 mk. Kaluston kunnossapito-
kustannukset olivat 232 000 mk sekä kalus-
ton perushankinnat 24 185 mk. Toimiston 
laskutus oli 2 191 000 mk. Toimiston tuloti-
lille kertyi tuloja arvioitua vähemmän, mikä 
johtui pääosaltaan kaupungin teknillisten 
henkilöiden lakosta ja rakennusalan yleisestä 
lakosta. 

Maatalousosasto 

Henkilökunta- ym. asiat. V:n 1973 päät-
tyessä oli henkilökuntaa 25 henkilöä, joista 
virkasuhteessa 7 ja maatiloilla työsuhteessa 
18 henkilöä. Viime mainitusta ryhmästä oli 
15 henkilöä talvikuukausien ajan puhtaana-
pito-osaston töissä. 

Kaupungin yleinen tuntipalkkaisten työn-
tekijäin työehtosopimus oli voimassa ensim-
mäistä sopimuskautta myös maatalousosas-
ton alaisissa töissä. Osaston töissä nouda-
tettiin 1.4. saakka erillistä maataloustyönteki-
jäin työehtosopimusta. 

Toimistotöitä koskeva muutos kertomus-
vuonna oli kassojen pidon lopettaminen maa-
tiloilla 1.6. lukien. Toimiston käteiskassa 
toimii edelleen pääasiassa työntekijäin palk-
kojen maksamista varten. Lähetettyjen las-
kujen luku oli 499 sekä maksuosoitusten ja 
menotositteiden luku 538. 

Toiminta. Maatalousosasto huolehti kiin-
teistölautakunnan alaisten maatilojen hoi-
dosta sekä muiden osaston hoidossa olevien 
peltoalueiden viljelemisestä ja rakennusten 
kunnossapidosta. 

Kertomusvuonna oli maatalousosaston 
hoidossa ja valvonnassa yhteensä 1 090 ha 
viljelysmaata eli 7.8% vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Supistuminen johtui viljelys-
maan käyttömuodon muuttumisesta pääasi-
assa rakennustoiminnan vuoksi. Kokonais-
alasta oli kaupungin hallinnollisella alueella 
860 ha ja muissa kunnissa 230 ha. 

Maatilat. Fallkullan, Haltialan, Pukin-
mäen ja Tuomarinkylän tilojen yhteispinta-
ala oli 680 (730) ha. Pellon kokonaisala ja 
sen käyttö eri viljelystarkoituksiin vuosina 
1972—1973 käy ilmi seuraavasta asetelmasta: 

1973 1972 
ha ha 

— leipävilja, ruis 101 100 
— rehuvilja 465 539 
— öljykasvit, kevä t raps i . . . . 17 — 
— niittonurmet 34 66 
— kesanto 63 25 

Yhteensä 680 730 

Tilojen hoito perustui edelleenkin viljan-
viljelyyn. Uutena viljakasvina oli kevätrapsi. 
V. 1973 kylvetyille maille annettiin moni-
ravinnelannoitteita kaikkiaan 251.0 tn eli kes-
kimäärin 488 kg/ha. Pintalannoituksena ru-
kiille käytettiin salpietaria yhteensä 12.3 tn. 
Puhdistamoilta ajettua lietettä käytettiin 43 
hehtaarin kesantoalalle. Viljakasvien hoito-
toimenpiteenä suoritettiin rikkakasvien hä-
vittämistä viljelyksiltä erilaisilla kemiallisilla 
torjunta-aineilla. 

Kertomusvuonna saatiin seuraavanlainen 
sato: 
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Kokonaissato 
keskim. kg/ha 

1973 1972 1973 1972 
— ruista 295.4 288.0 2 933 2 880 
— ohraa 1 157.0 1 327.7 2 951 3 118 
— kauraa 101.0 250.2 1 382 2 192 

yhteensä viljaa 1 553.4 1 865.9 
— kevätrapsia 36.7 — 1 892 — 
— peltoheinää 116.0 269.2 3 369 4 102 

Vuonna 1973 vilja oli kokonaan korjattu 
jo 24.8., mikä on tähän saakka aikaisin vil-
jankorjuun päättymisajankohta maatalous-
osaston hoidossa olevilla tiloilla. Määrältään 
rukiin ja vehnän satoluvut olivat keskitasoa. 

Kaurasato sen sijaan jäi heikoksi kesän kui-
vuuden ja kirvatuhojen vuoksi. 

Viljan myynti ja käyttö tiloilla oli kerto-
musvuonna seuraava: 

myyty 
siemeneksi 

tn 

— ruista — 
— ohraa 216.8 
— kauraa — 

omaan 
m y y t y myyty käyttöön 
ruoka- rehuksi sieme-
v l l J a k s i tn neksi 

t n tn 

278.2 — 16.0 
158.6 745.7 87.9 
— 256.2 16.9 

Kertomusvuonna ostettiin kaluston vuosi-
hankintamäärärahaa käyttäen kylvölannoi-
tin, lautasäes ja kaksi auraa. Vuoden päät-
tyessä kuului pääomakalustoon 1 henkilö-
auto, 3 kuorma-autoa, 5 leikkuupuimuria ja 
22 traktoria pääoma-arvoltaan yht. 75 481 
mk. 

Kertomusvuonna oli vuokralla annettuna 
1-vuotissopimuksella 305 (ed. v. 336) ha vil-
jelysmaata. Sopimusten luku oli 27. Näistä 
viisi koski rakennettuja viljelmiä. Tilapäi-
sesti oli vuokrattuna yhteensä 41 (19) ha. 
Pellonvaraussopimuksiin (2) sisältyvää vilje-
lysmaata oli 64 (77) ha. Omassa viljelyksessä 
olevien maatilojen asuinrakennuksista vuok-
rattujen huoneistojen luku oli 79. Näistä 
kolme oli virka-asuntoja. Talousrakennuk-
sista Tuomarinkylän kartanon entinen talli 
ja navetta olivat kertomusvuonna edelleenkin 
yksityisille vuokrattuina ratsastuskoulujen 
pitoa varten. Osia varastorakennuksista oli 
maataloustoiminnan sallimissa rajoissa vuok-

rattuna tilapäiskäyttöön kaupungin laitok-
sille sekä ulkopuolisille tarvitsijoille. 

Talous. Varsinaisia menoja varten maa-
talousosaston käytettäväksi oli kertomusvuo-
den talousarvioon merkitty 1 105 627 mk. 
Lisämäärärahoja myönnettiin 14 316 mk, jo-
ten käytettävissä oli kaikkiaan 1 119 943 mk. 
Tilien mukaan käytettiin 1 089 926 mk, joten 
säästöksi jäi 30 018 mk. 

Tuloja oli talousarvioon merkitty 1 225 000 
mk. Tilien mukaan tulot nousivat 1 273 910 
mk:aan. Tulot koostuivat peltoviljelystä, 
maiden ja rakennusten vuokraamisesta sekä 
sekalaisista saatavista. Nettotulot olivat ta-
lousarvion mukaan 119 373 mk. Tilien mu-
kaan ylijäämä oli 183 985 mk. 

Metsäosasto 

Osaston hoidossa olleet alueet. Kertomus-
vuoden aikana kaupunki hankki uusia metsä-
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maita 177 ha. Helsingissä sijaitsevia metsä-
maita siirtyi muuhun käyttöön 35 ha. 

Metsäpinta-ala oli vuoden lopussa seu-
raava : 

ha 

— lähimetsät (Helsinki, Laajalahti) 3 200 
— itäalueet (Sipoo, Vantaa) 980 
— ulkoilualueet 4 530 
— Tervalampi 550 
— muut alueet 680 

Yhteensä 9 940 

Osaston hoidossa oli n. 2 000 vuokratontin 
luonnonvarainen puusto sekä n. 4 000 ha vesi-
alueita. Erilaisia hoitotoimenpiteitä suoritet-
tiin n. 1 100 ha :n alalla. 

Lähimetsät. Metsäluonnon säilyttämiseen 
ja kehittämiseen tähtääviä hakkuutoimenpi-
teitä suoritettiin 40 kohteessa, mm. Keskus-
puistossa ja Seurasaaressa. Tonttipuustojen 
hoitoa suoritettiin 55 eri paikassa. Rakennus-
töiden johdosta puustoa poistettiin 115 koh-
teessa. Taimikoiden hoitotoimenpiteitä sekä 
alikasvoksen käsittelyä suoritettiin 130 ha:n 
alalla. Risuista ja roskista siivottiin omalla 
työvoimalla yht. 40 ha Laajasalossa, Roihu-
vuoressa ja Patolassa. Talkoilla kerättyjä ros-
kia kuljetettiin pois Jakomäestä, Patolasta, 
Mellunmäestä ja Mustavuorelta. Erikoista 
huomiota kiinnitettiin taimikoiden ja nuor-
ten puustojen elinvoiman lisäämiseen. Har-
vennusten ohella suoritettiin typpilannoitusta 
yht. 9 ha :n alalla Keskuspuistossa ja Pato-
lassa. 

Keskuspuiston reunan valmentamiseksi 
suoritettiin toimenpiteitä Länsi-Pasilan ra-
kentamista silmällä pitäen. Nämä toimen-
piteet suunniteltiin yhdessä puisto-osaston 
ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa ja to-
teutettiin siten, että metsäosasto suoritti hak-
kuut ja taimikonhoitotyöt sekä puisto-osasto 
siivoukset ja istutukset. Vuonna 1974 suori-
tettavat jatkotoimenpiteet on myös suunni-
teltu. 

Kaikkiaan on toimenpiteitä lähimetsissä 

suoritettu 360 ha:n alalla. Osaston ulkopuo-
lelta tulleita, ainakin maastokatselmukseen 
johtaneita toimenpidepyyntöjä käsiteltiin 
370. 

Itäalueet. Puustonhoidollisia toimenpiteitä 
suoritettiin Talosaaren, Ringbergan, Bisa-
träskin ja Fiskträskin alueilla. Taimikon-
hoitotöitä suoritettiin 10 ha:n alalla ja 5 000 
tainta istutettiin. Toimenpiteiden alaisena oli 
yht. 118 ha. 

Ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla saa-
tiin kartoitetuiksi alueen kalasääski-, pöllö-
jä haukkakohteet. 

Ulkoilualueet. Omalla työvoimalla suori-
tettiin hoitotoimenpiteitä Luukkaan, Katti-
lan, Nuuksionpään, Pirttimäen ja Kauhalan 
alueilla. Pääasiassa Kauhalaan istutettiin 
96 250 tainta. Taimikoiden hoitotöitä suori-
tettiin 174 ha:n alalla. Pirttimäen alueelle ra-
kennettiin metsäautotie, josta oli 3 km koko-
naan uutta tietä erittäin vaikeassa maastossa. 
Entistä, heikon tilustien luokkaa olevaa tietä 
kunnostettiin raskaan kuljetuksen kestäväksi 
samoin 3 km. Elisaaressa aloitettiin hoito-
toimenpiteet pystykauppapohjalla. Taimi-
konhoitotyöt saatiin myös käyntiin. Yhteensä 
suoritettiin ulkoilualueilla metsäluonnon hoi-
totoimenpiteitä 475 ha :n alalla. 

Muut alueet. Tervalammella suoritettiin 
hakkuiden ja istutusten suunnittelua, leima-
usta, puutavaran luovutusmittausta sekä töi-
den yleisvalvontaa. Bondarbyssa valmistui 
pystykaupan pohjalla suoritettu hakkuu pää-
osiltaan. Töitä tehtiin myös Hiiskassa, Hirvi-
haarassa, Ylästössä ja Salmen Kivimäessä. 
Käsiteltyä pinta-alaa kertyi 124 ha. 

Metsäsuunnitelmatyöt. Kokeilun jälkeen 
otettiin käyttöön silmävaraista kuvioittaista 
arviointia varten kehitetty MISS-menetelmä. 
Maastokauden 1973 aikana suoritettiin suun-
nittelun kenttätyöt mm. Elisaaressa, Hirvi-
haarassa, Luukkaan pohjoisosassa, Kauha-
lassa sekä osalla Pirttimäen-Karjakaivon alu-
etta yht. 1 700 ha:n alalla. Yhdessä kau-
punkimittausosaston kanssa saatiin valmiiksi 
kartasto inventoitujen alueiden osalta. 
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Konsultointi ja tiedotustoiminta. Kertomus-
vuonna oli metsäosastosta osanottajia kau-
pungin eri hallintokuntien työryhmissä. Ret-
kiä järjestettiin useille kotimaisille ja ulko-
maisille metsäalan järjestöjen edustajille sekä 
lisäksi kävi vierailijoita useista eri maista. 
Metsäluonnon hoitotoimenpiteistä tiedotta-
misessa alettiin kertomusvuonna käyttää työ-
kohdetauluja, joissa selitettiin metsänhoidon 
tarkoitusperiä. 

Puutavaran myynti ja taloudellinen tulos. 
Kertomusvuonna myytiin puutavaraa seu-
raavat määrät: järeätä puuta 7 559 k-m3 

kuoretta, kuitupuuta 13 844 k-m3 ja poltto-
puuta 2 971 k-m3, yht. 24 374 k-m3 kuoretta. 
Myyty puutavaramäärä oli 57.4% korkeampi 
kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo. Pys-
tymyyntien osuus oli 42% eli suhteellinen 
osuus oli yli kaksinkertainen viiteen edelli-
seen vuoteen verrattuna. 

Metsäosaston toiminnan taloudellinen tu-
los muodostui seuraavaksi: 

mk 

— tulot 1471169 
— menot 1 322 423 

ylijäämä 148 746 

Ta l o - o s a s t o 

Henkilökunta. Talo-osaston sekä talo-osas-
ton kauppahalli-, ulkomyynti- ja toritoimin-
nan henkilökunnan lukumäärä oli kertomus-
vuoden päättyessä 464 (ed. v. 455), joista vir-
kasuhteessa 57 (60) ja työsopimussuhteessa 
407 (395). Avoinna olevia insinöörin ja toi-
mistoisännöitsijän virkoja hoidettiin työso-
pimussuhteisina. 

Kertomusvuonna osaston hoidossa olevien 
kiinteistöjen tilavuus oli 1 859 000 (1 774 000) 
m3, ja pinta-ala 417 000 (401 000) m2. 

Uudet kiinteistöt. Osaston hoitoon määrät-
tiin vuoden aikana 52 kiinteistöä, joista suu-
rin osa oli vanhoja puutaloja. Huomattavim-
mat vuoden aikana talo-osaston hoitoon tul-
leista olivat Pohjoisesplanadi 15 (saneeraus), 
Pohjoisesplanadi 17 (uudelleen rakentami-
nen) ja Kuortaneenkatu 5 (saneerataan viras-
totaloksi). 

Perusparannustyöt. Perusparannustöistä 
mainittakoon huomattavimpina seuraavat: 
Kirvesmiehenkatu 2:ssa (poliisiasema) ole-
vien tilojen muutos- ja kunnostustöiden jat-
kaminen, Kallion virastotalossa rahatoimis-
tolta vapautuvien tilojen kunnostaminen ter-
veydenhoitoviraston käyttöön, parvekkeiden 
uusiminen Mäkelänkatu 37—43:ssa, Alek-
santerinkatu 16:ssa toimitilajärjestely kau-
punkisuunnitteluvirastolle, Kasarmikatu 
25 :n tilojen kunnostaminen poliiseille luo-
vutettaviksi sekä pakastetilan järjestäminen 
elintarvikekeskukselle Helsinginkatu 24:een. 

Kunnostus- ja korjaustyöt. Tavanomaisista, 
lukuisista kunnostus- ja korjaustöistä mai-
nittakoon : maalaustyöt Lapinlahdenkatu 27: 
ssa (porrashuoneet), Aleksanterinkatu 22— 
24:ssä (poliisivankila) sekä Eteläranta 10 :ssä 
(kaupunkimittausosasto). Lisäksi maalattiin 
säilytettävän »puu-Vallilan» alueella 10 ta-
loa. 

Puretut kiinteistöt: Talo-osasto hoiti ker-
tomusvuonna 40 (45) kiinteistön purkutehtä-
vät. Purkutöihin käytettiin kaupunginhalli-
tuksen erikseen myöntämiä määrärahoja 
403 055 (270 300) mk. 
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Rakennusten korjauksiin käytettiin määrärahoja seuraavasti: 

1. vuosikorjauksiin: 
1973 1972 
mk mk 

— talousarviomäärärahoja, talot 3 408 014 2 998 089 
» hallit ja kioskit 59 250 52 548 

yhteensä 3 467 264 3 050 637 

— siirtomäärärahoja sekä vuoden aikana ao. varoista eri tar-
koituksiin myönnettyjä määrärahoja 1 590 438 711 

yhteensä 3 468 854 3 489 348 

2. perusparannusluontoisiin korjauksiin: 
— talousarviomäärärahoja pääomamenojen momenteilta . . . . 319 264 267 132 
— siirtomäärärahoja pääomamenojen momenteilta aikaisem-

milta vuosilta sekä vuoden aikana myönnettyjä määrärahoja 
ao. varoista 502 182 690 777 

kaikkiaan 4 290 300 4 447 257 

Isännöitsijähallinnon kehitys. Kaupungin-
johtajan asettaman työryhmän tutkimukset 
kaupungin toimitilojen isännöinnin uudelleen 
järjestämiseksi jatkuivat. 

Kaupungisuunnittelu- ja kiinteistötointa 
johtava apulaiskaupunginjohtaja asetti 6.11. 
1973 työryhmän selvittämään kysymystä oli-
siko asuntolainoitetut vuokratalot Karhulin-
na ja Käärmetalo sekä mahdollisesti eräät 
muutkin talot muutettava kiinteistöosakeyh-
tiöiksi. 

Asuntoasiat. Asumistukea saavien lapsi-
perheiden lukumäärä oli kertomusvuoden 
lopulla 3 191 (3 102) ja aravaosakekauppoja 
tehtiin 33 (34) kpl. Talo-osaston hallinnassa 
oleviin huoneistoihin osoitettiin 106 (286) ja 
kiinteistöyhtiöiden hallinnassa oleviin huo-
neistoihin 266 (240) ruokakuntaa eli yht. 
372 (426) ruokakuntaa. 

Siivoustoiminta. Talo-osaston siivottava 
pinta-ala kasvoi kertomusvuoden aikana 
148 000 m2:stä 159 000 m2:iin, josta n. 4 500 
m2 (p. Roobertink. 1—3) vastaanotettiin ai-
van vuoden lopussa. Kuitenkin siivoojien 

lukumäärä kasvoi vain 261 :stä 265 :een. Työ-
voima vajaus selvitettiin pääasiassa tinkimällä 
siivoustasosta, teettämällä ylitöitä sekä osta-
malla ulkopuolisia palveluja. Siivoustoimin-
nan kehittämiseksi järjestettiin siivoojien 
kurssimuotoinen koulutus (40 t). Vaikeasta 
työvoimatilanteesta johtuvaa työvoiman puu-
tetta ja nopeaa vaihtuvuutta pyrittiin korjaa-
maan muuttamalla perinteistä iltatyötä 
aamu- ja päivätyöksi sekä kiinnittämällä yhä 
enemmän huomiota siivoojien työolosuhtei-
siin. 

Vuokrien periminen. Käteisvuokralla olevia 
asuntoja oli vuoden lopussa 2 620 (2 666) ja 
liikehuoneistoja, varastoja ja autopaikkoja 
558 (548) eli yht. 3 178 (3 214) kpl. 

Mainontapaikat. Vakinaisista mainonta-
paikoista saatiin tuloja 464 658 (392 827) mk 
ja tilapäisistä mainontapaikoista 25 870 
(25 489) mk. 

Talous. Kertomusvuoden tulojen ja meno-
jen koostumus käy selville seuraavista ase-
telmista : 
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Talo-osasto : 
1973 1972 

t u l o t mk mk 

— käteisvuokrat . . . . 7 954 057 6 867 264 
— t i l i tysvuokrat . . . . 23 938 443 22 199 099 
— muut tulot 193 149 166 186 

yhteensä 32 085 649 29 232 549 

m e n o t 
1973 1972 
mk mk 

— käyttömenot . . . . 19 533 458 14 322 920 
— pääomamenot . . 12 251 802 14 517 137 

yhteensä 31 785 260 28 840 057 

erotus + 300 389 + 392 492 

Kauppahalli-, ulkomyynti- ja toritoiminta: 

t u l o t 1973 1972 
— vuokrat kauppa- mk mk 

halleista 744 721 714 965 
— vuokrat kioskeista 126 942 139 068 
— vuokrat toripai-

koista 264 036 264 117 
— myyntipaikkojen 

vuokrat ja maksut 1 024 455 882 583 
— t i l i tysvuokrat . . . . 20 940 7 476 
— muut tulot 8 530 — 

yhteensä 2 189 624 2 008 209 

1973 1972 
m e n o t mk mk 

— käyttömenot . . 702 038 614 037 
— pääomamenot 278 690 105 341 

yhteensä 980 728 719 378 

erotus + 1 208 896 + 1 288 831 

Asuntotuotantotoimisto 

Tehtävät. Toimisto valmisti ja esitteli asun-
totuotantotoimikunnan sen teknillisen jaos-

ton ja työmaatoimikuntien kokouksissa käsi-
teltävät asiat ja huolehti toimikunnan ja sen 
jaostojen kokouksissa tekemien päätösten 
täytäntöönpanosta sekä antoi lausuntoja kau-
pungin omaan asuntorakennustuotantoon 
liittyvistä kysymyksistä toimikunnan sille 
myöntämien valtuuksien puitteissa. 

Henkilökuntaan kuuluivat seuraavat työ-
sopimussuhteiset henkilöt: toimistopäällik-
kö, rakennuspäällikkö, talouspäällikkö, osas-
tolakimies. 

Asuntotuotantotoimikunnan toimintaker-
tomuksessa on lueteltu v:n 1973 aikana val-
mistuneet, keskeneräisiksi jääneet tai suun-
nitteluvaiheessa olleet rakennusohjelmat, joi-
den toimisto- ja työmaa-asioiden hoidosta 
asuntotuotantotoimisto huolehti komitean 
päätösten perusteella. 

Hankintakustannusten rahoitus suoritet-
tiin kaupunginhallituksen asuntotuotantotoi-
mikunnan käyttöön myöntämillä asuntora-
kennusmäärärahoilla ja raha- ja vakuutus-
laitosten sekä asuntohallituksen yhtiöille 
myöntämillä lainavaroilla ja yhtiöiden omilla 
varoilla. Rakennusaikana kaupunki huolehti 
oman lainoitus- ja omien varojen rahoitus-
osuuksien lisäksi myöskin raha- ja vakuutus-
laitosten sekä asuntohallituksen yhtiöille 
myöntämien lainojen osalta hankintakustan-
nusten rahoituksesta aina siihen saakka, kun-
nes yhtiöillä oli edellytykset toimittaa tarvit-
tavat vakuudet lainojen myöntäjille sekä ra-
kennustyöt saavuttaneet lainan noston eh-
doiksi asetetut työvaiheet. 

Kertomusvuoden aikana saapui asunto-
tuotantotoimistolle ja toimikunnalle kirjeitä 
2 214. Kirjeitä lähetettiin ja lausuntoja an-
nettiin yhteensä 372. Toimikunnan pöytäkir-
jojen lukumäärä oli 25, joissa oli yhteensä 
528 pykälää ja sen teknillisen jaoston pöytä-
kirjoja 20, joissa oli yht. 294 pykälää ja jaos-
ton pöytäkirjoja 1, jossa 39 pykälää. Lisäksi 
puhtaaksikirjoitettiin ja monistettiin kaikki 
työmaakokousten-, vastaanottotarkastusten 
ja lopputarkastusten sekä vuositakuutöiden 
tarkastusten pöytäkirjat. Riidattomia asun-
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totuotantotoimikunnan hyväksymiä laskuja 
maksettiin rahatoimiston välityksellä yht. 
1 741. 

Viraston talous 

Varsinaisia menoja varten kiinteistölauta-
kunnan käytettäväksi oli talousarvioon mer-
kitty 52 216 640 mk. Lisäksi myönnettiin lisä-
määrärahoja tai ylitysoikeuksia 1 746 272 
mk, joten määrärahoja oli käytettävissä kaik-
kiaan 53 962 913 mk. Tilien mukaan käytet-
tiin kaikkiaan 52 945 530 mk, joten säästö 
oli 1 017 382 mk. 

Varsinaisia tuloja oli kertomusvuonna ta-
lousarvioon merkitty 64 711 556 mk. Tilien 
mukaan nousivat tulot 68 727 804 mk:aan. 

Pääomatuloja olivat tonttien ja maa-aluei-
den sekä entisen Ryttylän koulukodin kiin-
teistöjen myynnistä saadut tulot ja korvauk-

set katumaasta sekä kadun ja viemärin ra-
kentamiskustannuksista. 

Talousarvioon oli merkitty kiinteistölauta-
kunnan osalta pääomatuloja kaikkiaan 
20 264 000 mk, josta summasta 10 milj. mk 
oli arvioitu saatavan maa-alueiden myynnis-
tä. Tuloja kertyi kertomusvuonna 4 369 135 
mk. Sekalaisissa pääomatuloissa oli merkitty 
5 540 000 mk kertyväksi korvauksena katu-
maasta sekä kadun ja viemärin rakennuskus-
tannuksista. Näitä tuloja kertyi kertomus-
vuonna 6 638 775 mk. 

Pääomamenot. Kaupunginvaltuuston käy-
tettäväksi kiinteistöjen ostoja varten sekä 
kiinteistölautakunnan käytettäväksi pieneh-
köjen kiinteistöjen ostoa varten oli talous-
arvioon merkitty yht. 21 200 000 mk sekä 
muita pääomamenoja varten 1 446 200 mk. 
Tilien mukaan käytettiin kiinteistöjen ostoi-
hin yht. 5 441 977 mk ja muihin pääomame-
noihin 464 189 mk. 
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Yleistä. Kotitalouslautakunnan järjestä-
mille kursseille osallistui v. 1973 kaikkiaan 
3 338 henkilöä, muuhun toimintaan (havain-
toesitykset, esitelmät, leikkuupalvelu ja ku-
donta) osallistui 6 203 henkilöä ja neuvontaa 
puhelimitse ja henkilökohtaisesti sai 8 619 
henkilöä. 

Lautakunnan toimistosta lähetettyjen kir-
jelmien luku oli 430 ja toimistoon saapunei-
den 296. Laskuja hyväksyttiin 401. 

Toimihenkilöt. Kotitalouslautakunnan pal-
veluksessa oli kertomusvuonna vakinaisina: 
kotitalousneuvonnan tarkastaja, kuusi ta-
lousopettajaa, kotitalousneuvoja, neljä käsi-
työnopettajaa sekä kolme käsityöneuvojaa. 
Toimistossa oli lisäksi 16 tuntiopettajaa sekä 
toimistonhoitaja. 

Toimipaikat. Lautakunnan toimisto oli 
Fabianinkatu 32:ssa, jossa annettiin myös 
opetusta ja neuvontaa. 

Opetus- ym. toiminta tapahtui 17 eri pai-
kassa, nim. seitsemässä lautakunnan omassa 
opetushuoneistossa sekä seuraavien esikau-
punkialueiden kansakouluissa: Etelä-Haaga, 
Pohjois-Haaga, Kannelmäki, Lauttasaari, 
Munkkiniemi, Pitäjänmäki, Puotinharju, Ve-
sala, Vuosaari ja Yliskylä. Ruotsinkielinen 
opetus keskitettiin ruotsinkielisessä työväen-
opistossa sijaitsevaan opetuskeittiöön. Lau-
takunnan omia opetustiloja luovutettiin kan-
sakoulujen ja nuorisotoimiston ym. käyt-
töön. 

Toiminta. Ruokatalouden, käsitöiden ja 
kodinhoidon neuvontaa varten järjestettiin 
erilaisia kursseja, havaintoesityksiä, esitelmiä 
ja puhelinpalvelua seuraavasti: 

Talouskurssit 

— ruoanvalmistuskursseja 
— erikoiskursseja . . 
— voileipäkursseja. . 
— leipomakursseja. . 
— kursseja miehille 
— havaintoesityksiä 

kurs-
sien 

luku-
määrä 

60 
32 
31 
25 
10 

101 

osal-
listu-
jien 

määrä 

660 
477 
337 
181 
116 

2 173 
Yhteensä 3 944 

kurs- osal-
.. . ... . sien listu-Kasityokurssit luku_ j i e n 

määrä määrä 

— ompelukursseja . . . . . . 119 1 387 
— hattukursseja 19 180 
— leikkuupalvelua — 3 680 
— kutomista — 350 

Yhteensä 5 597 

Ruokatalousneuvontaa annettiin seuraa-
villa kursseilla: ruuanvalmistuskurssit, voi-
leipä· ja pikkulämminkurssit, leipomiskurs-
sit, kutsuruoka-ja jouluruokakurssit, nopea-
tekoiset ruuat ja »vihreä linja» — terveellistä 
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17. Kotitalouslautakunnan toimisto 

ruokaa. Ruuanvalmistuskurssit pidettiin elä-
keläisille, koululaisille, miehille, nuorisoker-
holaisille, näkövammaisille, diabeetikoille, 
laihduttajille ja perhepäivähoitajille sekä 
kurssit ruuanvalmistuksessa ja kodinhoidos-
sa työväenopiston kotiapulaispiirin oppilail-
le. Lisäksi pidettiin havaintokurssit lasten-
tarhojen keittäjille sekä ruuanvalmistuskur-
sit työmaaruokaloiden emännille. Kursseilla 
opetettiin käytännön ruuanvalmistuksen li-
säksi työvälineoppia, ostamista, ravinto-op-
pia ja suositeltavia työmenetelmiä. 

Neuvoloissa oli esityksiä raskausajan ruo-
kavaliosta. 

Havaintoesityksiä annettiin mm. seuraa-
vista aiheista: pakastaminen ja pakasteiden 
käyttö, teollisuuden valmiit ja puolivalmiit 
ruuat, eläkeiän ravinto, kevyt ruokavalio, 
salaatit, joulun ruokia, makkaraa eri muo-
doissa, pääsiäisruokia, iltapala vähällä vai-
valla, kastikkeet, varhaisaamiainen, juustos-
ta voimaa. Kahdessa opetuskeittiössä pidet-
tiin havaintoesityksiä säännöllisesti noin ker-
ran viikossa. Näissä tilaisuuksissa annettiin 
ajankohtaisia ruoka- ja leivontaohjeita ja 
esiteltiin markkinoilla olevien valmiiden ja 
puolivalmiiden tuotteiden käyttöä. 

Pukuompelu- ja hattukursseilla opetettiin 
ompelemaan uut ta ja korjaamaan vanhaa se-
kä käyttämään kaavoja. Leikkuu-ja ompelu-
palveluun liittyi kaksi sovitusta. Kangaspui-
den lainaustoiminnassa annettiin käytön neu-

vontaa. Kangaspuissa kudottiin mattoja, raa-
nuja ja matkahuopia. 

Puhelinneuvontaa annettiin toimistossa ja 
jonkin verran myös opetuskeittiöissä. Lauta-
kunnan toimistoon tuli vuoden aikana 4 619 
kyselyä ja opetuskeittiöihin noin 4 000 pu-
helua. Puhelimitse annettu kuluttajavalistus 
käsitti sekä ruokatalouteen että kodinhoi-
toon liittyviä asioita, kuten lattioiden hoito-, 
vaatteiden pesu- ja tahrojen poisto-ohjeita, 
dieettiohjeita, säilöntäohjeita jne. Kotitalous-
koneiden ja laitteiden hankintaan ja käyttöön 
liittyviä asioita kyseltiin runsaasti. Lisäksi 
tiedusteltiin lautakunnan kursseista ja muus-
ta toiminnasta. 

Näyttelyt. Lautakunta osallistui yhteistyös-
sä terveydenhoitoviraston, urheilu- ja ulkoi-
luviraston sekä eräiden järjestöjen kanssa 
Maailman terveysjärjestön 25-vuotisjuhla-
näyttelyyn »Syö ja liiku terveesti». Näyttely 
oli Pirkkolan urheilupuistossa avoinna huhti-
kuussa. Kotitalouslautakunnan opettajat 
neuvoivat kävijöille terveellisten eväiden val-
mistusta. 

Kerhot. Kotitalouslautakunnalla oli kolme 
omaa kerhoa: Vallilan äitikerho, Torstai-
kerho ja Käpylän kotitalouskerho. Näiden 
yhteinen jäesnmäärä oli 133. 

Tulot ja menot. Tuloja oli kurssitoiminnas-
ta 49 933 mk sekä vuokratuloja 2 552 mk ja 
muita tuloja 6 687 mk eli yht. 59 171 mk. 

Menoja oli kertomusvuonna 717 458 mk. 
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18. Kunnanasiamiehet 

Henkilökunta. Kaupunginkansliaan v. 1960 
perustettu kunnanasiamiehen sekä v. 1964 
perustettu tp. apulaiskunnanasiamiehen vir-
ka siirrettiin kaupungin kunnallishallinnon 
organisaation uudistamisen yhteydessä 1.1. 
1971 lukien kaupunginkanslian lainopilliseen 
osastoon. 

Kunnanasiamies toimii varsinaisten virka-
tehtäviensä ohella verolautakunnan, sen val-
mistelujaoston ja liikejaoston sekä tutkija-
lautakunnan ja sen liikejaoston kunnanasia-
miehenä. Liikejaostossa tapahtuvaa toimin-
taa varten hänellä on kaksi palkkiovirkaista 
kunnanasiamiehen varamiestä, jotka ovat 
säännöllisesti veroviraston viranhaltijoita. Li-
säksi veroviraston lakimies viranhaltijoista 
määrätään osa toimimaan verolautakunnan 
eri jaostoissa sekä ennakkoperintäasioissa 
palkkiovirkaisina kunnanasiamiehinä ja kun-
nanasiamiehen varamiehinä. Verolautakun-
nan eri jaostoihin määrätyt henkilöt toimivat 
verotuslain 25 §:n nojalla kunnanasiamiehinä 
tai varamiehinä myös tutkijalautakunnan 
vastaavissa jaostoissa. 

Kunnanasiamiehenä toimi v. 1973 edelleen 
varat. Antti Varhimo ja apulaiskunnanasia-
miehenä lainop.kand. Bengt Melander. Palk-
kiovirkaisina kunnanasiamiehinä toimi kym-
menen veroviraston viranhaltijaa (osastosih-
teeriä ym.), joista yhdeksän määrättiin toimi-
maan myös palkkiovirkaisina kunnanasia-
miehen varamiehinä, joita oli kaikkiaan 14. 
Näistä kuusi henkilöä toimi vain osan vuotta. 
Apulaiskaupunginasiamies määrättiin toimi-
maan myös kunnanasiamiehen varamiehenä 

verolautakunnan ja sen valmistelujaoston ko-
kouksissa sekä ennakkoperintäasioissa. 

Toimisto ja toimitilat. Päävirkaisen kun-
nanasiamiehen työhuone oli Helsingin vero-
viraston huoneistossa Stadionilla ja apulais-
kunnanasiamiehen työhuone P. Hesperian-
katu 15:ssä. Palkkiovirkaiset kunnanasia-
miehet hoitivat tehtävänsä heille valtion vir-
kamiehinä kuuluvissa työtiloissa. 

Kaupungille verotusasioissa kuuluvat asia-
kirjat säilytettiin verovirastossa, lukuunotta-
matta kaupunginhallituksen yleisjaoston 
pöytäkirjoja ja kaupunginjohtajan päätös-
luetteloa, jotka arkistoidaan kaupunginkans-
lian toimesta. 

Kunnanasiamiesten toimisto- ja konekir-
joitustyöt hoidettiin veroviraston toimesta. 

Tehtävät ja toiminta. Päävirkaisen kunnan-
asiamiehen tehtäviin kuuluu työjärjestyksen 
mukaan 
— esitellä khn yleisjaostolle keskusverolauta-
kunnan ennakkotiedon sisältämät päätökset 
ja laatia ehdotus muutoksenhakukirjelmäksi, 
milloin yleisjaosto on päättänyt hakea muu-
tosta tällaiseen päätökseen 
— pitää yleisjaostosssa pöytäkirjaa vero-
asioissa ja antaa siitä otteita asianomaisille 
sekä eri laitoksille ja virastoille 
— esitellä kaupunginjohtajalle hänen käsitel-
täväkseen kuuluvat veroasiat ja laatia ehdo-
tus muutoksenhakukirjelmäksi, mikäli kau-
punginjohtaja päättää hakea muutosta lää-
ninhallituksen ja merimiesverolautakunnan 
päätöksiin 
— laatia ehdotus vastineeksi, jonka kaupun-
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ginjohtaja antaa kaupunginhallituksen puo-
lesta verovelvollisen tai toisen veronsaajakun-
nan lääninhallituksen päätöksestä tekemän 
valituksen johdosta 
— pitää kaupunginjohtajan päätösluetteloa 
verotusta koskevien asioiden osalta ja antaa 
siitä tarvittaessa otteita eri virastoille 
— antaa kaupunginhallituksen puolesta lää-
ninhallitukselle lausunnot verojäämien tileis-
tä poistamista koskevissa asioissa 
— valvoa kaupungin, seurakunnan ja kansan-
eläkelaitoksen oikeutta verotuksessa seuraa-
malla asioiden käsittelyä verolautakunnan 
yleiskokouksissa ja sen valmistelu- ja liike-
jaostoissa sekä tutkijalautakunnan vastaa-
vissa kokouksissa sekä hakemalla muutosta 
kunnallisverotukseen säännönmukaisella va-
lituksella läänin verolautakuntien ao. jaosto-
jen sekä verolautakunnan yleiskokouksen ja 
lautakunnan liikejaoston suorittamien vero-
tusten osalta, milloin katsoo sen tarpeelli-
seksi 
— antaa vastineet verolautakunnan liike-
jaoston ja lääninverolautakuntien ao. jaos-
tojen osalta kunnallis-ja kirkollisverotuksista 
tehtyihin valituksiin. Vastineiden antaminen 
on kuitenkin jäänyt muiden tehtävien pal-
jouden takia melkein kokonaan liikejaoston 
kunnanasiamiesten varamiesten tehtäväksi. 

Apulaiskunnanasiamiehen tehtäviin kuuluu 
lähinnä 
— valmistella kaupunginhallitukselle osoite-
tut veronhuojennusta koskevat hakemukset 
ja esitellä ne kaupunginhallituksen yleisjaos-
tolle 
— avustaa päävirkaista kunnanasiamiestä 
tämän toimintapiiriin kuuluvissa tehtävissä 
mm. esittelemällä kaupunginjohtajalle vero-
asioita ja pitämällä tältä osin kaupunginjoh-

tajan päätösluetteloa sekä antamalla kau-
punginhallituksen puolesta lausuntoja vero-
jäämien tileistä poistamista koskevissa asiois-
sa. 

Palkkiovirkaisten kunnanasiamiesten ja hei-
dän varamiestensä päätehtäviin kuuluu 
— laatia toimialakseen määrätyn veroviras-
ton osaston osalta vastineet kunnallis- ja 
kirkollisverotuksen sekä kansaneläke- ja sai-
rasvakuutusmaksun maksuunpanosta tehtyi-
hin valituksiin 
— valvoa verolautakunnan ja tutkijalauta-
kunnan ao. jaostojen kokouksissa kaupungin, 
seurakunnan ja kansaneläkelaitoksen oikeut-
ta verotuksesssa ja hakea muutosta, milloin 
katsovat sen tarpeelliseksi. 

Kun valitukset voivat verotuslain voi-
maantultua koskea myös valtionverotusta ja 
ao. jaostoissa on sekä valtion- että kunnan-
asiamiehenä tai hänen varamiehenään yleen-
sä sama henkilö, ei ole käytettävissä tilastoa 
yksinomaan kunnallisverotuksesta tehtyihin 
valituksiin annetuista vastineista. 

Kertomusvuonna käsiteltiin veroviraston 
verovalitusasiain kirjaamon laatiman tilas-
ton mukaan esittelyissä (veronhuojennusta 
koskevia asioita lukuunottamatta) yht. 8 854 
asiaa, vastaavan luvun oltua edellisenä vuon-
na 8 022 sekä v. 1960, eli nykyisen järjestel-
män perustamisvuonna 1 710. Suurimpana 
ryhmänä mainittakoon lääninhallituksen 
päätökset 8 121 (ed. v. 7 305 ja v. 1960 1 061). 
Toisen merkittävän ryhmän muodostivat ve-
rovelvollisten ja eri kuntien tekemien vali-
tusten takia KHO:lle annetut selitykset ja 
vastineet, joita laadittiin 221 kpl. 

Verohuojennusta koskevia asioita käsitel-
tiin kaupunginhallituksen yleisjaostolle suo-
ritetuissa esittelyissä yht. 265 (ed.v. 289). 
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19. Lastensuojelu1) 

1. Yleistä 

Vuoden 1973 aikana oli lastensuojelutoi-
men laitoksissa ja osittain myös lastensuo-
jeluvirastossa havaittavissa yhä kasvava 
henkilökuntapula sekä runsasta vaihtuvuut-
ta varsinkin osastohenkilökunnan kohdalla. 
Lastensuojelulautakunta teki keväällä esi-
tyksen sekä laitoshenkilökunnan että lasten-
suojeluviraston sosiaalityöntekijöiden palk-
kauksen tarkistamisesta, mutta esitys ei 
tuottanut kertomusvuoden aikana tuloksia. 
Lisäksi lastensuojelulautakunta joutui teke-
mään päätöksen eräistä toistaiseksi voimassa 
olevista lievennyksistä laitoshenkilökunnan 
pätevyysvaatimuksissa henkilökunnan rek-
rytointimahdollisuuksien parantamiseksi. 

Kaupunginhallitus asetti 26.3. apul.kaup. 
joht. Pusan johdolla työryhmän selvittä-
mään Helsingin kaupungin lastensuojelutoi-
minnan päämäärää, sen yleisiä suuntaviivoja 
ja toiminnallisia periaatteita sekä niiden 
pohjalta määrittelemään uudelleen lasten-
suojelu viraston tehtävät ja tekemään edel-
leen selvitystensä perusteella tarpeelliseksi 
katsomansa esitykset kaupunginhallitukselle. 
Työryhmä valmisteli kertomusvuoden aikana 
lastensuojelutoimen piirissä suoritettavaa or-
ganisaatiotutkimusta sekä keskusteli lasten-
suojelutoiminnan tavoitekysymyksistä. 

Sosiaalihallitus hyväksyi lastensuojeluvi-
raston sosiaalilääkärin toimiston yhdessä 
Helsingin kaupungin yleisen kasvatusneuvo-

lan kanssa kasvatusneuvolalaissa tarkoite-
tuksi koulutusneuvolaksi 1.9. alkaen. 

Oulunkylän 32-paikkainen erityislasten-
koti aloitti toimintansa 1.2., jolloin Sofian-
lehdon vastaanottokodin kouluikäisten osas-
tot siirtyivät kokonaisuudessaan näihin uu-
siin tiloihin. Koskelan 12-paikkainen kehitys-
vammaisten lasten asuntola pääsi aloitta-
maan toimintansa 1.3. ja Pohjois-Haagan 12-
paikkainen tyttöjen nuorisokoti 1.6. Mellun-
mäen 45-paikkaisen kehitysvammaisten päi-
vähuoltolan tilat samoin kuin Nukarin lasten-
kodin alaisuuteen perustetun 12-paikkaisen 
Kotkankadun kehitysvammaisten asuntolan 
tilat valmistuivat kertomusvuoden lopulla, 
mutta asukkaat pääsivät muuttamaan em. 
tiloihin vasta seuraavan vuoden puolella. 
Kehitysvammaisten hoitopaikkapulan vuoksi 
jouduttiin Sofianlehdon vastaanottokodin 
yhden leikki-ikäisten osaston toiminta siirtä-
mään 1.6. lähtien Taivallahden nuorisokodin 
tiloihin. Syyskuussa lastensuojelulautakunta 
teki esityksen Siltavuoren nuorisokodin 
muuttamisesta suojelukasvatukselliseksi poi-
kien nuorisokodiksi. Päätöstä asiasta ei saa-
tu kuitenkaan kertomusvuoden aikana. Toi-
minnallisista syistä Oppilaskoti Toivolan 
hoitopaikkaluku alennettiin 96:sta 76:een ja 
Outamon vastaanottokodin paikkaluku 
46:sta 42:een. 

Vuonna 1972 aloitettu perhesijoitustoi-
minnan tehostamiskampanja saatiin päätök-
seen kertomusvuoden lopulla. Kampanjalle 

Kertomukseen kuuluvat tilastotaulukot, joita ei ole otettu tähän teokseen, on julkaistu Helsingin kau-
pungin tilastollisessa vuosikirjassa ja lastensuojelutoimen toimintakertomuksen eripainoksessa. 
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asetettu määrällinen tavoite saavutettiin eli 
saatiin hankituksi n. 30 uutta sijaiskotia 
Helsingin kaupungin alueelta, mutta laadul-
liset tavoitteet jäivät saavuttamatta. Pyrki-
myksenä oli hankkia sijaiskoteja ensisijassa 
nuorisoikäisille sekä lievemmin pitkäaikais-
sairaille lapsille, mutta uusiin sijaiskoteihin 
voitiin sijoittaa kuitenkin vain terveitä leik-
ki-ikäisiä tai koulunkäyntiään aloittelevia 
lapsia. 

Helmikuussa 1973 lastensuojelulautakunta 
teki päätöksen perhesijoituksen hoitomaksu-
jen laskemisesta valtakunnallisten kotita-
lous tutkimusten kustannusjakautumien pe-
rusteella sekä normien tarkistamisesta kerran 
vuodessa elinkustannusindeksin muutosten 
mukaan. Lisäksi lautakunta päätti, että eri-
tyistä huolenpitoa vaativista lapsista ja nuo-
rista voidaan perhesijoituksessa kustannusten 
korvaamisen lisäksi maksaa ns. huolenpito-
lisää, josta suoritetaan ennakkoveronpidätys. 

2. Lastensuojelulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano oli v. 1973 seu-
raava: puh.joht. Sirkka-Liisa Nieminen, va-
rapuh.joht. Tapani Mäntysaari sekä jäsenet 
Margareta Aminoff, Anna-Liisa Aro, Pirkko 
Kevätsalo, Rakel Lehtokoski, Kerttu Louhi-
vuori, Tauno Marjala ja Kerttu Vainio. 

Lautakunnan jaostojen ja laitosten johto-
kuntien kokoonpano ja niissä tapahtuneet 
muutokset esitetään kertomusvuoden kun-
nalliskalenterissa sekä lautakunnan tärkeim-
mät päätökset, esitykset ja lausunnot julkai-
sussa »Kertomus Helsingin kaupungin kun-
nallishallinnosta» . 

3. Hallinnollinen toimisto 

Hallinnollisen toimiston eräänä tärkeänä 
tehtävänä oli asioiden valmistelu ja esittely 
lastensuojelulautakunnan sekä lasten- ja 

nuorisonhuoltolaitosten johtokunnan ko-
kouksissa ja näiden kokousten päätösten 
täytäntöönpano. Kertomusvuonna piti las-
tensuojelulautakunta kaikkiaan 17 (ed. v. 
15) kokousta ja sen pöytäkirjaan merkittiin 
493 (432) pykälää. Lasten-ja nuorisonhuolto-
laitosten johtokunta piti 15 (13) kokousta ja 
sen pöytäkirjaan merkittiin 250 (200) py-
kälää. 

Hallinnollinen toimisto suoritti mm. lasten-
suojelutoimen hallinnollista yleisvalvontaa, 
huolehti hallintokunnan taloushallinnosta, 
henkilöstöhallinnosta ja toimintasuunnitte-
lun koordinoinnista. Toimitusjohtajan pää-
tösluetteloon merkittiin kertomusvuonna 320 
(291) asiaa. 

Kertomusvuoden lopussa oli lastensuojelu-
toimen palveluksessa Ali (427) vakinaista ja 
152 (188) tilapäistä viranhaltijaa sekä 277 
(262) työsopimuksin palkattua henkilöä eli 
yhteensä 906 (877). Näistä oli lastensuojelu-
viraston palveluksessa 149 (136) vakinaista 
ja 48 (56) tilapäistä sekä 10 (9) työsuhteista 
eli yhteensä 207 (201) ja loput laitosten pal-
veluksessa. 

Osa henkilökunnan koulutustoiminnasta ta-
pahtui kaupungin yleiseen koulutustoimin-
taan kytkeytyneenä, osa lastensuojelu viras-
ton omasta aloitteesta vain lastensuojelu-
toimen omaa henkilökuntaa koskevana. Kou-
lutustoiminnan suunnittelusta, koordinoin-
nista ja tiedottamisesta huolehti sivutoimi-
nen koulutusasiamies henkilökunnan jäse-
nistä kootun koulutustoimikunnan tukema-
na. Kertomusvuonna pidettiin viisi viraston 
ja laitosten työntekijöille tarkoitettua luen-
to· ja keskustelutilaisuutta, joihin osallistui 
40—60 henkeä kuhunkin. Tämän lisäksi 
järjestettiin kaksipäiväiset »Työpaikan ih-
missuhteet» -seminaari 45 osanottajalle, lä-
hikasvattajaseminaari 60 osanottajalle, las-
tenhuoltoseminaari 40 osanottajalle sekä 
yksipäiväinen talous-, apu- ja huoltohenki-
lökunnan seminaari 100 osanottajalle ja kaksi 
20 opetustunnin pituista tulokaskurssia yh-
teensä 80 osanottajalle. 
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Henkilökunnan koulutukseen käytettiin 
kaikkiaan n. 34 000 mk eli keskimäärin 
36 mk henkilökunnan jäsentä kohti. Henkilö-
työpäivistä käytettiin koulutukseen 0.7%. 

4. Lastenhuoltotoimisto 

Lastenhuoltotoimiston työssä heijastuvat 
varsin herkästi erilaiset yhteiskunnalliset 
muutokset, kuten kaupungin väkiluvun ale-
neminen, syntyvyyden lasku, alkoholin li-
sääntyneen käytön seurausilmiöt jne. Niinpä 
toimiston tutkittavaksi ja hoidettavaksi il-
moitettiin kertomusvuonna aikaisempia vuo-
sia jonkin verran vähemmän tapauksia. Ta-
paukset näyttivät kuitenkin vaikeutuneen; 
erityisesti perheitten sisäiset vaikeudet ja 
perheenjäsenten alkoholiongelmat näyttivät 
huolestuttavasti lisääntyneen ja heikensivät 
lasten turvallisuutta. Myös asuntotilanne oli 
edelleen ongelmallinen. Etenkin yksinhuolta-
japerheet olivat äärimmäisen epäedullisessa 
asemassa asuntojen saannissa. Runsaasti 
lasten laitossijoituksia olisi voitu välttää, jos 
vuokra-asuntoja yleensä ja varsinkin pien-
asuntoja olisi ollut saatavissa. 

Lastenhuoltotoimiston sosiaalityöntekijöi-
den työtä pyrittiin tukemaan ja tehostamaan 
jatkamalla edellisenä vuonna aloitettua työn-
ohjausta ja opiskelemalla työnohjauksen 
teoriaa erityisessä opintopiirissä. Työnohjaa-
jina ja opintopiirin ohjaajana toimivat las-
tensuojeluviraston ulkopuoliset asiantuntijat. 

Herttoniemen sivutoimistossa aloitettua 
lastensuojeluviraston ja huoltoviraston yh-
teistyökokeilua jatkettiin ja sitä seurasivat 
ja tutkivat kaupunginhallituksen talous- ja 
suunnitteluosaston suunnittelija ja tutkija. 

Laitoksissa koettiin kertomusvuonna sel-
lainen aikaisempiin vuosiin verrattuna eri-
koinen tilanne, että hoitopaikkoja oli alku-
vuodesta yli tarpeen. Loppuvuodesta laitos-
paikat kuitenkin täyttyivät ja erityisesti 
kouluikäisten paikoista oli jopa niukkuutta. 

Laitossijoituksien osalta oli varsin huo-

lestuttavaa, että vanhempien alkoholinkäy-
tön aiheuttama huollontarve lisääntyi mer-
kittävästi. Asuntovaikeuksien vuoksi tapah-
tuneet sijoitukset sensijaan vähenivät mel-
koisesti. 

Avohuolto 

Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
huollosta vastasi kolme huolto tarkastajaa. 
Toiminta perustui pääasiassa äitien vapaaeh-
toiseen yhteydenottoon. Au-äitien olojen 
kohentaminen ja huolto tarkastajien laati-
mien kuntoutussuunnitelmien toteutuminen 
kariutuivat usein taloudellisiin vaikeuksiin, 
asunnon puutteeseen ja päivähuoltomahdolli-
suuksien riittämättömyyteen. Lastenvalvo-
jan luettelossa oli v:n 1973 aikana 4 624 
(4 692) avioliiton ulkopuolella syntynyttä 
lasta. Huolimatta yleisestä syntyvyyden las-
kusta on avioliiton ulkopuolisen syntyvyy-
den määrä sekä suhteellisesti että absoluutti-
sesti kohonnut. 

Kaupunkialueella toimi edelleen 20 huolto-
tarkastajaa neljän johtavan huoltotarkasta-
jan johtamina. Lakisääteisessä valvonnassa 
oli kullakin huolto tarkastajalla keskim. 39.5 
(49) lasta. Näiden lisäksi oli huoltotarkasta-
jilla keskim. 9.6 (12.4) tutkimus-ja neuvonta-
tapausta kuukaudessa. 

Mustalaisten huoltoa varten toimistolla 
oli yksi huolto tarkastaja. Hänen työnsä koh-
teena oli kertomusvuonna n. 100 mustalais-
perhettä, joilla oli lapsia 171. 

Kodin ulkopuolella kasvatettaviksi sijoi-
tettiin 33 (40) mustalaislasta. Sijoitusten 
syynä tulivat etusijalle vanhempien sairaus, 
kyvyttömyys lapsen hoitoon sekä lapsen häi-
riintyneisyys. Asuntovaikeudet olivat pää-
asiallisena syynä vain seitsemässä tapauk-
sessa. Helsingin kaupungin kerrostaloasun-
noissa asuu 57 (n. 150) mustalaisperhettä ja 
yhteensä n. 155 perheellä on kaupungin vuok-
ra-asunto. 

Helsingissä asui kertomusvuonna n. 700 
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mustalaista eli 10% maan koko mustalais-
väestöstä, heistä puolet on alle 16-vuotiaita. 
Mustalaisväestö jakaantui n. 300 ruokakun-
taan. 

Lastenhuoltotoimisto jatkoi edelleen päi-
vähoitolakia odoteltaessa asiakasperheiden 
lasten sijoittamista päivähoitoon. Työmuoto 
merkitsi joustavaa tukea toimiston muulle 
avohuolto työlle. Toimisto sijoitti päivähoi-
toon (ts. välitti perhehoitopaikan ja suoritti 
hoitomaksun) yhteensä 130 (132) lasta. Li-
säksi välitettiin hoitopaikka 46 (64) sellai-
selle lapselle, joiden hoitomaksun huoltaja 
itse tai huoltovirasto suoritti. 

Perhepäivähoitoa on voitu onnistuneesti 
käyttää kotien tukena erityisesti tapauksis-
sa, joissa lapsen herkkyys, arkuus, infektio-
alttius, käytöshäiriöisyys tms. tekevät hoidon 
lastenseimessä tai -tarhassa vaikeaksi tai 
jopa mahdottomaksi. Myös vuorotyössä käy-
viä yksinhuoltajia on voitu jossain määrin 
tukea perhepäivähoidon avulla. 

Toimisto tutki kertomusvuonna 10 (52) 
perhepäivähoidosta tai yksityisestä päiväko-
dista tehtyä valitusta. Perhepäivähoidon vä-
litys päättyi lastensuojeluvirastossa kerto-
musvuoden päättyessä ja siirtyi kokonaan 
lasten päivähoitotoimistolle. 

Perheenneuvontatyötä suoritti lastenhuol-
totoimistossa neljän huoltotarkastajan, joh-
tavan huoltotarkastajan ja toimistoapulaisen 
muodostama työryhmä. 

Edelliseltä vuodelta siirtyneitä ja kerto-
musvuoden aikana asiakkaiksi tulleita per-
heitä oli yhteensä 278. Vuoden lopussa oli 
toiminnan kohteena 156 asiakasperhettä. 
Perheistä oli 20% yksinhuoltajaperheitä, 
joista 14% avioeroperheitä. 

Aloitteentekijänä hoitoon tulossa oli vai-
mo, mies tai muu perheenjäsen 85%:ssa, 
viranomainen 10%:ssa sekä muut 5%:ssa 
tapauksista. Asiakasperheillä oli yhteensä 
390 lasta. Suurimman ryhmän muodostivat 
5—10 vuotta avioliitossa olleet, joita oli 
28 % asiakasperheistä. 

Perheistä kuului I sosiaaliryhmään 7%, 

II sosiaaliryhmään 17%, III sosiaaliryhmään 
60% sekä IV sosiaaliryhmään 16%. 

Perheistä oli ollut 12% psykiatrisen sai-
rauden johdosta polikliinisessa hoidossa. Jo-
ku perheenjäsenistä oli 10%:ssa perheistä 
ollut psykiatrisessa sairaalahoidossa. Psyyk-
kisesti poikkeava perheenjäsen oli 10%:ssa 
perheistä. Vakava fyysinen sairaus tai vamma 
oli 7%:ssa jollakin perheenjäsenellä perheis-
tä. 

Asiakasperheissä esiintyi seuraavanlaatu-
sia ongelmia: 

Avioliittoon sopeutumi-
sen häiriöitä 52% :11a perheistä 

Lapsiongelmia 39 » » 
Alkoholiongelmia . . . . 27 » » 
Uskottomuus- ja sek-

suaalielämän ongelmia 27 » » 
Luonne- ja tempera-

menttihäiriöitä 18 » » 
Muita häiriöitä 24 » » 

Perheenneuvontatyöryhmän työntekijät 
suorittivat kaikkiaan 1 236 haastattelua, 
joista 273 yhteishaastattelua ja 124 kotikäyn-
neillä tapahtunutta. 

Asumus- ja avioero lausuntoja varten kau-
punkipiirien huoltotarkastajien tehtävänä oli 
tutkia ja selvittää eroa hakevien aviopuoli-
soiden olosuhteet ja mahdollisuudet lapsen/ 
lasten huollon ja kasvatuksen järjestämiseen 
silloin, kun aviopuolisot eivät päässeet kes-
kenään sopimukseen siitä, kumman huoltoon 
heidän alaikäiset lapsensa eron jälkeen jäisi-
vät. Näissä tutkimuksissa huoltotarkastajien 
työtä ohjasi johtava huoltotarkastaja, joka 
myös käsitteli asumus- ja avioerolasten ta-
paamisoikeudesta vanhempien kesken synty-
neitä erimielisyyksiä. 

Toimisto antoi kertomusvuonna 120 (169) 
lausuntoa lasten huollosta asumus- ja avio-
erotapauksissa. 

Lasten kesävirkistystoimintaa varten oli va-
rattu 600 000 (600 000) mk:n suuruinen mää-
räraha. Tästä käytettiin hoitomaksuihin 
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602 566 (581 628) mk, matkakuluihin 12 508 
(14 133) mk, lasten sairastumisista aiheutu-
neisiin menoihin 3 694 (1 667) mk, postiku-
luihin 213 (1 005) mk ja lehti-ilmoituksiin 
259 mk eli yhteensä 619 240 (598 433) mk. 

Kesäsijoitus järjestettiin kaikkiaan 1 807 
(1 760) lapselle. Valtaosa heistä sijoitettiin 
maaseudulle yksityisperheisiin, mutta osa 
myös yhdistysten, järjestöjen ym. siirtoloi-
hin ja leireille (esim. Lasten Kesä ry, Man-

nerheimliitto, Pelastusarmeija, Pojista Mie-
hiä ry, Partaharjun leiri jne). Lapsista suurin 
osa oli kouluikäisiä, etupäässä 7—12 -vuo-
tiaita. Yli 12-vuotiaiden sijoitus tuotti nyt 
niinkuin aikaisempinakin kesinä ylivoimaisia 
vaikeuksia. Ilmeistä onkin, että 12—15 
-vuotiaiden kesävirkistystä varten olisi kehi-
tettävä muotoja, jotka nykyistä paremmin 
vastaisivat esipuberteetissa ja puberteetissa 
olevien lasten virkistäytymistarpeita. 

Kesäsijoitusten hoitopäivät sijoituspaikan mukaan 

Sijoituspaikka 
Pojat Tytöt Yhteensä Sijoituspaikka 

Kaikkiaan Keskim. Kaikkiaan Keskim. Kaikkiaan Keskim. 

Perhesijoitukset 
Siirtolasijoitukset 

44 431 65.8 
7 746 46.4 

51 618 64.9 
4 467 43.8 

96 049 65.3 
12 213 45.4 

Yhteensä 52 177 60.6 56 085 62.5 108 262 62.2 

Lähes kaikki lapset olivat vaikeista olosuh-
teista. Huomattava osa tuli vajaista tai rik-
koutuneista kodeista. Yli puolet lapsista oli 
yksinhuoltajaperheistä. Noin 2/3 lapsista tuli 
huoltoapua saavista perheistä. Samoin huo-
mattava osa lapsista oli aikaisemmin ollut 
muiden lastensuojelutoimenpiteiden kohtei-
na. Perheistä tulevien lasten lisäksi hankit-
tiin kesäkoti myös joukolle kaupungin lasten-
huoltolaitosten lapsia. Kasteleville, sairaille 
ja häiriintyneille lapsille pyrittiin mahdolli-
suuksien mukaan hankkimaan heidän eri-
tyisvaikeuksiaan ymmärtävät kodit. 

Kesälapsista perheille maksettavat hoito-

korvaukset noudattivat kasvattilasten hoito-
maksuja ja vaihtelivat 200—270 mk/kk lap-
sen iästä ja hoitoisuusasteesta riippuen. 
Siirtoloissa hoitomaksut vaihtelivat 2—9 
mk/vrk. Lasten vanhemmat osallistuivat 
hoitomaksuihin tulojensa mukaan. Lasten-
suojeluvirasto maksoi 36 lapsen osalta vain 
matkakulut. 

Lastenhuolto toimisto valvoi myös 35 (38) 
yksityisen järjestön tai muun yhteisön har-
joittamaa kesäsijoitustoimintaa. Tämän toi-
minnan tukemiseen Helsingin kaupunki oli 
myöntänyt yhteensä 160 000 (160 000) mk:n 
määrärahan. 

Lakisääteinen kasvattilasten valvonta 

Poikia Tyttöjä Kaikkiaan 

Siirtynyt v:lta 1972 81 103 184 
V. 1973 valvontaan 

tulleita 21 10 31 
Yhteensä 102 113 215 

Poistettu valvonnas- P o i k i a Tyttöjä Kaikkiaan 

ta V . 1973 20 20 40 
V:teen 1974 jääneitä 82 93 175 

Näistä avioliiton 
ulkopuolella syn-
tyneitä 38.9% 
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Muiden kuntien huostassa olevien lasten val-
vonta 

Lapsia 

Siirtynyt v:lta 1972 43 
V. 1973 valvontaan 

tulleita 21 
Yhteensä 64 

V. 1973 valvonnasta 
poistettuja 6 

V:teen 1974 jääneitä 58 

Lastenhuoltotoimiston suojeluvalvonta 

Poikia Tyttöjä Yhteensä 

Siirtynyt v:lta 1972 144 163 307 
Valvontaan v. 1973 64 56 120 

208 219 427 

Poistettu v. 1973 
Valvonnassa 

43 

31.12.1973 165 

43 86 

176 341 

Poikia Tyttöjä Kaikkiaan 

Näistä aviolapsia. . 14 12 26 
au-lapsia . . 13 19 32 

27 31 58 

Lastenhuollon uudet huoltotoimenpiteet lapsen iän mukaan 

Lapsen ikä, vuotta 
Huoltotoimenpide —6 7—12 13—15 16—17 18-

Kaikkiaan 

Yht. 

Avohuolto 
Tutkimus, neuvonta, ohjaus 437 399 281 263 80 93 28 50 11 5 
Suojeluvalvonta 32 28 24 28 8 — — — — — 
Taloudellinen avustaminen 62 59 13 11 6 10 9 16 8 10 
Toimittaminen lääkärin tai psykologin 

tutkimuksiin — — — — — — — — — — 
Annettu lausunto viraston ulkopuolelle 81 78 69 66 10 19 9 9 8 1 
Muu toimenpide 14 9 11 4 5 5 — 3 — — 

846 815 1 661 
64 56 120 
98 107 205 

179 
30 

175 
21 

354 
51 

Yhteensä 626 573 398 372 109 127 46 78 21 16 1 217 1 174 2 391 

Sijaishuolto 
Orpo 
Hylätty 

Päätöksellä vastoin vanhempien tahtoa 
Lsl 12 § 

Väliaikaisesti vanhempien suostumuk-

Vain sijoitettu Lsl 19 § 
Jälkihuolto 

Yhteensä 

Siitä sekä avo- että sijaishuoltoa 
saaneet 

1 1 3 1 2 3 — — — 6 •5 11 
1 1 — 1 

40 35 17 11 6 3 — — — — 63 49 112 

— 2 2 2 

163 132 65 56 22 15 1 251 203 454 
7 9 3 6 1 2 — — — — 11 17 28 

1 9 6 2 7 11 18 
212 179 88 74 31 23 2 9 6 2 339 287 626 

15 23 15 13 5 — — — 35 41 76 
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Nuorten kotiapulaisten valvontaa koskevat 
säännökset ovat ilmeisesti käyneet tehotto-
miksi ja ne lienevät tuntemattomia useimmil-
le kotiapulaisia palkkaaville perheille. Ker-
tomusvuoden aikana oli lain edellyttämässä 
valvonnassa yksi nuori kotiapulainen, joka 
vuoden aikana poistui valvonnasta. 

Ottolapsitoimintaa hoiti lastenhuoltotoi-
mistossa muun työn ohella kaksi johtavaa 
huoltotarkastajaa, jotka käyttivät apunaan 
maaseutupiireissä toimivia perhehoidontar-
kastajia ja kaupunkipiirien tarkastajia. 

Lastenhuoltotoimisto hoiti kertomusvuon-
na yhteensä 77 (48) helsinkiläislapsen adop-
tion, näistä oli poikia 39 (28) ja tyttöjä 38 
(20). Pelastakaa Lapset ry:n hoitamia hel-
sinkiläisten adoptioita käsiteltiin 19 (13). 
Adoptioryhmä antoi sosiaalihallituksen 
pyynnöstä lausuntoja myös ulkomaille ta-
pahtuvista adoptioista. 

Lastenhuoltotoimistolle tehtiin ilmoituk-
sia, kanteluita ja avunpyyntöjä, jotka koski-
vat 1 660 (1 862) alaikäistä lasta (lukuun 
eivät sisälly valvonnassa olevat lapset). 
Ilmoitetuista sijoitettiin kodin ulkopuolella 
kasvatettaviksi ja hoidettaviksi 626 (635) 
lasta eli 38 (34)%. 

Sijaishuolto 

Perhehoitoon sijoitettuja oli kertomusvuo-
den päättyessä 1 391 (1 433). Näistä maaseu-
dun kodeissa 1 155 (1 207) ja Helsingissä 236 
(226). Sijoitus perhehoitoon muodostaa 
eräänlaisen avo-ja laitoshuollon raja-alueen. 
Juridisesti se kuuluu sijoitustoiminnan ja si-
jaishoidon piiriin. Olosuhteet, joissa perhe-
hoitoon sijoitetut lapset ovat, lienevät kui-
tenkin lähinnä verrattavissa normaaliin per-
he-elämään. 

Perhehoitoa varten toimistolla oli käytet-
tävissään kolme johtavaa huoltotarkastajaa 
ja 14 perhehoidontarkastajaa, jotka toimivat 
maaseutupiireissä alueellisen jaon pohjalla. 
Helsingin kaupungin alueella perhehoidon 

valvonnasta huolehtivat ao. piirien huolto-
tarkastajat. Kaksi perhehoitotyössä olevista 
tarkastajista suoritti yksinomaan sijoitusko-
tien hankintaan liittyviä tehtäviä ja heistä 
toinen tämän ohella perhehoidon ja osittain 
muunkin lastenhuoltotoimiston työn tiedo-
tus- ja suhdetoimintatehtäviä. 

Vuoden aikana julkaistiin kaupunginhalli-
tuksen myöntämän määrärahan turvin sijoi-
tuskodeille ja asiamiehille tarkoitettua »Me 
yhdessä» -lehtistä. Sijaisvanhemmille järjes-
tettiin kertomusvuonna eri puolilla Suomea 
virkistys- ja neuvottelutilaisuuksia kaupun-
ginhallituksen erikseen tähän tarkoitukseen 
varatulla määrärahalla. Osanotto tilaisuuk-
siin oli varsin runsasta ja innostunutta. 
Kokousten järjestämistä suunnitellaan edel-
leen jatkettavaksi kerran kuukaudessa eri 
paikkakunnilla järjestetyin tilaisuuksin. 

Perhehoidon valvonnasta huolehtivilla 
työntekijöillä oli keskimäärin 96 (124) lasta 
valvottavanaan. Huolimatta viime vuosien 
työvoimalisäyksestä oli valvottavien määrä 
tehokasta työtä ajatellen edelleen ainakin 
kaksi kertaa liian suuri. 

Perhesijoitustyöntekijöillä oli tukenaan 
kerran viikossa apulaislastenhuollontarkas-
tajan johdolla kokoontuva erityinen työ-
ryhmä. 

Toimistolla oli perhesijoitustoimintaa var-
ten käytettävissään palkattuja paikallisasia-
miehiä 45 kunnassa. Asiamiehille järjestet-
tiin vuoden aikana yksi kokous, jossa heidän 
omaan asemaansa liittyvien asioiden ohella 
keskusteltiin lasten ja nuorten kasvatuksel-
lisista kysymyksistä. 

Laitoshoito. Sosiaaliohjesäännön edellyttä-
mää lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten sekä 
vajaamielislaitosten kasvatuksellista ja huol-
lollista valvontaa suorittivat lastenhuollon-
tarkastaja, apulaislastenhuollontarkastaja, 
tarkastaja ja vajaamielishuoltaja. Apulais-
lastenhuollontarkastajalla ja tarkastajalla oli 
apunaan yksi huoltotarkastaja sekä erikseen 
nuorisokotien osalta kaksi huoltotarkasta-
jaa. 
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Kertomusvuoden aikana aloitti toimintan-
sa 32-paikkainen Oulunkylän erityislasten-
koti, joka korvasi Sofianlehdon vastaanotto-
kodin koululaisosaston vajaamielishuollon 
saadessa käyttöönsä Sofianlehdon tiloja yhä 
lisääntyvässä määrin. Taivallahden nuoriso-
kodin tiloissa hoidettiin leikki-ikäisten vas-
taanottotoimintaa. Vuoden aikana valmistui 
myös Koskelan nuorisokoti, joka alkuperäi-
sistä suunnitelmista poiketen annettiin ke-
hitysvammaisten nuorten ja aikuisten kodik-
si, sekä Pohjois-Haagan nuorisokoti tytöille. 

Lastenhuoltotoimisto sijoitti kertomus-
vuonna turvattomia lapsia ja nuoria yhteen-
sä 63 laitokseen. Näistä 18 oli kaupungin 
omia, kahdeksan toisten kuntien omistamia 
ja loput eri yhdistysten, järjestöjen ja sää-
tiöiden omistamia laitoksia (lukuihin eivät 
sisälly vajaamielisten sijoitukset). Lisäksi 
sijoitettiin lapsia ja nuoria tutkimusta ja hoi-
toa varten Lastenlinnaan ja sairaaloihin las-
ten-ja nuorisopsykiatrisille osastoille. 

Kysymys lapsikroonikoiden laitoshoidosta 
oli edelleen ratkaisematta. Lastenhuoltolai-
toksissa jouduttiin hoitamaan useita lapsia 
ja nuoria, joiden oikea sijoituspaikka olisi ol-
lut sairaala. 

Jälkihuolto 

Lakisääteinen turvattomien lasten huolto 
päättyy lapsen täytettyä 16 vuotta. Helsin-
gin lastensuojelutoimen piirissä on kuitenkin 
jo kauan todettu mainittu ikäraja useissa ta-
pauksissa liian matalaksi. Niinpä nuorten 
koulunkäynnin ja ammatti- tai oppikoulu-
opintojen loppuun saattamiseksi on huoltoa 
usein jatkettu ohi tämän ikärajan eli huos-
taanoton päätyttyäkin. 

Kertomusvuoden lopussa oli jälkihuoltoa 
saavia yhteensä 292 (313) nuorta. Heidän 
lisäkseen annettiin useille nuorille tilapäistä 
lyhytaikaista tukea. 

Jälkihuoltoa saavista oli laitoshoidossa 119 
(138), perhehoidossa 169 (152) ja itsenäisesti 

asuvia 4 (24). Heistä jatkoi koulunkäyntiä 
235 (242), työssä kävi 42 (64), 11 (6) ei ollut 
työssä eikä koulussa ja 4 (1) oli sairaalahoi-
dossa. 

Jälkihuoltotyötä hoiti toimistossa yksi 
huolto tarkastaja apunaan kaupunki-ja maa-
seutupiirien tarkastajat ja laitosten sosiaali-
työntekijät. 

Vajaamielishuolto 

Kertomusvuoden aikana tuntui jo vuosia 
jatkunut laitospaikkapula erityisen vaikeana 
mm. siitä syystä, että vajaamielislaitokset, 
joissa Helsingillä on ollut paikkavarauksia 
tai joissa helsinkiläisiä vajaamielisiä on hoi-
dettu tilapäispaikoilla, ovat kiirehtineet hel-
sinkiläisten siirtämistä vajaamielishuollon 
alalla vallitsevan yleisen paikkapulan takia. 
Kevään aikana jouduttiin Kuusaan keskus-
laitoksesta tilapäiskäyttöön saaduilta pai-
koilta siirtämään 26 helsinkiläistä huolletta-
vaa Sofianlehtoon ja Rinnekotiin. 

Uusista toimintapisteistä 12-paikkainen 
Koskelan asuntolatyyppinen nuorisokoti 
aloitti toimintansa helmikuussa. Toiminta-
vuoden päättyessä Mellunmäen päivähuolto-
la ja Kotkankadun asuntola valmistautuivat 
vastaanottamaan ensimmäiset huollettavan-
sa. Pasilan päivähuoltola ja Pasilan kehitys-
vammaisten asuntola olivat rakenteilla, mut-
ta niiden valmistuminen ja käyttöönotto 
siirtyy vuosille 1974 ja 1975. 

Päivähuoltoloiden toiminta jatkui ennal-
laan. Kaupungilla oli omia päivähuoltola-
paikkoja 325. Yksityisiin päivähuoltoloihin 
oli sijoitettuna 85 huollettavaa. 

Alalla toimivat yhdistykset järjestivät mo-
nipuolista kesävirkistystoimintaa kuten vi-
rike-, musiikki- ja työleirejä sekä kesäsiirto-
latoimintaa. Kuluneena kesänä saattoi las-
tensuojelu virasto sijoittaa 171 kehitysvam-
maista siirtoloihin ja leireille. Kevättalvella 
pidetyille hiihtoleireille osallistui 12 kehitys-
vammaista. 
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Yhteistyö alan yhdistysten ja Helsingin 
seurakuntien kanssa oli tiivistä. Yhdistysten 
harjoittama päivähuoltola- ja asuntolatoi-
minta tukivat osaltaan kaupungin vajaamie-
lishuoltoa. Yhdistysten ja seurakuntien jär-

jestämä kerho- ja muu vapaa-ajan toiminta 
oli vilkasta. 

Alan henkilöstö osallistui aktiivisesti eri-
laisiin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin. 

Vajaamieliset 31.12.1973 iän, sukupuolen, älykkyyden ja syntyperän mukaan 

I Kotihoidossa olevat . ... 33 19 90 56 207 198 — 2 22 20 94 101 156 120 58 30 317 259 13 14 ') 603 
Vajaamielisvalvonnassa 1 — 1 0 6 1 1 3 — 7 5 9 5 2 1 17 
Päivähuoltoloissa 16 9 81 54 132 101 12 10 77 68 106 68 34 18 221 158 8 6 393 
Kaupungin omistamissa 12 7 71 44 105 70 9 8 63 46 91 54 25 13 180 116 8 5 309 
Yksityisissä 4 2 10 10 27 31 3 2 14 22 15 14 9 5 41 42 — 1 84 

II Vajaamielislaitoksissa .. 4 2 44 27 194 136 25 15 85 60 64 52 38 21 31 16 219 142 24 22 407 
Hgin kaupungin laitok-

sissa 21 10 4 1 8 3 8 4 2 — — 1 21 9 1 — 31 
Valtionlaitoksissa — 1 1 2 5 1 — 1 — 6 3 4 3 9 4 3 2 18 
Kuntainliiton laitoksissa 5 4 22 13 4 1 10 7 6 6 5 2 1 2 23 16 3 2 44 
Säätiöiden ja yhdistysten 

laitoksissa 4 2 39 22 139 108 16 13 66 50 44 39 27 16 30 13 166 113 17 18 314 

III Lastenhuoltolaitoksissa .. 24 16 46 32 71 61 24 16 27 25 39 15 40 17 27 20 124 82 33 11 250 
Hgin kaupungin omista-

missa laitoksissa . . . . 1 3 10 45 32 57 54 19 14 23 19 34 13 32 13 26 18 103 70 31 7 211 
Yksityisissä lastenhuolto-

laitoksissa 1 1 6 1 — 1 4 7 5 2 4 6 5 2 8 4 1 2 21 12 2 4 39 

IV Sairaaloissa ja paranto-
loissa 1 — 100 97 1 3 21 19 33 33 42 44 1 1 84 83 14 17 198 

V Perhehoidossa / / 6 10 2 2 5 9 5 8 2 3 18 

Vajaamielisiä yht 61 37 182 116 578 502 50 36 155 124 232 203 281 211 117 67 749 574 86 67 1 476 

M Tähän sisältyy 193 pelkästään kotihoidossa ollutta. 

5. Suojelukasvatustoimisto 

Kertomusvuoden aikana täytti suojelukas-
vatustoimisto 30 vuotta ja vuoden päättyessä 
toimiston pitkäaikainen päällikkö, maist. 
Kaarlo Helasvuo siirtyi eläkkeelle. 

Suojelukasvatustoimiston tutkittavana oli 
kertomusvuonna 2 135 (2 529) henkilöä. Lu-
kuun eivät sisälly koulukuraattorien hoita-
mat tapaukset. 

Toimiston työssä painottui edelleen päih-

dehuollon aiheuttamien tehtävien osuus. 
Kertomusvuonna tehdyistä havainnoista 
päätellen ns. varsinaisten huumausaineiden 
käyttö näyttää pysähtyneen saavuttamalleen 
tasolle. Havaintoon sisältyy kuitenkin virhe-
lähde, koska suurehko joukko huumeiden 
käyttäjiä oli vuoden aikana vankilassa ja 
saattaa sieltä vapauduttuaan muuttaa kuvaa 
huumeiden käytön laajuudesta. Alkoholin-
käyttö näyttää nuorten keskuudessa lisään-
tyneen ja siirtyneen yhä nuorempiin ikäluok-
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kiin. Erilaisia liuotinaineita käytetään edel-
leen. Tinnerin käyttö on aikaisemmista vuo-
sista vähentynyt, lähinnä v. 1971 voimaan-
tulleen myrkkylain seurauksena, mutta on 
edelleen verrattain tavallinen päihde. Tin-
nerin tilalle valitut aineet, erityisesti eräät 
liimat, ovat osoittautuneet yhtä vaarallisiksi 
kuin tinneri ja niiden saanti on vaikeasti val-
vottavissa. Päihteitä käyttävistä suojelu-
kasvatustoimiston asiakasnuorista suurin osa 
on ns. sekakäyttäjiä. 

Yhteistyö päihdehuoltoa suorittavien jär-
jestöjen kanssa on jatkunut entisessä laajuu-
dessaan. Helsingissä toimii monia erilaisia 
päihdehuoltoon liittyviä auttamisjärjestel-
miä, mutta toiminta on hajanaista, jopa kes-
kenään kilpailevaa. Lastensuojelulautakunta 
on esittänyt eräitä virkoja perustettavaksi 
päihdehuollon tehtäviin, joita ei kuitenkaan 
ole otettu v:n 1974 talousarvioon. Tarkoituk-
senmukaisen kokonaisuuden saavuttamisek-
si ja erilaisten toimintojen yhdentämiseksi 
olisi kuitenkin erityisen tärkeätä perustaa 
päihdehuollon johtajan virka. Myöskään 
päihdehuollon kipeästi tarvitsemaa selviämis-
asematoimintaa ei kertomusvuoden aikana 
voitu aloittaa. 

Päihdehuollon aiheuttamien tehtävien 
ohella korostuivat suojelukasvatustoimiston 
työssä tehtävät, joiden taustalla olivat so-
siaalista ristiriitaa ilmaisemassa erilaiset lain-
vastaiset teot, erityisesti omaisuusrikokset ja 
väkivaltainen käyttäytyminen. Myös kou-
lunkäyntiin liittyvät vaikeudet olivat huol-
lontarvetta ilmaisevina keskeisiä. 

Kriminaalipolitiikkaan liittyvät tehtävät 
pysyivät edellisen vuoden tasolla. Raastuvan-
oikeudessa käsiteltiin nuorten lainrikkojain 
asioita kolmella tähän tehtävään erikoistu-
neella osastolla. Kaupungin tuki Kriminaali-
huolto ry:lle on siten mitoitettu, että järjestö 
on voinut palkata kolme oikeusedustajaa 
lastensuojelulautakunnan antamiin tehtä-
viin. Toiminta raastuvanoikeuden nuoriso-
osastoissa supistui hieman vähäisten omai-
suusrikosten osalta, mutta huumausainelakia 

rikkoneiden nuorten asioissa olijoitakin var-
sin runsaasti työtä antavia juttuja. Vuonna 
1970 voimaan tullutta rangaistusmääräysla-
kia sovellettiin nuorten kohdalla entistä laa-
jemmin rangaistusmääräysmenettelyä käyt-
täen. 

Toimisto pyrki valitsemaan tehtävänsä vä-
littömästi nuorison sosiaalisen sopeutumisen 
ongelmista lähtien ja suoritti myös eräitä 
välttämättömiä tehtäviä, joita ei nimen-
omaan laissa ole säädetty. Näillä toimilla on 
hoidollisesti laajempi merkitys kuin vanhen-
tuneen lain muodollisella noudattamisella. 
Niinpä koulunkäyntinsä laiminlyövien oppi-
laiden kohdalla kustannettiin entistä enem-
män yksityisopetusta, jota koululaitos ei voi-
nut riittävän laajasti järjestää. Tällaista apua 
annettiin kertomusvuonna 87 (63) oppilaalle 
kustannusten ollessa 73 489 (45 865) mk. Tä-
ten voitiin rajoittaa nuorten sijoittamista 
internaattilaitoksiin ja välttää vielä suurem-
mat kustannukset. Työikään ehtineiden nuor-
ten auttamisessa edusti uutta työmuotoa 
Nuorten työkoti, jossa suojatyötä tehtiin 
kertomusvuoden aikana täysitehoisesti. 

Mustalaisnuorten osuus suojelukasvatuk-
sessa lisääntyi etenkin avohuollon tukipal-
velujen osalta. Varsinkin Helsinkiin muutta-
neiden mustalaisperheiden lapset olivat kou-
lunkäynnissään siinä määrin viivästyneet, 
ettei heidän koulunkäyntiään voitu auttaa 
muuten kuin yksityisopetuksen tai inter-
naattikoulun avulla. Pelkästään yksityis-
opetuksesta maksettiin kertomusvuoden ai-
kana yhteensä 15 111 (10 209) mk 11 musta-
laislapselle, joista yksi kävi oppikoulua. 
Muilta osin ei mustalaisten avohuollon kus-
tannuksissa tapahtunut merkittävää nousua. 
Mustalaislasten sijaishuolto oli laitoshuoltoa. 
Laitoksissa oli 17 mustalaislasta ja hoitopäi-
viä yhteensä 1 635. Mustalaislapset olivat 
vahvasti yliedustettuina suojelukasvatuksen 
sijaishuollossa. Valtionapu oli merkittävä. 

Uutena työmuotona käynnistettiin suoje-
lukasvatustoimistossa kertomusvuonna ns. 
tukihenkilötoiminta. Tukihenkilöitä koulu-
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tettiin Helsingin työväenopiston ohjelman 
puitteissa. Tukihenkilöiden määrä pidettiin 
verrattain alhaisena, koska haluttiin kerätä 
kokemuksia uudesta työmuodosta, eikä toi-
mistolla myöskään ollut riittävästi työvoimaa 
tukihenkilöiden työnohjaukseen. Tukihen-

kilöillä ei ollut ammatillista koulutusta ja 
hoitovastuu oli virassa olevalla sosiaalityön-
tekijällä, joten huolellisen työnohjauksen 
tarve korostui. Kokemukset tukihenkilötoi-
minnasta olivat lähes kauttaaltaan myöntei-
siä. 

Suojelukasvatukset uudet huoltotoimenpiteet v. 1973 

Lapsen ikä, vuotta 
Huoltotoimenpide —6 7— 12 1 3 - -15 16— -17 18-

js^aiKKiaan 

P T P T P T P T P T P T Yht. 

Avohuolto 
Tutkimus 1 1 96 16 366 186 698 295 372 121 1 549 627 2 176 
Neuvonta ja ohjaus — — 7 9 82 45 78 64 24 16 192 136 328 
Suojeluvalvonta — 1 10 5 52 18 37 24 25 14 124 62 186 
Muu valvonta — — 3 1 13 1 22 9 39 15 77 26 103 
Taloudellinen avustaminen — 1 34 5 85 37 83 75 52 45 254 164 418 
Koetteeksi kotiutettu 1 — 2 1 3 1 4 
Ansiotyötä koskeva toimenpide — — — — — — — — — — — — — 

Sosiaalinen oikeusapu — — 3 — 39 12 41 40 63 16 149 68 217 
Henkilötutkinta tuomioistuimelle 
Toimittaminen lääkärin tai psykologin 

tutkimukseen — — 6 — 9 8 8 4 — 1 23 13 36 
Koulunkäynnin järjestäminen __ _ 1 1 17 5 4 2 — — 22 8 30 
Toimittaminen kotikuntaan — — 4 — 13 20 16 23 3 6 36 49 85 

» polikliiniseen hoitoon . . — — — — — 2 1 — — 2 1 3 
Lähettäminen käytössä olevaan hoito-

paikkaan — — — — 1 1 1 — — — 2 1 3 
Annettu lausunto viraston ulkopuolelle — — — — 4 1 22 8 6 2 33 11 44 
Muu toimenpide — — 9 2 24 20 16 14 7 8 56 46 102 

Yhteensä 1 3 173 39 705 354 1029 559 593 245 2 522 1 213 3 735 

Sijaishuolto 
Urpo — 
Hylätty . — 
Luovutussopimuksia Lsl 11 § — 
Päätöksellä, vastoin vanhempien tahtoa 

Lsl 12 § — 

— 2 

— 1 2 

6 

5 

2 

3 

9 

3 

1 
5 1 1 

1 

18 

9 

1 
8 

6 

1 

26 

15 Väliaikaisesti vanhempien suostumuk-
sella Lsl 9 § — 1 20 5 28 13 14 14 1 2 63 35 98 

Vain sijoitettuja Lsl 19 § — — 6 1 20 8 5 15 4 11 35 35 70 
Yhteensä — 1 29 8 59 26 31 35 6 15 125 85 210 

Siitä sekä avo- että sijaishuoltoa saaneet — 1 16 6 48 12 21 20 5 7 90 46 136 
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19. Lastensuojelu 

Pojat Tytöt Yhteensä 

Syyttäjä ei käsitellyt, koska tekijä oli alle 15-vuotias 332 56 388 
» luopunut syytteestä, koska syytetty oli ym-

märrystä vailla 10 3 13 
Syyttäj ä j ättänyt syyttämättä 5 5 10 
Syyte hylätty 6 3 9 
Oikeus jättänyt tuomitsematta 186 48 234 
Ehdollinen sakko 9 3 12 

» vapausrangaistus 184 41 225 
Ehdoton sakko 196 43 239 

» vapausrangaistus alle 6 kk 34 — 34 
» » 6—12 kk 36 3 39 
» » yli 1 v 10 2 12 

Muu seuraamus 1 1 2 
Yhteensä 1 009 208 1 217 

Suojelukasvatustoimistoon saapuneet ilmoitukset 

A. Ilmoittajan mukaan B. Ilmoituksen aiheen mukaan 

Pojat Tytöt Yht. Pojat Tytöt Yht. 

Vanhemmat 182 167 349 Rikos, jonka laatu epäselvä . . . . 16 1 17 
Muu omainen 5 4 9 Varkaus, näpistäminen, törkeä 
Huollettava itse 24 40 64 varkaus, murto 759 206 965 
Muu yksityinen henkilö 47 16 63 Moott. ajoneuvon anastaminen, 
Lastensuojeluviranomainen 19 23 42 varastaminen tai toisen omista-
Muu huoltoviranomainen 9 4 13 man moott. ajoneuvon luvaton 
Kasvatusneuvola 1 1 2 haltuunotto 310 29 339 
Muu terveydenhoitoviranomai- Muu omaisuusrikos 117 22 139 

nen 4 1 5 Väkivalta 212 44 256 
Kouluviranomainen 100 53 153 Väkijuomalaki » 42 18 60 
Poliisi » 2 432 770 3 202 Moottoriajoneuvoliikennerikos.. 79 3 82 
Oikeus » 277 53 330 Muu liikennerikos 13 — 13 
Muu . 3 1 4 Muu rikos 162 49 211 

Yhteensä 3 103 1 133 4 236 Tavattu alkoholista päihtyneenä 719 289 1 008 Yhteensä 3 103 1 133 4 236 
Tavattu muusta päihtyneenä . . . . 75 31 106 
Kerjääminen 5 1 6 
Karkaaminen tai kuljeskelu . . . . 133 174 307 
Kestämättömyys tai toimetto-

muus 12 10 22 
Väkivaltaisuus 19 4 23 
Koulun laiminlyönti 112 55 167 
Muu kouluvaikeus 13 9 22 
Kasvatusvaikeudet 63 67 130 
Hakee työlupaa tai passia — — — 

Huumeet 89 50 139 
Muu 153 71 224 

Yhteensä 3 103 1 133 4 236 
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Avohuolto 

Vastaanottoryhmä. Huoltoa varten toimis-
tolle saapuneiden ilmoitusten määrä oli ker-
tomusvuonna 4 236 (4 507). Lukuun eivät 
sisälly koulukuraattorien hoitamat tapauk-
set. Noin puolet ilmoituksista hoidettiin vii-
konvaihteena sekä eri juhlapäivien aattoina. 
Ensihuollon yhteyteen kuuluvaa etsivää nuo-
risonhuoltoa kaupungilla voitiin työvoiman 
puutteen takia suorittaa vain vähäisessä mää-
rin. 

Aluekuraattorit. Herttoniemen sivutoimis-
tossa työskenteli edelleen kaksi suojelukas-
vatustoimiston huoltotarkastajaa. Johtava 
huolto tarkastaja oli samalla huolto tarkasta-
jien lähimpänä esimiehenä myös suojelukas-
vatustyön osalta. Apulaisnuorisonhuoltaja 
oli lisäksi yhtenä päivänä viikossa tavatta-
vissa Herttoniemen sivutoimistossa ja antoi 
samalla huoltotarkastajille työnohjausta. Ja-
komäen ja Myllypuron alueilla toimivat alue-
kuraattorit konsultoivat viikoittain oman 
alueensa kansakoulussa. 

Aluekuraattorien työ painottui yhä sel-
vemmin perhekeskeiseen työskentelyyn. 
Eräillä asuma-alueilla olisi varsin tärkeää 
saada käyntiin aluekohtainen työskentely 
lähinnä yhdyskuntatyön menetelmin, mutta 
työvoiman riittämättömyyden takia tähän 
ei ollut mahdollisuuksia. Aluekuraattorit 
kantoivat päävastuun tukihenkilöiden oh-
jauksesta. 

Koulukuraattorityössä oli edelleen kaksi 
sosiaalityöntekijää, jotka työskentelivät 
Aleksis Kiven sekä Kallion ja Vallilan kansa-
kouluissa. Yhteinen asiakasmäärä oli 384 
(363) oppilasta. Lastensuojelulautakunnan 
aloitteet koulukuraattorityön laajentamiseksi 
eivät kertomusvuonna johtaneet tuloksiin. 

Sijaishuolto 

Sijaishuollon osuus väheni kertomusvuoden 
aikana edelliseen vuoteen verrattuna 73 989 

(78 575) hoitopäivään. Kaupungin omissa lai-
toksissa kertyi 35 007, valtion laitoksissa 
7 009 ja perhehoidossa 24 501 (26 653) hoito-
päivää. Perhehoidon kohdalla oli jatkuvasti 
painetta toiminnan laajentamiseen, mutta 
työvoiman puutteen takia ei sijoituksia voitu 
tarvetta vastaavasti lisätä, vaikka sopivia 
perheitäkin olisi ollut tarjolla. 

Laitoskuraattorit suorittivat sosiaalityön-
tekijän tehtävät kaikissa niissä laitoksissa, 
missä ei ole ollut omia sosiaalityöntekijöitä tai 
joihin kaupunki oli nuoria sijoittanut. Osan 
laitoskuraattorien tehtävistä suorittivat alue-
kuraattorit. Laitoshuollosta poistuneiden 
kohdalla laitoskuraattorit toimivat samaan 
tapaan kuin aluekuraattorit, mutta heidän 
toiminnassaan oli myös turvattomassa tilassa 
olevien ja etenkin työsopeutuvuusongelmia 
osoittaneiden nuorten avustaminen varsin 
tärkeätä. 

Kutsuntalautakunnassa toimi Helsingin 
kaupungin edustajana edelleen suojelukas-
vatustoimiston johtava huoltotarkastaja. 

Toimistotyö. Avohuollon lisääntyminen ja 
valtionavun mahdollisuuksien parantuminen 
lisäsi toimistotyötä siinä määrin, että töiden 
suorittaminen osoittautui käytettävissä ole-
vin työvoimin erittäin vaikeaksi. Etenkin 
perhehoidon maksuasiat ja suoritetut avus-
tukset sekä laitoshuollon hoitoaikojen ly-
henemisen aiheuttamat siirrot ja sijoitukset 
lisäsivät työpainetta. Osa toimistotyöstä jäi 
huolto tarkastajien hoidettavaksi, mikä taas 
tapahtui heidän varsinaisen tehtävänsä kus-
tannuksella. 

6. Sosiaalilääkärin toimisto 

Kuten aikaisemminkin sai sosiaalilääkärin 
toimisto tehtävänsä lastensuojelutoimen pii-
ristä avo- tai laitoshuollon virkailijoiden 
aloitteesta tai suosituksesta. Toimiston tut-
kimuksiin suositelluille asiakkaille voitiin 
varata aika 2—3 viikon odotusajan puitteis-
sa. Kiireelliset tapaukset otettiin nopeammin, 
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joissakin hälyttävissä tilanteissa välittö-
mästi. Tutkimusvaiheen jälkeen pidettiin 
lähettävän virkailijan ja mahdollisten mui-
den asiaankuuluvien, kuten opettajien, kans-
sa neuvottelu, jossa sovittiin jälkitoimenpi-
teistä. Osa tutkituista jäi pitempiaikaiseen 
hoitoon sosiaalilääkärin toimistoon. Perintei-
sen yksilö- ja ryhmähoidon lisäksi harjoitet-
tiin perheterapiaa. 

Toimiston sosiaalityöntekijät työskenteli-
vät pääasiassa avokentän asiakkaiden kans-
sa. Hoitokäyntien lukumäärä lisääntyi eikä 
kaikkia sosiaalityöntekijöiden hoitoon ehdo-
tettuja tapauksia voitu ottaa vastaan työn-
tekijöiden vähyyden vuoksi. 

Psykologipalvelujen jakaantumista selvit-
teli toimintavuoden aikana työryhmä. So-
siaalilääkärin toimiston psykologien työ-
ajasta todettiin menevän 58% avohuollon 
ja 42% laitosten hyväksi. Asiakkaita koske-
viin palveluihin meni psykologien työajasta 
n. 2/3 ja henkilöstöä koskeviin n. 1/3. Sekä 
lastensuojelukentän työntekijöille osoitetun 
kyselyn tulosten mukaan että eräiden asian-
tuntijatyöryhmien tai komiteamietintöjen 
suosituksiin verrattuna ovat psykologipal-
velut riittämättömiä työntekijöiden vähälu-
kuisuuden vuoksi. Kaikkein suurin vajaus oli 
vajaamielishuollon piirissä. 

Yhtä lääkärin virkaa ei saatu hakijoiden 
puuttumisen vuoksi täytetyksi, mikä vai-
keutti erityisesti vajaamielishuollon toimin-
taa. 

Vuoden aikana toimistoon ilmoitettiin 
1 169 (1 038) lasta tai nuorta. Lähettäjien 
mukaan nämä jakaantuivat seuraavasti: 

lastenhuoltotoimisto 492 (546) 
vajaamielishuolto 339 (198) 
suojelukasvatustoimisto 290 (294) 
muu viranomainen 26 ( —) 
vanhemmat 15 ( —) 
lapsi tai nuori itse - 7 ( —) 

Yleisimpiä sosiaalilääkärin toimistoon suo-
sittamisen syitä olivat sopeutumattomuus-

oireet, hermostolliset herkkyysoireet, vajaa-
mielisyyden arviointi ja siitä aiheutuvat toi-
menpiteet, tarve keskustella ongelmista, 
erilaiset tutkimukset lausuntoja varten, psy-
kosomaattiset oireet ja oppimisvaikeudet. 
Tutkimus-, ohjaus- ja neuvontakäyntejä 
oli 3 230, terapiakäyntejä 1 962 (ed. v. tutki-
muskäyntejä 1 155, sekä ohjaus-, hoito- ja 
terapiakäyntejä 2 503), kotikäyntejä 47 (26) 
sekä laitoskäyntejä ja neuvotteluja yht. 
2 364 (6 274). Lapsia ja nuoria koskevia 
lausuntoja tai suosituksia annettiin 2 121 
(1 827). 

Kaupunginhallitus esitti 18.6.1973 sosiaali-
hallitukselle, että kaupunginhallituksen alai-
nen yleinen kasvatusneuvola ja lastensuojelu-
lautakunnan alainen sosiaalilääkärin toimis-
to yhdessä hyväksyttäisiin kasvatusneuvola-
laissa tarkoitetuksi koulutusneuvolaksi ajaksi 
1.8.1973—31.5.1974. Sosiaalihallitus vahvisti 
päätöksen 9.8. ja välittömästi sen jälkeen 
kasvatusneuvolajaosto ja lastensuojelulauta-
kunta päättivät koulutusneuvolatoiminnan 
käynnistämisestä. Sosiaalilääkärin toimistos-
sa toimi 1.9. lähtien koulutettavina kaksi 
psykologia ja kaksi sosiaalityöntekijää. Kau-
punginhallitus asetti 22.10. asiantuntijatyö-
ryhmän seuraamaan koulutusneuvolatoimin-
taa sekä käsittelemään sitä koskevia kysy-
myksiä ja antamaan koulutusneuvolakauden 
päätyttyä kaupunginhallitukselle selvityksen 
toiminnasta saaduista kokemuksista. Työryh-
män puheenjohtajana toimi toim.joht. Kaa-
rina Heinonen ja sihteerinä valtiot.maist. 
Kyllikki Raitasuo. Työryhmän muina jäse-
ninä olivat sos.lääk. Sirkka Syvänne ja las-
tenpsykiatri Saara Torma sekä korkeakoulu-
jen edustajina dos. Juhani Hirvas ja leht. 
Mervi Ahla. 

7 Elatusaputoimisto 

Elatuscipuvelvollisuuden alustavan selvityk-
sen suoritti lastenvalvoja äitien antamien 
tietojen perusteella. Asianomaisten ja lasten-
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valvojan keskinäisissä neuvotteluissa koetet-
tiin kussakin tapauksessa saada aikaan ela-
tussopimus. Jos elatusvelvolliseksi makaa-
jaksi ilmoitettu kieltäytyi sopimasta tai ela-
tusavun määrästä ei päästy yksimielisyy-
teen, otettiin lapsen äidin pyynnöstä tai vi-
ran puolesta elatusvelvollista vastaan haaste. 

Elatusvelvollisuus selvitettiin asianosais-
ten keskinäisellä sopimuksella 284 (252) 
tapauksessa ja tuomioistuimen päätöksellä 
73 (63) tapauksessa, joista 4 (5):ssä kanne 
hylättiin. 

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä anne-
tun lain perusteella haettiin kantajana esiin-
tyvän äidin puolesta 23 (53) tapauksessa 
maksutonta oikeudenkäyntiä; hakemuksista 
hyväksyttiin 22 (51) ja hylättiin 1 (2). 

Kaikkiaan esiinnyttiin oikeudessa 204 (234) 
kertaa. Lisäksi lastenvalvoja esiintyi tois-
ten kuntien lastenvalvojien puolesta oikeu-
dessa 2 (4) kertaa. 

Muille sosiaaliviranomaisille annettiin vir-
ka-apua lastenvalvojan toimialaan kuuluvis-
sa tehtävissä 114 (96) tapauksessa, joissa 
kussakin saattoi olla useita neuvotteluja. 

Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
luetteloon merkittiin vuoden 1973 aikana 683 
(737) lasta ja poistettiin 751 (654) lasta. 
Kun vuodelta 1972 siirtyi 4 692 (4 609) ta-
pausta, oli vuoden 1973 lopussa 4 624 (4 692) 
lasta luettelossa. 

Ottolapsiksi hyväksyttiin 74 (48) lastenval-
vojan luetteloissa ollutta,, avioliiton ulkopuo-
lella syntynyttä lasta. 

Tunnustettuja lapsia oli 926 (831). 
Työlaitosesityksiä teki elatusapujaosto Uu-

denmaan lääninhallitukselle avioliiton ulko-
puolella syntyneiden lasten osalta 118 (125) 
tapauksessa. Lääninhallituksen päätös saa-
tiin yhteensä 183 (150) tapauksessa. Päätök-
sistä oli hylkääviä 27 (12). Huoltoapukin 
42 §:n perusteella käsiteltiin elatusapujaos-
tossa työlaitoksessa olevien elatusvelvollis-
ten 89 (89) työloma-anomusta. Työlaitospää-
töksen täytäntöönpano päättyi 31 (41) ta-
pauksessa lapsen täytettyä 18 vuotta. Kor-

keimman hallinto-oikeuden päätöksiä saatiin 
34 (22), joista 14 (12) hylkääviä. Välipäätök-
siä käsiteltiin yhteensä 128 (103), joista kor-
keimmalle hallinto-oikeudelle osoitettiin 41 
(27) ja lääninhallitukselle 87 (74) lausuntoa. 
Määräajan pidennysesityksiä tehtiin 19 (8). 

Elatusavun ennakkoa koskevia hakemuksia 
jätettiin elatusaputoimistoon v:n 1973 aika-
na 783 (780), joista elatusapujaosto hyväksyi 
719 (731) ja hylkäsi 64 (49) sekä lisäksi lak-
kautti ennakon suorittamisen 497 (480) ta-
pauksessa ja hakijat peruivat 23 tapauksessa. 

Ennakkoa suoritettiin 5 118 (4 979) avio-
liitosta syntyneestä lapsesta 3 097 (3 041) 
nostajalle yhteensä 2 421 761 (2 408 321) 
mk. Ennakon korvausta perittiin 1 329 
(1 285) elatusvelvolliselta 566 134 (462 261) 
mk. 

Ennakkoa maksettiin 1 369 (1 293) avio-
liiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta 1 334 
(1 253) huoltajalle yhteensä 622 728 (590 864) 
mk. Suoritetun ennakon korvaukseksi perit-
tiin 691 (744) elatusvelvolliselta yhteensä 
201 116 (169 333) mk. 

Ennakkoa suoritettiin siis kaikkiaan 4 431 
(4 294) nostajalle 6 487 (6 272) lapsesta yh-
teensä 3 044 489 (2 999 186) mk. 

Ennakon korvausta perittiin siis yhteensä 
767 250 (631 594) mk eli 25.2 (21.1)% 
suoritettujen ennakoiden määrästä. 

Uudenmaan lääninhallitus on nojautuen 
elatusavun ennakosta annetun lain 17 §:ään 
v:n 1973 kuluessa tekemillään päätöksillä 
määrännyt, että 192 (53) elatusvelvolliselta 
saadaan korvaus suoritetusta ennakosta jät-
tää perimättä eli yhteensä 433 504 (78 089) 
mk. 

Lääninhallitus hylkäsi 5 (4) elatusvelvolli-
sen anomuksen vapautua korvaamasta suo-
ritettua ennakkoa. 

Elatusapu toimisto on v:n 1973 kuluessa 
143 (123) tapauksessa antanut lausuntoja ja 
selvityksiä Uudenmaan lääninhallitukselle 
elatusvelvollisten hakemuksista, jotka kos-
kivat vapautumista korvaamasta suoritettua 
ennakkoa. 
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Aviottomien lasten äitien ja elatusvelvollisten 
sivilisääty lapsen syntyessä 

Sivilisääty Äiti 

Naimattomia 
Leskiä ja lailli-

sesti eronneita 621 
Naimisissa . . . . 216 
Tiedot puuttuvat 3 

o Elatus- /o 
velv. 

3 852 82.1 1 911 40.7 

13.2 
4.6 
0.1 

558 11.9 
1 252 26.7 

971 20.7 
Yhteensä 4 692 100.0 4 692 100.0 

Elatusmaksujen perintä. Elatusapumaksuja 
perittiin kaikkiaan 4 057 247 mk ja oikeuden-
käyntikuluja 9 438 mk. 

Maksukehotuksia, joihin oheistettiin val-
mis tilillepanokortti, lähetettiin keskim. 2 300 
kpl/kk. 

Tapauksissa, joissa maksukehotukset ja 
ulosmittaustoimenpiteet osoittautuivat te-
hottomiksi, hankittiin työlaitospäätökset. 
Näiden avulla perittiin 362 133 mk. 

Koko toimiston rahaliikenne oli kaikkiaan 
12 742 488 mk. 

Aviottomien lasten äitien ja elatusvelvollisten 
ikä lapsen syntyessä 

Ikä, vuotta Äiti % Elatus-
velv. 

o/ /o 

15 2 5 0 .5 7 0 .1 
1 6 — 1 9 888 18.9 2 8 6 6 .1 
2 0 — 2 4 1 900 4 0 . 5 1 228 2 6 . 2 
2 5 — 2 9 9 8 0 2 0 . 9 1 0 3 6 22 .1 
3 0 — 3 4 506 10.8 592 12.6 
3 5 — 3 9 2 9 0 6 .2 357 7 . 6 
4 0 - 4 4 9 0 1.9 195 4 .1 
4 5 - 4 9 10 0 . 2 110 2 .3 
5 0 — 5 4 — — 50 1.1 
5 5 — 5 9 — 17 0 . 4 
6 0 — — — 17 0 . 4 
Tiedot puuttuvat 3 0.1 7 9 7 17.0 

Yhteensä 4 692 100.0 4 692 100.0 

Ennakon korvaamisesta vapauttamisen perus-
teet : 

Elatusvelvollisen Tapauksia mk 

sairaus 2 470 
kuolinpesän varattomuus . . 8 13 006 
työkyvyttömyys 35 53 839 
asepalvelus 1 890 

Itsensä ja omaisten 
elättämisen vaarantaminen 7 9 884 

53 78 089 

8. Väestöasiaintoimisto 

Vuosi 1973 oli väestöasiaintoimistossa vielä 
normaali toimintavuosi, vaikka tulossa ole-
vien lainmuutosten johdosta jouduttiin suo-
rittamaan jo erinäisiä valmistelutöitä. 

Väestöasiaintoimisto valmistelee lastensuo-
jelulautakunnan asettaman väestöasiainjaos-
ton vahvistettaviksi äitiysavustus-, perhe-
lisä-, erityislapsilisä- ja lapsilisälakien perus-
teella myönnettävät sosiaaliavustukset sekä 
panee täytäntöön jaoston päätökset. Ko. 
jaostolla oli kertomusvuonna 23 kokousta, 
joissa käsiteltiin yht. 17 409 asiaa. 

Äitiysavustus on vanhin ns. sosiaaliavus-
tuksista — laki tuli voimaan 1.1.1938. Vuo-
sien kuluessa on lakiin tehty lukuisia muu-
toksia, jotka ovat muuttaneet sen luonteen 
täydellisesti. Nykyisin maksetaan äitiys-
avustus varallisuudesta riippumatta jokaises-
ta syntyneestä lapsesta joko rahassa tai ns. 
äitiysavustuspakkauksena. Avustus makse-
taan Suomessa asuvalle Suomen, jonkin 
Pohjoismaan tai Englannin kansalaisuuden 
omaavalle tai täällä turvapaikkaoikeutta 
nauttivalle vähintään 180 päivää kestäneen 
raskauden perusteella. Lisäksi on naisen, joka 
haluaa saada äitiysavustuksen, käytävä oman 
ja syntyvän lapsen terveyden turvaamiseksi 
viimeistään ennen raskaudentilansa neljän-
nen kuukauden päättymistä lääkärin tai kä-
tilön luona tahi kunnallisessa neuvolassa ras-
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kautensa vuoksi tarkastettavana ja nouda-
tettava tällöin saamiaan hoito-ohjeita sekä 
jätettävä hakemuksensa ennen synnytystä 
joko lastensuojeluviraston väestöasiaintoi-
mistoon tai ao. äitiysneuvolaan. Avustus 
voidaan evätä hakijalta, joka pätevättä syyt-
tä laiminlyö edellä mainittujen säännösten 
noudattamisen. 

Lastensuojeluviraston lisäksi äitiysavustus-
hakemuksia vastaanottivat, kuten aikaisem-
minkin, äitiysneuvolat ja osa niistä jakoi 
myös myönnetyt 3 166 äitiysavustuspak-
kausta. Väestöasiaintoimisto jakoi kuuden 
neuvolan pakkaukset, yht. 1 160 kpl ja kaik-
kien hakijoiden rahakuitit sekä hoiti pak-
kausten tilaukset ja tilitykset sosiaalihalli-
tukselle. Pakkausten raha-arvo oli 326 960 
mk. Raha-avustuksia jaettiin vain 157 200 
mk:n arvosta. Äitiysavustus oli kertomus-
sen kuin raha-avustuksen. 

Perhelisälain voimaantulosta tuli 1.7.1973 
kuluneeksi 30 vuotta. Tämän lain säätämi-
sellä on ollut erittäin suuri merkitys monilap-
sisten perheiden auttamisessa. Mutta suu-
rempi merkitys on varmaan ollut sillä, että 
lain täytäntöönpanon yhteydessä voitiin 
kiinnittää yleistä huomiota suurten perhei-
den moninaisiin vaikeuksiin. Alkuvuosina 
kiinnitettiin huomiota suurperheiden asunto-
olojen puutteellisuuteen ja niiden pikaiseen 
korjaamiseen. Niin ikään suurperheiden ta-
loudellinen tila oli vaikea ja tavallisimmista-
kin käyttötarvikkeista oli puutetta. Niitä py-
rittiin perhelisävaroilla hankkimaan säännös-
telystä ja muista hankintavaikeuksista huo-
limatta. Samalla tehtiin myös valistustyötä 
sekä kirjallisesti että suullisesti mm. vuotei-
den ja vuodevaatteiden laadun parantami-
seksi. Myös perheissä esiintyvien muiden vai-
keuksien esiintyessä ohjattiin perheenjäseniä 
ao. viranomaisten luo. 

Perhelisälaki on vuosien kuluessa ollut mo-
nien muutosten alaisena, mutta tulorajat 
(äyrirajat) ovat jatkuvasti olleet kovin mata-
lat. Varsinkin viime vuosina elintason nous-
tua ja monien myöhemmin tulleiden tuki-

toimenpiteiden ansiosta ovat lapsirikkaat 
perheet saaneet taloudellisen asemansa pa-
rannetuksi. Sen vuoksi on perhelisä, joka 
määrältään on jäänyt pieneksi, menettänyt 
merkitystään. Niinpä perheiden määrä on 
vähentynyt, mihin yleinen syntyvyyden ale-
neminenkin lienee osaltaan vaikuttanut. 

Kertomusvuonna suoritettiin perhelisää 
749 perheelle, joista varsinaisia suurperheitä 
oli 484 ja työkyvyttömien perheitä 265. Per-
helisän määrä oli 140 mk lisään oikeutettua 
lasta kohti I kalleusluokassa ja se myönnet-
tiin entiseen tapaan kodin perusparannuk-
siin. Myönnettyjen perhelisien määrä oli 
167 405 mk. 

Erityislapsilisää suoritettiin vuoden ai-
kana yht. 475 199 mk. Lisän määrä oli ns. 
avuttomien lasten kohdalla 116 mk ja mui-
den kohdalla 58 mk vuosineljännekseltä. 
Erityislapsilisälakiin suunniteltujen muutos-
ten johdosta jouduttiin vuoden loppuun men-
nessä lopettamaan lisän suoritus 660 lapsen 
kohdalta. Näistä oli seuraavan vuoden alusta 
siirrettävä elatusaputoimiston hoidettavaksi 
tulevan uuden elatustukikin piiriin avioliiton 
ulkopuolella syntyneiden lasten ryhmä ja 
Kansaneläkelaitoksen hoitotuen piiriin avut-
tomien lasten ryhmä. Kansaneläkelaitokselle 
jouduttiin lyhyen määräajan puitteissa otta-
maan avuttomien hakemuksesta ja niihin 
kuuluvista liitteistä toista tuhatta valoko-
piota. 

Lapsilisää on maksettu vuodesta 1948 lu-
kien. Vuonna 1962 lapsilisä porrastettiin si-
ten, että sen määrä nousi aina kolmanteen 
lapseen saakka. Vuonna 1973 lapsilisän mää-
rä oli yhdestä lapsesta 67 mk, toisesta 80 mk 
sekä kolmannesta ja sitä seuraavasta lap-
sesta 95 mk vuosineljänneksessä. Heinäkuun 
1. päivänä tuli voimaan lainmuutos, jonka 
perusteella oli alle 3-vuotiaasta lapsesta suo-
ritettava 35 mk:n suuruinen korotus lapsi-
lisään III vuosineljänneksen maksun yhtey-
dessä. Uusia lapsilisähakemuksia saapui ker-
tomusvuoden aikana melkein sama määrä 
kuin edellisenäkin vuonna eli 5 175 (5 189). 
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Sen lisäksi rekisteröitiin toisista kunnista 
siirrettyjä ja aikaisemmin rekisteröityihin 
perheisiin syntyneitä lapsia 2 448 (2 586). 

Jaosto käsitteli vuoden aikana 1 439 
(1 574) lapsilisää koskevaa asiaa. Väestö-
asiainjaoston valtuuttamat virkailijat ratkai-
sivat 7 623 ( 7775) asiaa, joissa tehtiin 
myönteinen päätös lapsilisän maksamisesta 
tietystä lapsesta hänen lapsilisälain 3 §:n 1 
momentissa mainitulle huoltajalleen. Vuoden 
kuluessa määrättiin lapsilisää maksettavaksi 
31 073 865 (30 926 924) mk. 

Aikaisemmasta poiketen sosiaalihallitus 
määräsi perhekohtaisen tilastoerittelyn teh-
täväksi kolmannen vuosineljänneksen lu-
vuista, jonka vuoksi tilasto ei ole vertaus-
kelpoinen edellisen vuoden tilaston kanssa, 
mikä oli aikaisempina vuosina aina tehty 
neljännen vuosineljänneksen luvuista. 

9. Asumuserosovittelut 

Lastensuojelulautakunnan valitsemina toi-
mi viisi lastensuojelu viraston työntekijää 
oman toimensa ohella asumuserosovittelijoi-
na. Yhteensä 322 (253) avioparia sai päätty-
neen sovittelun jälkeen todistuksen, 24 (17) 
sovittelua jatkui seuraavan vuoden puolelle 
ja 58 (70) sovittelua ei viety loppuun saakka 
(ei todistusta). Sovittelussa käyneistä avio-
pareista oli 116 (77) eli (30%) lapsetto-
mia, muilla oli yhteensä 385 (335) lasta. 
Sovittelijoilla oli vuoden aikana kaikkiaan 
982 (841) neuvottelukertaa eli keskimäärin 
196 (168) neuvottelukertaa sovittelijaa kohti. 

Päättyneet sovittelut 

A. Aviopuolisojen uskontokunta % 

ev.lut. seurakunta . . 392 (320) 61 (63) 
muut uskontokunnat 11 ( 4) 2 ( 1 ) 
väestörekisteri 238 (180) 37 (36) 
ei tietoa 3 ( 2) — (—) 

') Määrärahan siirtoina laitoshoitoon 849 079 mk. 

B. Avioliiton kesto 

0— 1 vuotta 9 ( 8 ) 3 ( 3 ) 
2 — 5 » 108 ( 60) 34 (24) 
6—10 » 85 (100) 26 (40) 
yli 10 » 120 ( 85) 37 (34) 

C. Aviomiehen sosiaaliryhmä 

I 45 ( 44) 14 (17) 
II 81 ( 64) 25 (25) 

II I 157 (112) 43 (44) 
I V 38 ( 31) 12 (12) 
tuntematon 1 ( 2) — ( 1 ) 

10. Taloustietoja 

Bruttomenot tilinpäätöksen 
mukaan 

mk 

Lastensuojeluvirasto 6 951 994 
Avohuolto: 

turvattomien alaikäisten sijoi-
tus ja tilapäinen avustami-
nen, lasten kesävirkistys . . 5 862 989 

suojelukasvatusta tarvitsevien 
alaikäisten sijoitus ja tila-
päinen avustaminen 653 215 

vajaamielisten huolto 341 862 
elatusavun ennakkojen poistot 438 715 

Laitoshoito: 
kaupungin lasten- ja nuorison-

huoltolaitokset!) 19 815 603 
kaupungin kehitysvammaisten 

huoltolaitokset1) 3 896 506 
turvattomien alaikäisten sijoi-

tus vieraissa laitoksissa . . . . 7 069 216 
suojelukasvatusta tarvitsevien 

alaikäisten sijoitus vieraissa 
laitoksissa 276 224 

vajaamielisten sijoitus vierais-
sa laitoksissa 4 109 156 

A-klinikkasäätiö 271 672 
Järjestöjen avustukset 477 422 
Käyttövarat 480 461 

Yhteensä 50 645 035 
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Lisäksi esiintyi tilinpäätöksessä pääoma-
menoina laitosten perusparannuskustannuk-
sia seuraavasti: 

mk 

Vastaanottokoti Lemmilä 13 538 
Sofianlehdon vastaanottokoti . . 120 751 
Outamon vastaanottokoti 30 585 
Hyvösen lastenkoti, Hyvölän 

kesäsiirtola 2 127 
Taivallahden nuorisokoti 45 056 
Oppilaskoti Toivola 16 885 
Naulakallion vastaanottokoti . . 6 009 
Nukarin lastenkoti 1 871 
Päivähuoltola Vantaala 4 956 
Solakallion erityiskoulu 10 981 

Yhteensä 252 759 

Lastensuojelutoimen tulot 

Valtionapu sosiaalilääkärin toi- mk 
miston menoihin 250 200 

Valtionapu vajaamielisten avo-
huollon menoihin 97 585 

Muut tulot 45 467 
Korvaukset annetusta huollosta: 

valtiolta 161 168 
vierailta kunnilta 156 825 
yksityisiltä 2 745 924 
vuokrat — 

Valtionapu: 
lastenkodeille 633 428 
vajaamielislaitoksille 1 272 731 

Ateriamaksut 121 423 
Luontoisedut 107 118 
Vuokrat 120 106 
Muut tulot 259 473 

Yhteensä 5 971 448 

Kun tulot vähennetään bruttomenoista 
50 645 035 mk:sta, kaupungin kassaa rasit-
tavaksi nettomenoksi jää 44 673 587 mk eli 
6 214 436 mk enemmän kuin edellisenä vuon-
na. 

Avustukset 

Kuten menoista ilmenee, jaettiin avus-
tuksena lastensuojelujärjestöille yhteensä 
Ali 422 mk, josta Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto sai 200 000 mk, Kriminaalihuolto 
r.y. 102 000 mk, Kehitysvamma tuki 57 r.y. 
4 600 mk, Suomen Valkonauhaliitto 12 000 
mk ja 158 822 mk sellaiset järjestöt, jotka jär-
jestivät kesävirkistystä helsinkiläisille lap-
sille. Lisäksi suoritettiin osuutena Kärkulla 
Centralanstalt -nimistä laitosta ylläpitävälle 
kuntainliitolle 45 000 mk ja Rinnekoti-Sää-
tiölle 53 012 mk. 

Rahastot 

Kaupungin lastensuojelutyötä varten oli 
rahatoimiston hoidossa eräitä rahastoja, joi-
den pääomat ja käytettävissä olevat korko-
varat olivat 31.12.1973 yhteensä 4 778 mk ja 
1 085 mk. 

11. Lastensuojelulautakunnan alaiset laitokset 

Laitosten hoitopaikat. Lastensuojelutoimen 
omien laitosten hoitopaikat tyydyttävät vain 
osan sijoitustarpeesta. Lastenhuoltojaoston 
sijaishuollon hoitopäivistä oli kertomusvuon-
na runsas 2/3 perhesijoituksia sekä vajaa 1/3 
laitossijoituksia, joista n. 40% kaupungin 
omiin laitoksiin. Lastenhuoltojaosto sijoitti 
lapsia useisiin kymmeniin muiden kuntain 
tai järjestöjen ylläpitämiin laitoksiin. Suo-
jelukasvatusjaoston sijaishuollon hoitopäi-
vistä lähes puolet oli kaupungin omissa lai-
toksissa, 1/5 muissa laitoksissa ja 1/3 yksi-
tyisperheissä. Vajaamielishuollossa kaupun-
gin omat hoitopaikat tyydyttivät vain kol-
manneksen sijoitustarpeesta. Vajaamielisten 
päivähuoltosijoituksista sen sijaan 75% ta-
pahtui kaupungin omiin laitoksiin. 
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Vastaanottokodit 

Sosiaalista turvaa antavat vastaanottokodit: 
Herttoniemen vastaanottokoti on yhtenä 

osastona toimiva, 14-paikkainen leikki-ikäis-
ten lasten vastaanottolaitos. 

Naulakallion vastaanottokodin kolme osas-
toa, yhteensä 35 hoitopaikkaa (23 paikkaa 
poikia ja 12 tyttöjä varten), toimivat koulu-
ikäisten, turvattomien lasten vastaanotto- ja 
hoitolaitoksena. 

Oulunkylän erityislastenkodin 4 osastoa, 
yhteensä 32 hoitopaikkaa, aloittivat toimin-
tansa kouluikäisten vastaanottokotina 1.2. 
1973, jolloin Sofianlehdon vastaanottokodin 
koululaisten osastot siirtyivät sinne. 

Sofianlehdon vastaanottokodin 4 osastoa, 
yhteensä 81 hoitopaikkaa, toimivat vauva-ja 
leikki-ikäisten vastaanottolaitoksena. Vajaa-
mielishuollon laitospaikkapulan vuoksi oli 
osalle näiden osastojen paikoista sijoitettu 
vajaamielisiä. Kouluikäisten osastot siirtyi-
vät 1.2.1973 Oulunkylän erityislastenkotiin. 
Osasto I siirtyi 1.6.1973 tilapäisesti Taival-
lahden nuorisokodin tiloihin. 

Suojelukasvatukselliset vastaanottokodit ja 
ensihuoltolaitos: 

Lemmilän vastaanottokoti Hyvinkään Ri-
dasjärvellä on 15-paikkainen, yhtenä osas-
tona toimiva suojelukasvatuksellinen vas-
taanotto- ja hoitolaitos kansakoulun III—VI 
luokilla oleville pojille. Laitoksessa on oma 
koulu. 

Naulakallion vastaanottokodin kolme ns. 
Mellunmäen osastoa, yhteensä 26 hoitopaik-
kaa, toimivat suojelukasvatusta tarvitsevien 
tyttöjen vastaanotto- ja hoitolaitoksena. 
Osastoilla on oma koulu. 

Outamon vastaanottokoti on 42-paikkainen, 
neljänä osastona toimiva suojelukasvatuksel-
linen vastaanotto-ja hoitolaitos kansakoulun 
VI—VII luokilla oleville tai oppivelvollisuu-
tensa sivuuttaneille pojille. Laitoksessa on 
oma koulu. 

Tutkinta-asema on 20-paikkainen (7 paik-
kaa tytöille ja 13 pojille) ensihuoltolaitos kou-

luikäisten ja sitä vanhempien sosiaaliseen ris-
tiriitaan joutuneiden nuorten tilapäistä sijoi-
tusta varten. 

Sosiaalista turvaa antavat 
lastenkodit 

Hyvösen lastenkoti on kouluikäisten eri-
tyislastenkoti, jossa on kolmella sekaosastolla 
24 lastenkotipaikkaa sekä lisäksi 8-paikkai-
nen pojille tarkoitettu nuoriso-osasto. 

Riihenkulman lastenkoti toimi 4-osastoi-
sena, 32-paikkaisena monivammaisten, pitkä-
aikaista hoitoa tarvitsevien lasten erityislas-
tenkotina. 

Oppilaskoti Toivola on 76-paikkainen, kuu-
tena osastona toimiva apukoulutasoisten, 
kouluikäisten lasten erityislastenkoti. Lai-
toksella on oma koulu. 

Perheryhmäkodit 

Kontulan perhekoti on 7-paikkainen erityis-
lastenkoti. 

Malmin perhekoti on 6-paikkainen erityis-
lastenkoti. 

Lastenpsykiatriset 
hoitokodit 

Hoitokoti Teinilä on 14-paikkainen, kah-
tena osastona toimiva psyykkisesti häiriinty-
neiden lasten hoitokoti. Laitoksessa on oma 
koulu. 

Nuorisokodit 

Sosiaalista turvaa antavat nuorisokodit: 
Kaarelan nuorisokoti, 12 hoitopaikkaa po-

jille. 
Koskentuvan nuorisokoti, 16 hoitopaikkaa 

pojille. 
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Maunulan nuorisokoti, 14 hoitopaikkaa po-
jille. 

Pohjois-Haagan nuorisokoti, jossa on 12 
hoitopaikkaa tytöille, aloitti toimintansa 
1.6.1973. 

Siltavuoren nuorisokoti, 12 hoitopaikkaa 
tytöille. 

Taivallahden nuorisokoti, 17 hoitopaikkaa 
pojille: 1.6. lähtien tilapäisesti Sofianlehdon 
vastaanottokodin leikki-ikäisten osaston käy-
tössä. 

Töölön nuorisokoti, 12 hoitopaikkaa tytöille. 
Usvatien nuorisokoti, 14 hoitopaikkaa po-

jille. 
Lisäksi Hyvösen lastenkodin 8 nuoriso-

paikkaa pojille. 

Suojelukasvatukselliset nuorisokodit ja kun-
toutuslaitokset: 

Jakomäen nuorisokoti, 12 hoitopaikkaa 
16—19-vuotiaille tytöille. 

Nuorten työkoti on työongelmaisten nuor-
ten kuntoutuslaitos, jossa on 9-paikkainen 
tyttöjen ja 9-paikkainen poikien nuorisokoti-
osasto. Laitoksella on omaa työkokeilua. 

Vajaamielisten hoito- ja 
kuntoutuslaitokset 

Varsinaiset vajaamielislaitokset: 
Nukarin lastenkoti Nurmijärven Nukarissa, 

30 hoitopaikkaa. 

Vajaamielisten hoitavat erityislastenkodit: 
Malmin lastenkoti lopetti toimintansa 4.2. 

1973. 
Päivölän lastenkoti, 16 hoitopaikkaa. 
Sojianlehdon vastaanottokodin kahdeksalla 

osastolla, yhteensä 137 hoitopaikalla, hoidet-
tiin vajaamielisiä. Lisäksi vajaamielisten 
hoitopaikkapulan vuoksi oli laitoksen vas-
taanottokotiosastoille sijoitettuna joitakin 
vajaamielisiä. 

Vajaamielisten päivähuoltolat: 
Mellunmäen päivähuoltolan tilat valmis-

tuivat kertomusvuoden lopulla, mutta toi-
minta ei päässyt vielä alkamaan. Päivähuol-
tolassa on 45 hoitopaikkaa. 

Päivähuoltola Tyynelä, 68 hoitopaikkaa. 
Päivähuoltola Vantaala, 42 hoitopaikkaa. 
Solakallion erityiskoulu, 80-paikkainen 7— 

18-vuotiaiden kehityskykyisten vajaamielis-
ten erityiskoulu. 

Vajaamielisten suojatyöpaikat : 
Vaihetyökeskus, 135 hoitopaikkaa. 

Vajaamielisten asuntolat 

Koskelan nuorisokoti aloitti toimintansa 
1.3.1973 12-paikkaisena vajaamielisten asun-
tolana. 

Kotkankadun asuntolan tilat valmistuivat 
kertomusvuoden lopulla, mutta toiminta 12-
paikkaisena asuntolana ei päässyt vielä käyn-
tiin. 

Laajasalon nuorisokoti, 15 hoitopaikkaa. 
Taivallahden nuorisokodin asuntola, 6 hoi-

topaikkaa. 

Laitosten hallintoja 
terveydenhoito 

Laitosten välitön johto kuului kunkin lai-
toksen johtajalle, mutta hallinnollista val-
vontaa suoritti lastensuojelutoimen toimitus-
johtaja sekä kasvatuksellista valvontaa Lem-
milän, Outamon, Tutkinta-aseman, Naula-
kallion, Mellunmäen osastojen, Jakomäen 
nuorisokodin ja Nuorten työkodin osalta 
nuorisonhuoltaja sekä muiden laitosten osal-
ta lastenhuollontarkastaja. 

Laitosten kansakouluissa noudatettiin kau-
pungin kansakouluille vahvistettuja opetus-
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suunnitelmia ja opetuksen tarkastuksesta 
huolehtivat suomenkielisten kansakoulujen 
tarkastajat. 

Kaksi lastenlääkäriä hoiti lastensuojelu-
virastossa toimivan päivittäisen poliklinikka-
vastaanoton sekä laitosten terveydenhuollon. 
Lisäksi käytettävänä oli konsultoiva gyne-
kologi. Virastossa lastenlääkäreiden vastaan-
otolla oli 1 490 (1 418) ja gynekologin vas-
taanotolla 108 (135) eli yhteensä 1 598 
(1 553) käyntiä. 

Laitoksessa hoidettiin kertomusvuoden ai-
kana 1 559 (1 258) akuuttia sairaustapausta. 

Sairaanhoitoon lähetettiin 89 (91). Polikli-
nikkakäyntejä oli 599 (733), pienoisröntgen-
tarkastuksessa kävi 142 (122). Kuolemanta-
pauksia oli 3 (3). 

Sofianlehdon laboratoriossa suoritettiin 
5 336 (3 612) tutkimusta. Sofianlehdon ham-
mashoitolassa suoritettiin 2 437 hoitotoi-
menpidettä. 

Laitoksissa sai lääkintävoimistelua 89 (77) 
lasta yhteensä 4 410 (5 672) hoitokertaa. 
Puheterapiaa sai 168 lasta ja lisäksi foniatri-
sessa tutkimuksessa kävi 63 lasta. 

Lastenvalvojan rahavarat ja tilitapahtumat v. 1973 

T u l o t 

Siirto v:sta 1972: 
Aviottomien 

lasten 
puolesta 

mk 

Lastenvalvojan talletus-, postisiirtotilin ja kassan saldo . . — 
Valvottujen säästötilien saldo 228 690 
Lapsille perityt elatusmaksut 1 564 739 
Kaupungille suoritettavat hoitomaksujen korvaukset . . . . 377 135 
Peritty elatusavun ennakkoa 201116 
Kuntien tilittämät ennakkokorvaukset 7 705 
Rahatoimiston Kallion osastolta elatusavun ennakkojen 

maksamiseen — 
Yksityisiltä perityt oikeuskulujen korvaukset 7 646 
Kaupungin suorittamat oikeuskulujen korvaukset 10 194 
Korkotuloja 11454 
Lastenvalvojan talletustilin korko — 

» postisiirtotilin korko — 

Avio-
lasten 

puolesta 
mk 

360 
1 299 934 

21 140 
566 134 

19 344 

1 792 
6 646 

Yhteensä 
mk 

54 431 
229 050 

2 864 673 
398 275 
767 250 

27 049 

2 290 000 
9 438 

16 840 
11 462 

364 
1 324 

Kaikkiaan 6 670 156 
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19. Lastensuojelu 

M e n o t 

Huoltajille suoritetut lasten elatusmaksut 1 564 052 1 301 292 2 865 344 
Kaupungille suoritetut hoitomaksujen korvaukset 377 135 21 140 398 275 
Maksettu elatusavun ennakkoa 622 728 2 421 761 3 044 489 
Ennakkokorvaukset kunnille 6 894 12 846 19 740 
Kaupungille suoritetut oikeuskulujen korvaukset 67 388 455 
Oikeuskuluihin käytetty 18 772 8 050 26 822 
Lastenvalvojan talletustilin korko — — 364 
Lastenvalvojan postisiirtotilin korko — — 1 324 
Siirto v:een 1973: 
Lastenvalvojan talletus-, postisiirtotilin ja kassan saldo . . . — — 82 427 
Valvottujen säästötilien saldo 231 916 — 231 916 

Kaikkiaan 6 671 156 
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20. Leski- ja orpoeläkekassa 

Kassan hallituksen kokoonpano oli v. 1973 
sama kuin edellisenä vuonna. 

Kaupunki suoritti edelleen kassan myön-
tämien peruseläkkeiden saajille lisäeläkkeitä 
samojen perusteiden mukaan kuin kaupungin 
ylimääräisten eläkkeiden nauttijoille. 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan 14.1. 
1971 ja kaupunginvaltuuston 7.4.1971 teke-
mien päätösten mukaisesti korotettiin kassan 

peruseläkkeille maksettavat palkkaindeksilu-
kuun perustuvat lisäeläkkeet 1.1.1973 lukien 
247/247:11a eli n. 10.93% ja eläkesäännön 
vanhan sanamuodon mukaiset lisäeläkkeet 
1.1.1973 lukien 1.6. ja 1.4.73 lukien 8—15,2 %. 

Korotusten ja sääntöjen muutosten jälkeen 
ovat kassan leskieläkkeiden peruseläkkeet ja 
kaupungin maksamat lisäykset korotuksi-
neen seuraavat: 

Eläkeluokka 

I 
II 

III 
IV 
V 

Peruseläke 
mk 

4 
5 
6 

10 

Palkkojen 
yleistarkistukseen 
perustuva eläke 

1.4. lukien 
(1,6% ja 8 - 1 5 , 2 % ) 

205 
255 
300 
401 
446 

Palkkaindeksi-
lukuun 

perustuva eläke 
1.4. lukien 

korotus 247/247 
mk/kk h. 10,93% 

200 
263 
325 
453 
531 

Kaupungin suorittamat lisäykset nousivat 
kertomusvuoden osalta yhteensä 1 865 522 
mk: aan. 

Eläkekassan hallitus hyväksyi kertomus-
vuoden kunkin vuosineljänneksen osalta erik-
seen rahasto-osuuksia koskevan kaupungille 
annetun tilityksen sekä päätti maksettavaksi 
kunnallisen eläkelain mukaista perhe-eläket-
tä saaneille eläketapahtuman jälkeen heidän 
rahasto-osuutensa. Kertomusvuodelta ra-
hasto-osuuksina hyväksyttiin suoritettavaksi 
kaupungille 42 kuolleen jäsenen osalta 4 108 

mk ja kunnallisen eläkelain mukaista perhe-
eläkettä saaneille 7 kuolleen jäsenen osalta 
597 mk eli yhteensä 4 705 mk. 

Kassan anomuksen perusteella sosiaali-
ministeriö ilmoitti kirjeessään 5.5.1972 suos-
tuneensa vakuutusteknillisen tutkimuksen 
lykkäämiseen korkeintaan 31.12.1976 saak-
ka. 

Kassan sääntöjen uuden 16 a §:n perus-
teella jäsenet eivät ole enää oikeutettuja siir-
tymään ylempään eläkeluokkaan, eikä kassa 
ole oikeutettu perimään jäsenmaksuja. 
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20. Leski- ja orpoeläkekassa 

Kertomusvuonna kassan jäsenistä kuoli 
84, joista 18 jäsenen jälkeen myönnettiin kas-
san eläke. Kassan jäsenten lukumäärä oli 

vuoden lopussa 2 682. Näistä oli naisia 105 
ja miehiä 2 577. 

Kertomusvuonna myönnetyt eläkkeet: 

Eläkeluokka Leskiä 

I 3 
II 6 

II I 4 
I V 1 
V 5 

Yhteensä 19 

Eläke 
mk/kk 

12 
30 
24 
8 

50 

Lapsia Eläke 
mk/kk 

Yhteensä 
mk 

12 
30 
24 
8 

50 
124 124 

Vuoden lopussa voimassa olleiden eläkkei-
den määrä kuukautta kohden: 

Eläkeluokka Leskiä 

I 132 
II 108 

II I 68 
I V 91 
V 68 

Yhteensä 467 

Eläke 
mk/kk 

528 
540 
408 
728 
680 

Lapsia 

6 
8 
1 
8 
3 

Eläke Yhteensä 
mk/kk mk 

11 539 
17 557 
2 410 

26 754 
15 695 
71 2 955 2 884 26 

Kassan tulot olivat 211 657 mk ja menot 
75 394 mk, joten tilivuoden ylijäämä oli 
136 263 mk. 
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21. Liikennelaitos 

Yleistä 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin ylei-
söpalvelun ja julkisen liikenteen sujuvuuden 
kannalta tärkeitä toimenpiteitä ja parannuk-
sia. 

1.4. astui voimaan yhtenäistariffi, jossa ko-
ko kaupungin alue muodostaa yhden vyö-
hykkeen ja erilaisia lippuja on vain yhdeksän. 
Kuljettajarahastusvaunuissa myydään aikuis-
ten ja lasten kertalippuja sekä aikuisten 10 
matkan sarjalippuja. Rahastajat myyvät li-
säksi myös matkailijalippuja. Yksinkertai-
nen tariffi nopeuttaa rahastusta ja lyhentää 
pysäkkiaikoja sekä matka-aikaa. Myös itse-
palvelulaitteiden lisääntyminen nopeutti mat-
kantekoa. 

Tariffirakenteessa tapahtui pari muutakin 
muutosta. Kansaneläkeläisten alennuslippu-
järjestelmä astui voimaan 1.8. ja invalidilip-
pujen uudet myöntämisperusteet otettiin 
käyttöön 1.10. 

Julkisen liikenteen nopeutumiseen vaikut-
tivat voimakkaasti omat kaistat, joiden mää-
rä lisääntyi. Raitiovaunulinjoista kulki n. 
55% omilla kaistoilla. Myös autoliikenteessä 
omien kaistojen määrä kasvaa jatkuvasti. 

Matkustajapalvelua paransivat osaltaan 
uudet sadekatokset, joita pystytettiin 90 kpl 
rakentajan kanssa tehdyn mainossopimuksen 
ansiosta eri puolille kaupunkia. 

Vuoden loppuun mennessä varustettiin 
suurin osa yhteistariffiin kuuluvien yksityis-
ten linjojen pysäkeistä liikennelaitoksen py-
säkkien kanssa samanlaisin opastein, joihin 

on merkitty kaikki ko. pysäkkiä käyttävät 
linjat ja niiden päätealueet. 

Vuoden alkupuolella käytiin liikennelai-
toksen asioista vilkas poliittinen keskustelu, 
joka päätyi 20.6. kaupunginvaltuustossa si-
ten, että 
— yksityisliikennöitsijöiden sopimus kilo-

metrikorvauksen osalta uusittiin kustan-
nusten nousua vastaavaksi vuoden alusta 
lukien 

— ensimmäisen kerran myönnettiin lupa 
hankkia linja-autoja kahdeksi vuodeksi 
(vuosille 1974 ja 1975) 

— kaupunki osti Helsinki—Maaseutu-Lii-
kenne Oy:n ja Suomen Turistiauto Oy:n 
o sake-enemmis t ön. 

Liikennelaitoksen lautakunnan jäsenistä 
nimettiin ostettujen yhtiöiden johtokunnat. 
Liikennelaitoksen toimitusjohtaja nimitettiin 
myös näiden yhtiöiden toimitusjohtajaksi. 

Liikennelaitoksen toimintaa selkeytti li-
säksi pitkällä tähtäyksellä kaupunginhalli-
tuksen päätös, jonka mukaan metro-osuuden 
Kamppi—Puotinharju tuleva liikenteen käyt-
tö ja hoito määrättiin liikennelaitoksen teh-
täväksi. 

Kaupungin kireä rahatilanne tuntui lii-
kennelaitoksen toiminnassa. Helsingin kau-
pungin taloussuunnitelman vv. 1974—1983 
ohjelma liikennelaitoksen toiminnan rahoit-
tamisessa kaupungin verovaroista oli, että 
verovaroista saadun rahoitusosuuden määrä 
veroäyriä kohti saisi olla korkeintaan yksi 
veroäyripenni. Tämä ohje kumottiin kuiten-
kin kaupunginvaltuustossa vuoden lopulla, 
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21. Liikennelaitos 

koska katsottiin sen voivan liiaksi rajoittaa 
julkisen liikenteen kehittymistä. Sen sijaan 
verovaroista saatavan rahoitusosuuden mää-
rää olisi pyrittävä pitämään kurissa siten, 
että vuosittain tehtäisiin kustannusten nou-
sua vastaavat tariffin korotukset. Vuoden 
lopulla kaupunginhallitus asetti komitean 
kiireellisesti laatimaan suunnitelman liiken-
nelaitoksen ja kaupungin omistukseen siirty-
neiden yhtiöiden harjoittaman liikenteen ra-
tionalisoimiseksi. 

Erityisesti linja-autoliikenteessä kuljettaja-
pula vaikeutti liikenteenhoitoa aiheuttaen 
mm. vuorojen poisjäämisiä liikenteestä var-
sinkin vuoden loppupuolella. Haittoja voi-
tiin vähentää käyttämällä pahimmissa ruuh-
kapaikoissa liikenteenohjauskeskuksen käy-
tössä olevia ylimääräisiä autoja. Myös uusi 
ajokorttiasetus ja ministeriön uudet määrä-
ykset kuljettajien kouluttamisesta paranta-
nevat kuitenkin tilannetta. 

Monien vuosien tauon jälkeen liikenne-
laitos sai kertomusvuonna uutta raitiovaunu-
kalustoa. Ensimmäinen nivelraitiovaunu luo-
vutettiin liikennelaitokselle elokuussa, jonka 
jälkeen alkoi välittömästi henkilöstön koulu-
tus. Liikenteeseen ensimmäiset kaksi nivel-
vaunua asetettiin 18.12. 

Kertomusvuoden loppuun mennessä lii-
kennelaitos sai kaikkiaan sietsemän uutta 
kotimaista nivelvaunua. 

Linja-autojen standardisointi edistyi sekä 
kotimaisella että myös koko pohjoismaisella 
tasolla. Tukholman liikennelaitosjärjesti jou-
lukuussa pohjoismaisen linja-autojen stan-
dardisointia koskevan seminaarin. 

Koulutussuunnittelussa siirryttiin koko-
naissuunnitteluun, jolloin yksittäiset kurssit 
ym. tilaisuudet ovat osia kokonaiskoulutus-
ohjelmasta ja tähtäävät yhä parempaan mat-
kustajapalveluun. 

Liikennelaitoksen toimintaan liittyi yhä 
enemmän seudullista panosta. Pääkaupunki-
seudun yhteistoimikunnan (YTT) yhteyteen 
perustettiin julkisen liikenteen työryhmä. 
Siinä ja sen sihteeristössä on lautakunnan ja 

laitoksen asiantuntijoita mukana. YTT muut-
tui vuosien 1973/1974 vaihteessa lakisäätei-
seksi Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus-
kunnaksi (YTV). Siten myös julkisen liiken-
teen seudullisen yhteistoiminnan suunnittelu 
pääsi alkuun. 

Vaikkakaan kertomusvuoden toiminta ei 
täysin vastannut asiakaspalvelulle asetettuja 
vaatimuksia, voidaan asia-ja numerotietojen 
valossa osoittaa liikennelaitoksen toiminnan 
olleen kaluston, palvelun ja kustannusten 
suhteen muiden suurkaupunkien liikenteen 
tasolla. 

Kehittämistoiminta 

Kun kehittämistehtävät olivat luonteel-
taan lähes poikkeuksetta eri toimintayksiköi-
den ja hallintoelinten yhteistoimintatehtäviä, 
niiden tulokset esitetään toimintakertomuk-
sen ao. kohdissa. Täten seuraavassa käsitel-, 
lään vain eräitä toimintaa koskevia näkö-
kohtia. 

Toiminnassa kiinnitettiin huomio laitok-
sen toimintaperiaatteiden ja menettelytapo-
jen täsmentämiseen siten, että laitos voi täyt-
tää tehtävänsä kaupungin liikenne- ja rahoi-
tuspolitiikan kokonaiskentässä muuttuvien 
vaatimusten mukaisesti. Tätä varten liiken-
nelaitoksen lautakunta teki 11.12. kaupun-
ginhallitukselle esityksen laitoksen johtosään-
nön muuttamisesta osastotasoista organisaa-
tiota koskevalta osin. 

Eräänä osana kehittämistoimintaa oli Hel-
singin joukkoliikenteen hoitoon järjestelyyn 
liittyvien asiantuntija tehtävien suorittami-
nen. 

Laitoksen yleisperiaatteen mukaisesti jo-
kaisen organisaatioportaan vastuuhenkilön 
tehtävänä on huolehtia oman vastuualueensa 
kehittämisestä käyttäen hyväkseen esikunta-
elinten palveluksia. Usean eri toimintayksi-
kön asiantuntijapanosta vaatineet tehtävät 
suoritettiin projekti- ja työryhmien hyväksi-
käytön sijasta lisääntyvässä määrin virka-
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organisaation työnä, jota ohjattiin ennalta 
suunnitellun ja hyväksytyn työohjelman avul-
la. Tälle ovat ominaista täsmälliset tavoite-ja 
tehtävämäärittelyt, päätöksenteon ennalta-
ohjelmointi sekä ajoitetut toimintaverkot, 
joiden laskemisessa käytettiin apuna ATK :ta. 
Näin menetellen virkaorganisaatio pysyy toi-
mintakykyisenä ja sen asiantuntemus para-
nee samalla kun kyseisten kerta-ja toistuvien 
tehtävien tulokset ovat entistä käyttökelpoi-
sempia. 

Taloussuunnittelutoiminta 

Huomattavimpia taloussuunnittelutoimin-
nan pysyväiskohteita olivat laitoksen talous-
arvio, suoritebudjetointi, tariffijärjestelmä, 
ATK-toiminnan kehittäminen sekä koko 
kaupunkia koskevan julkisen liikenteen ra-
hoitusohjelman laadinnan johtaminen. 

Talousarvion laadintamenetelmän kehittä-
mistä jatkettiin edelleen koko kertomusvuo-
den ajan keskittyen lähinnä laitoskohtaisten 
suoritteiden järjestelmän luomiseen. 

Laitoksen talousarvion laadintamenetelmäs-
tä ja siihen liittyvästä laitoksen suoritebudje-
toinnista pidettiin laitoksen asiantuntijoiden 
toimesta tiedotustilaisuus kaupunginreviiso-
rille ja henkilökunnalle, rahoitusjohtajalle se-
kä kaupunginkanslian talous- ja suunnittelu-
osaston johdolle ja henkilökunnalle. 

Laitoksen tariffijärjestelmän kehittämis-
työn tuloksena kaupunginvaltuusto hyväksyi 
vuoden lopulla laitoksen uuden tariffiesityk-
sen, jonka mukaan laitoksen lipputulot jon-
kin verran kasvavat. 

Taloussuunnittelualueen edustajat osal-
listuivat kertomusvuoden aikana useiden 
joukkoliikenteen kehittämiseen tähtäävien 
toimikuntien työhön. Sellaisia olivat mm. 
Helsingin kaupungin joukkoliikenteen hoi-
don pitkän tähtäyksen rahoitussuunnitelmaa 
vv. 1974—85 laatinut toimikunta ja Valtion-
rautateiden yhteisliikenteen suunnittelutyö 
sekä Helsingin seudun joukkoliikenteen ke-

hittämiseen tähtäävä yhteistyö Pääkaupunki-
seudun yhteistyötoimikunnan (YTT) kanssa. 

Teknillinen suunnittelutoiminta 

Teknisen suunnittelutoiminnan tärkein 
kohde oli edelleen nivelraitiovaunujen han-
kinta. Valmistuksen valvonta tehtailla, koe-
ajot, koulutustoiminta, käyttökokemusten 
analysointi ja yksityiskohtien kehittämis-
suunnittelu varasivat huomattavan osan 
suunnitteluvoimasta. Periaatteessa voitiin to-
deta uusien vaunujen hyvin täyttävän niille 
asetetut suuret odotukset. 

Vuoden 1972 puolella saatujen johdinauto-
tarjousten selvittely johti kolmen neuvosto-
liittolaisen johdinauton kokeiluun. Näiden 
tarjoushinta oli halvin, mutta niitä koskevia 
käyttökokemuksia ei ollut saatavissa. Kol-
mea vuokrattua johdinautoa kokeiltiin kuu-
den kuukauden ajan linjalla 14. Kokeilun ja 
nivelraitiovaunujen sähkölaitteista saatujen 
kokemusten perusteella laadittiin lopulliset 
johdinautojen hankintavaatimukset. Uudet 
tarjoukset pyydettiin koti- ja ulkomaisilta 
valmistajilta. 

Koska uusia diesellinja-autoja vastaanotet-
tiin kertomusvuonna tavallista enemmän, 
muodosti näiden alustojen ja korien tarpeel-
listen parannusten suunnittelu sekä valmis-
tuksen valvonta ja vastaanotto huomattavan 
työkentän. 

Linja-autokaluston yhdenmukaistamiseksi 
ja korivalmistuksen rationalisoimiseksi aloi-
tettiin suomalaisen kaupunkilinja-auton tek-
nillisten vaatimusten laatiminen. Tavoitteena 
oli aikaansaada kunnallisille liikennelaitok-
sille ja yksityisille liikennöitsijöille korityyppi, 
jonka rakenne soveltuisi periaatteessa kaik-
kiin yleisesti käytettäviin kaupunkilinja-au-
ton alustatyyppeihin. 

Laitoksen kiinteistöjen LVI-laitteiden 
uudishankintojen sekä korjaus-ja muutostöi-
den suunnitelmat laadittiin sekä valvottiin 
asennustyöt. Huomattavin työkohde oli Var-
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tiokylän varikolle rakennettavan linjaauto-
hallin LVI-suunnittelu. 

Koko raitiotieverkkoon sekä raitiovaunu-
kalustoon suunniteltiin ja otettiin käyttöön 
uudentyyppiset sähkövaihteiden ohjauslait-
teet. Tähän saakka käytössä olleiden vaih-
teenkääntösähkölaitteiden ohjaus on tapah-
tunut vaunun päävirralla. Vilkasliikenteisten 
risteysten, liikennevalojen ja muun liikenteen 
rytmin mukana ajettaessa on vaihteen kään-
täminen em. periaatetta käyttäen tuottanut 
vaikeuksia. Uudessa vaihteenkääntöjärjestel-
mässä vaihteen kääntämiseen käytetään eril-
lisen ohjauskytkimen kautta otettavaa oh-
jausvirtaa. 

Liikennelaitoksen käyttöön soveltuvien 
kertalipunmyyntiautomaattien laite testejä 
suoritettiin heikkovirtakorjaamolla. Selvi-
tysten perusteella voitiin todeta, että liikenne-
laitokselle hankittavat kertalipunmyyntiau-
tomaatit on sijoitettava vaunun sisälle. Poik-
keuksen voivat olla suurehkot terminaalit. 
Kertalipunmyyntilaitteiden hankintaa varten 
laadittiin lopulliset rakennevaatimukset ja 
pyydettiin tarjoukset. 

Liikennelaitoksella tiedostettiin korjaus-ja 
huoltotoiminnan sekä liikenteenhoidon in-
tegroitu kehittämis- ja rationalisointitarve. 
Automaation käyttömahdollisuuksista käyn-
nistettiin laajamittainen tutkimus. 

Liikennesuunnittelu 

Pitkän aikavälin suunnittelussa oli kerto-
musvuonna etualalla kaksi pääkohdetta: kan-
takaupungin osayleiskaavan tilanvaraus-
suunnitelmiin liittyvä kantakaupungin tule-
van joukkoliikenteen selvittäminen sekä Mar-
tinlaakson radan ja itämetron rakentamiseen 
sekä pääradan lähiliikenteen tehostamiseen 
niveltyvä linja-autoilla tapahtuvan liityntä-
liikenteen suunnittelu. 

Kantakaupungin osalta valmistui keväällä 
liikennelaitoksen toimesta suunnitelma Kan-
takaupungin joukkoliikenteen hoidosta rai-

tiovaunuilla ja linja-autoilla 1970- ja 1980-
luvuilla. Suunnitelmassa esitetyt joukkolii-
kenteen kaista-, katu-ja terminaalivaraukset 
on otettu huomioon Kantakaupungin osa-
yleiskaavan tilanvaraussuunnitelmissa. Suun-
nitelma on lähtökohtana laadittaessa Hel-
singin kaupungin taloussuunnitelmaa vuo-
siksi 1976—1985. 

Tulevan liityntäliikenteen selvittämiseksi 
perustettiin v. 1972 lopussa liikennelaitoksen 
toimesta erityinen liityntäliikenneprojekti. Sii-
nä ovat edustettuina valtionrautatiet ja kau-
pungin ao. hallintokunnat mm. kaupunki-
suunnitteluvirasto, rakennusvirastoja metro-
toimisto. Suunnittelun kohteiksi valittiin eri-
tyisesti voimakkaasti uudistuvat Martinlaak-
son rataan liittyvä Haaga—Vantaan alue sekä 
pääradan varrella Malmi—Tapanila—Puis-
tola—Pukinmäki (MaTaPuPu)-alue. Laadi-
tut tavoitetilanteen linjavaihtoehdot olivat eri 
osapuolten käsiteltävänä ja päätös valitta-
vasta vaihtoehdosta syntynee v. 1974 alussa. 

Metron liityntäliikenteen, asemien ja ter-
minaalien suunnittelu itäisillä esikaupunki-
alueilla tapahtui metrotoimiston valvonnas-
sa. Liikennelaitoksen edustajat olivat muka-
na projekteissa, joissa heitä kuultiin asian-
tuntijoina. 

Nykyhetken järjestelyihin kohdistuva 
suunnittelu ennakoi tulevia muutoksia lii-
tyntäliikennealueille. Tällaisia olivat mm. 
toteutuneet linjojen 38, 41, 46 muutokset 
Haaga—Vantaalla, Mellunmäki—Vesala— 
Kontulan ja Vuosaaren linjastojärjestelyt 
sekä linjoja 74 ja 75 koskevat ehdotukset 
MaTaPuPu-alueella. 

Alueilla, joilla tulevaisuudessa ei ole odo-
tettavissa suuria muutoksia, pyrittiin suun-
nittelemaan linjasto nykyistä paremmaksi. 
Tällaisista parannustoimenpiteistä mainitta-
koon mm. linjan 34A perustaminen Lehti-
saareen. 

Rautatientorin vaikean ruuhkatilanteen 
keventämissuunnitelmat johtivat kertomus-
vuonna osittain tulokseen. Vuoden loppuun 
mennessä oli Kasarmitorille siirretty ruuhka-
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linjat 64S, 66S, 71S, 77S, 80S ja 86S, joilla on 
yhteensä 36 lähtöä huipputuntina. Lisäksi 
pantiin vireille suunnitelmat Rautatientorin 
keventämiseksi edelleen siirtämällä n. 100 
huipputuntilähtöä ja myös arkipäiväliiken-
nettä Kasarmitorille. 

Yhteistyö Helsingin kaupunkiseudun kun-
tien (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) 
kanssa jatkui YTT:n joukkoliikennetyöryh-
män ja sen alaisen sihteeristön puitteissa. 
Liikennelaitoksen edustajat olivat myös ke-
väällä mukana YTT :n neuvottelupäivillä 
Varsovassa, jossa puitiin kaupunkiseudun 
joukkoliikenneyhteistyön ongelmia. 

Liikenne 

Yhteistariffiliikenteen auto- ja raitiolinjat 
kuljettivat matkustajalaskennan mukaan yht. 
198,4 milj. matkustajaa. Aikaisemmin käy-
tössä olleiden lipunmyyntiin perustuvien lu-
kujen mukaan tehtiin kertomusvuonna 157,5 
milj. matkaa (v. 1972 vastaavasti 160,6 milj.). 
Vuoden aikana kertyi ajokilometrejä kaik-
kiaan 52,6 milj. Lisäys edelliseen vuoteen oli 
0,135 milj. km. Matkustajia oli ajettua kilo-
metriä kohti keskim. 3,77. 

Autoliikenne. Autoliikenteen matkustaja-
määrä oli liikennelaitoksen linjoilla 93,7 
milj. ja yksityisten liikenteenharjoittajien lin-
joilla 40,4 milj., eli yhteensä 134,1 milj. mat-
kaa. Ajokilometrejä kertyi yhteensä 44,8 
milj. km, josta liikennelaitoksen osuus oli 
25,9 milj. km. Yksityisten liikenteenharjoitta-
jien osuus oli 18,9 milj. Kokonaiskilometri-
määrän kasvu edellisestä vuodesta oli 0,367 
milj. km. 

Liikennelaitoksen autolinjoilla oli vuoden 
alussa arkipäivien tungosaikaliikenteessä n. 
470 aikataulun mukaista vuoroa ja kesällä 
keskimäärin 370 vuoroa. Syysliikenteessä 
vuoromäärä supistui liikennehenkilökunta-
pulan vuoksi n. 460 vuoroon. 

Yksityisten liikenteenharjoittajien osalta 

ajokilometrejä lisättiin kasvavien itäisten ja 
koillisten esikaupunkialueiden linjoille. 

Linjoilla tapahtuneet muutokset. Kertomus-
vuonna tehtiin mm. seuraavat muutokset: 
— kuljettajarahastus aloitettiin linjoilla 16 ja 

16A (1.1.) 
— linjojen 64A ja 66A päätepysäkki muutet-

tiin Rautatientorilta Kasarmitorille, jol-
loin uusiksi linjatunnuksiksi tulivat 64S 
ja 66S (2.1.) 

— linjaa 34 (Siltasaari—Lehtisaari), jota 
Suomen Turistiauto Oy hoiti aikaisem-
min HKL:n lukuun alettiin liikennöidä 
HKL:n omalla kalustolla ja henkilökun-
nalla 

— linja 90, Senaatintori—Puotinharju, lo-
petettiin (29.1.) 

— linjojen 20, 20A ja 20N reitti muutettiin 
Bulevardilla suoritetun liikennekokeilun 
vuoksi (31.1.) 

— linjan 77V (Oy Liikenne Ab) liikennöinti 
aloitettiin reitillä Rautatientori—Malmin 
hautausmaa—Heikinlaakso (4.3.) 

— Oy Liikenne Ab :n (LOY) linjan 96 pääte-
pysäkki Vuosaaressa siirrettiin Porslah-
dentien ja Niinisaarentien risteysalueelle. 
Uusi reitti kulkee Porslahdentie—Vuo-
saarentie—Vuotie jne. keskustaan 

— linjan 96S (LOY) päätepysäkki Vuosaa-
ressa siirrettiin Kallvikintien ja Musta-
lahdentien risteysalueelle. Reitti kulkee 
Kallvikintie—Vuotie jne. keskustaan 

— linjaa 504 alettiin liikennöidä koulupäi-
vinä reittiä Eira—Sörnäinen—Vuosaari. 
Linjalla on aamulla ja iltapäivällä Ei-
rasta kaksi lähtöä. Vuosaaresta on aamul-
la yksi lähtö (3 autoa) ja iltapäivällä kaksi 
lähtöä. Linjaa liikennöi HKL:n lukuun 
Oy Liikenne Ab (5.3.) 

— linjan 80A päätepysäkki siirrettiin Rau-
tatientorilta Kasarmitorille ja Herttonie-
messä Eränkävijäntorilta Siilitielle. Lin-
jan uusi tunnus on 80S (12.3.) 

— linjan 86 päätepysäkki siirrettiin ruuhka-
ajaksi Rautatientorilta Kasarmitorille, 
jolloin tunnus on 86S 
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ruuhkalinjat 86A ja 86X muutettiin lin-
joiksi 84 ja 84X. Uusi reitti Laajasalossa 
kummassakin suunnassa on Koirasaa-
rentie—Reiherintie—Gunillantie 
Oy Liikenne Ab alkoi liikennöidä uusia 
ruuhka-ajan linjoja 97A (Hakaniemi— 
Vartiokylä—Mellunmäki) ja 97S, (Se-
naatintori—Kontula—Mellunmäki) sekä 
linjan 94 (Rautatientori—Kontula—Mel-
lunmäki) vuorovälejä pidennettiin ruuh-
ka-aikoina ja lyhennettiin muina aikoina 
(15.4.) 
Helsinki—Maaseutu-Liikenne Oy :n 
(HML) linjan 71S (Rautatientori—Pihla-
jista) tunnus muutettiin 71A :ksi ja lii-
kennettä lisättiin (30.4.) 
HML:n linjan 77 (Rautatientori—Suu-
tarila), uusi numerotunnus on 76 (1.5.) 
LOY:n vanha Jakomäen linja 76 korvat-
tiin linjalla 77 (Rautatientori—Jakomäki), 
jota liikennöidään kaikkina päivinä ruuh-
ka-aikoja lukuunottamatta sekä reittiä 
pidennettiin Kalteentielle 
LOY:n ruuhka-ajan linjaa 77A alettiin 
liikennöidä reitillä Rautatientori—Jako-
mäentie (reitti on sama kuin entisen lin-
jan 76) 
LOY:n ruuhka-ajan linjaa 77S alettiin 
liikennöidä reitillä Kasarmitori—Jako-
mäki, Kalteentie 
LOY:n poikittaislinjaa 78 (Vuosaari— 
Toukola) jatkettiin Alppilaan. Linjaa lii-
kennöidään työpäivisin ruuhka-aikoina 
linjan 34 (Siltasaari—Lehtisaari) lauan-
tailiikenne lopetettiin sekä linjaa 34A 
(Munkkiniemi—Lehtisaari) alettiin lii-
kennöidä arki-iltaisin sekä lauantaisin ja 
pyhäisin (3.6.) 
HML:n uudella ruuhkalinjalla 71S alet-
tiin liikennöidä reittiä Kasarmitori—Pih-
lajamäki (11.6.) 
linjan 38 päätepysäkki siirrettiin Kante-
lettarentielle 
linjaa 55 liikennöitiin Hietaniemeen myös 
arkisin klo 9—15 ja 17—19 lauantai- ja 

pyhäpäiväliikennöinnin lisäksi (16.7.— 
31.8.) 

— kuljettajarahastus aloitettiin linjoilla 64 
ja 64S (3.9.) 

— linjaa 41 (Suomen Turistiauto Oy) alet-
tiin liikennöidä arkisin ja lauantaisin rei-
tillä Hankkijan aukio—Pohjois-Haaga— 
Kantelettarentie (24.9.) 

— linjan 46 reitti muutettiin kulkemaan 
Nurmijärventieltä Pohjois-Haagan ja 
Kannelmäen kautta Etelä-Kaarelaan. 

— Seuraavilla Oy Liikenne Ab:n liikennöi-
millä linjoilla alettiin liikennöidä (1.10.): 
— linjalla 94A reittiä Rautatientori—Kon-

tula, Kotikonnuntie koko päivän kaik-
kina viikonpäivinä 

— linjalla 94N reittiä Puotinharju—Kontu-
la, Naapurintie arkisin koko päivän ruuh-
ka-aikoja lukuunottamatta, lauantaisin 
ja pyhäisin koko päivän 

— linjaa 97V reittiä Rautatientori—Kon-
tula—Vesala ruuhka-aikoina 

— LOY:n linja 94V (Rautatientori—Kon-
tula, Naapurintie) muutettiin ruuhka-
ajan linjaksi, iltapäivällä lisäksi koulu-
laisvuoroja 

— LOY:n linjan 98 numerotunnus muutet-
tiin 97:ksi ja linjalla liikennöidään reittiä 
Rautatientori—Vartiokylä—Vesala sekä 
päätepysäkki Vesalassa siirrettiin Tuukk-
kalantielle 

— vanha linja 97 (Rautatientori—Mellun-
kylä—Vesala) lopetettiin 

— uudet numerotunnukset otettiin käyttöön 
seuraavilla LOY:n linjoilla: 

— 96V, Rautatientori—Vuosaari, Kallvikin-
tie (ent. tunnus 96S) 

— 98, Rautatientori—Mellunkylä—Vuo-
saari—Kallvik (ent. tunnus 96V) 

— linjan 18 päätepysäkki siirrettiin Marian-
kadulta Liisanpuistikkoon (1.12.) 

Raitio liikenne. Raitiolinjojen matkojen ko-
konaismäärä oli kertomusvuonna matkusta-
jalaskennasta saatujen tulosten mukaan 64,3 
milj. Ajokilometrejä kertyi kaikkiaan 7,8 
milj. km, eli n. 232 000 km eli n. 2,9% vä-
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hemmän kuin edellisenä vuonna. Ajokilo-
metrimäärän supistuminen johtui osittain 
ajamatta jääneen ajokilometrimäärän kas-
vusta (v. 1972 jäi aikataulujen mukaisesta lii— 
liikenteestä ajamatta 180 764 km ja v. 1973 
vastaavasti 237 474 km), osittain kertomus-
vuoden aikana suoritetuista liikennöintimuu-
toksista. 

Raitiovaunuja oli liikenteessä ruuhka-ai-
koina seuraavasti: 
— vuoden alussa 116 moottori- ja 69 perä-

vaunua 
— kesällä 95 moottori- ja 46 perävaunua 
— vuoden lopussa 116 moottori-ja 65 perä-

vaunua. 
Joulukuussa otettiin ensimmäiset neljä ni-

velraitiovauna liikenteeseen linjalle 10. 
Vuoden aikana suoritettiin raitioliiken-

teessä yksi linjamuutos: linjan 4 yöliikenne 
siirrettiin 3.9. alkaen reitille Katajanokka— 
Munkkiniemi. Samalla muutettiin linjatun-
nus yöllä 4N :ksi. 

Vesiliikenne. Moottorilautta »Korkea-
saari—Högholmen» suoritti 5.5.—30.9. vä-
lisenä aikana kaikkiaan 2 721 vuoroa Kor-
keasaareen. Lisäksi yksityinen liikennöitsijä 
liikennöi samalla reitillä 485 vuoroa aluksil-
laan Standard 2 ja Katarina. 

Matkojen kokonaismäärä oli 889 966, jois-
ta aikuisten lipuilla 655 401 ja lastenlipuilla 
234 565. Meno ja paluu laskettiin kahdeksi 
eri matkaksi, joten luvut ovat v. 1972 ver-
rattuna yli kaksinkertaiset. Tosiasiallinen 
lisäys edelliseen vuoteen oli 1,4%. Lisäksi 
ajoi Korkeasaaren lautta Suomenlinnaan 68 
vuoroa 8.1.—21.1. ja samoin 68 vuoroa 
25.4.-28.4. sekä 415 vuoroa 3.10.—27.10. 

Suomenlinnan liikenne. Suomenlinnan Lii-
kenne Oy :n toimesta hoidetussa ja koko vuo-
den ajan yhteistariffiin kuuluneessa Suomen-
linnan liikenteessä ajanut moottorilautta 
»Suomenlinna-Sveaborg» suoritti kaikkiaan 
6 552 vuoroa. 

Matkojen määrä oli vaihtomatkoja sekä 
näyttölipuilla suoritettuja matkoja lukuun-
ottamatta 572 800. 

Muu vesiliikenne. Vesibussiliikenne Etelä-
satamasta Santahaminaan aloitettiin 4.6. Ar-
kipäivisin ajettiin kaksi edestakaista vuoroa 
ja liikennöintiä jatkettiin 31.8. saakka. Lii-
kenteen hoiti yksityinen liikennöitsijä liiken-
nelaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen pe-
rusteella. Linja kuului yhteistariffiin ja sillä 
myytiin liikennelaitoksen kerta- ja sarjalip-
puja. Matkojen kokonaismäärä oli 4 563 
(vaihtomatkoja lukuunottamatta). 

Muu toiminta. Julkisen vesiliikenteen käyt-
töön soveltuvat kaupungin laiturit siirtyivät 
kaupunginhallituksen vuoden alussa teke-
män päätöksen mukaisesti liikennelaitoksen 
hallintaan. Laitureissa suoritettiin vuoden ai-
kana useita käyttöturvallisuuden vaatimia 
korjauksia. 

Vesiliikennetoimisto osallistui Kauppa-
torin ja Hakaniemen vesiliikenneterminaalien 
suunnitteluun. 

Liikennekalusto 

Linja-autojen määrä väheni kertomusvuon-
na kahdella. Vaikean kuljettajapulan vuoksi 
autojen tarve oli laskettua pienempi ja näin 
voitiin aikaisempina vuosina kalustopulan 
vuoksi jälkeenjäänyttä romutusohjelmaa kor-
jata. Kaikkiaan poistettiin vuoden aikana 72 
diesellinja-autoa, joiden tilalle saatiin 70 
uutta. 

Raitiovaunukaluston osalta kertomusvuosi 
oli merkkivuosi, kun käyttöön otettiin seitse-
män ensimmäistä kotimaista uudenaikaisella 
tyristoriajosäädöllä varustettua nivelraitio-
vaunua. Edelliset raitiovaunujen uudishan-
kinnat tehtiin jo 14 vuotta aikaisemmin. Ni-
velraitiovaunujen toimitukset mahdollistivat 
myös yli-ikäisen 2-akselisen vaunukaluston, 
eli seitsemän moottorivaunun ja yhdeksän 
perävaunun poistot. 

Vanhoja johdinautoja poistettiin yksi, jo-
ten lukumäärä vuoden lopussa oli 11. Niiden 
lisäksi oli kertomusvuonna kuuden kuukau-
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den ajan koekäytössä kolme vuokrattua neu- tiin sopimuskauden päätyttyä ennen vuoden 
vostoliittolaista johdinautoa, jotka palautet- loppua. 

Liikennekalusto käsitti vuoden päättyessä 
v u o n n a 

1969 1970 1971 1972 1973 
— diesellinja-autoja 588 593 592 644 642 
— johdinautoja 21 20 19 12 11 

— raitiovaunuja 
— moottorivaunuja, 6-aks — — — — 7 
— moottorivaunuja, 4-aks 111 111 111 111 111 
— moottorivaunuja, 2-aks 69 60 56 56 49 
— perävaunuja, 4-aks 30 30 30 30 30 
— perävaunuja, 2-aks 58 55 53 53 44 

— alukset: 
— moottorilautta »Korkeasaari—Högholmen» 1 1 1 1 1 

Energian kulutus 

Sähköenergia. Liikennelaitoksen sähkö-
energian kulutus selviää alla olevasta taulu-
kosta (milj. kWh): 

vuosi 
raitio-

liikenne varikot 
vaihde-
lämm. 

muu 
kulutus yht. 

1969 23,7 5,7 1,0 0,2 30,6 
1970 23,9 5,9 0,9 0,5 31,2 
1971 22,6 6,1 0,8 0,55 30,05 
1972 21,2 6,1 0,7 0,72 28,72 
1973 21,5 6,1 0,7 0,77 29,07 

Dieselöljyn kulutus liikennelaitoksella oli 
seuraava (milj. litraa): 

1969 10,112 1972 11,731 
197 0 9,939 1973 11,152 
1971 10,672 

Liikennekaluston kunnossapito 

Linja-autojen huolto- ja korjaustoiminta 
tapahtui Koskelan, Ruskeasuon ja Vartio-

kylän varikoilla sekä Ruskeasuon korjaa-
mossa. Koskelan varikko suljettiin hiljaisen 
kesäliikennekauden ajaksi lomajärjestelyjen 
helpottamiseksi. Hallinnon rationalisoimi-
seksi tehtiin syksyllä organisaatiomuutos yh-
distämällä Koskelan ja Vartiokylän varikot 
varikkoryhmäksi yhteisen johdon alaisuu-
teen. 

Linja-autojen huollot tapahtuivat diagnoo-
sitarkastuksin ja todetut viat korjaamalla. 
Yötyön keventämiseksi otettiin Koskelan va-
rikolla kokeilumielessä käyttöön ns. vuoro-
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parijärjestelmä. Autot ovat pareittain vuo-
roin kokopäiväliikenteessä ja ruuhkaliiken-
teessä, jolloin huollot sekä korjaukset voi-
daan suorittaa päivisin aamu- ja iltaliiken-
teen välillä. 

Runsaasti ylimääräistä työtä aiheuttivat 
takuunalaiset autot, joita vuoden aikana oli 
keskim. 90—95. Suuri osa takuukorjauksista 
suoritettiin laskutyönä omalla korjaamolla 
ja varikoilla. 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin 
uusein autojen vertaileva tyyppikokeilu, jos-
sa oli mukana 13 autoa. Näin saatiin tietoja 
eri autotyyppien taloudellisuudesta sekä 
uusista huoltomenetelmistä. 

Liikennekelpoisen ja koko kalustomäärän 
päivittäinen käyttösuhde oli vuoden aikana 
keskimäärin 80,4%. 

Raitiovaunujen huolto-ja korjaustoiminta 
tapahtui Koskelan, Töölön ja Vallilan vari-
koilla sekä Töölön ja Vallilan raitiovaunu-
korjaamoissa. Vuoden aikana saatiin lähes 
valmiiksi Vallilan varikolla yhden raitiovau-
nuhallin muutos korjaamotilaksi. 

Toiminnassa oli keskeisenä uusien nivel-
raitiovaunujen toimitusten alkaminen. Vau-
nujen tarkastukset, koeajot, koulutus ja huol-
tojärjestelyt sitoivat runsaasti henkilökun-
taa. Siitä huolimatta voitiin vuoden aikana 
toteuttaa 1950-luvulla hankittujen 4-akselis-
ten raitiovaunujen perusparannusohjelmaa. 

Johdinautojen huollot ja korjaukset suori-
tettiin Töölön johdinautohuollossa. Neuvos-
toliittolaiset johdinautot aiheuttivat runsaasti 
lisätyötä, koska ne eivät sellaisinaan soveltu-
neet liikenneolosuhteisiimme. Uusien joh-
dinautojen hankinnan viivästyessä jouduttiin 
peruskorjaamaan yksi vanha johdinauto. 

Radat ja väylät 

Kertomusvuosi oli ratasuunnittelun ja ra-
tatöiden osalta vilkasta. Vuoden aikana val-
mistui raitiovaunuliikenteen tehostamisen 

yleissuunnitelman jatko-osa, joka käsitti rai-
tiovaunuverkoston laajentamisen, joukkolii-
kenteen väylien ja rakenteiden suunnittelu-
ohjeet sekä diplomityön linja-autojen ja rai-
tiovaunujen aiheuttamasta melusta. Rata-
suunnittelukohteina olivat liikennejärjestely-
jen ja raitioliikenteen tehostamissuunnitel-
mien lisäksi Sörnäisten ja Hakaniemen met-
roasemien rakentamisen aiheuttamat rata-
muutossuunnittelut. 

Raitiovaunut saivat oman kaistansa Hä-
meentiellä Mäkelänkadun ja Sturenkadun vä-
lillä sekä Mannerheimintiellä Kuusitien ja 
Tilkan välillä. Päätöksiä oman raitiovaunu-
kaistan varaamisesta tehtiin Läntisellä Bra-
henkadulla, Etelärannassa ja Runeberginka-
dulla välillä Töölön tori Mannerheimintie. 
Viipurinkadulta päätettiin kieltää yksilölli-
lölliseltä liikenteeltä läpiajo. Toteutettujen ja 
päätettyjen omien kaistojen osuus oli yli 55% 
koko rataverkoston pituudesta. 

Huomattavin liikennejärjestely suoritettiin 
Mannerheimintien ja Helsinginkadun kul-
mauksessa. Se aiheutti ratamuutokset Hel-
singinkadulla Mäntymäelle, Runeberginka-
dulla Ruusulankadulle ja Mannerheimintiellä 
Messuhallin eteläpäähän saakka. Muista 
huomattavista ratatöistä mainittakoon Tuk-
holmankadun ja Porthaninkadun kiskotus-
työt. 

Liikennejärjestelyjen lisäksi suoritettiin 
normaalit ratojen ja ajojohtojen kunnossa-
pitotyöt. 

Linja-autot saivat omat kaistansa ruuhka-
aikana Hämeentiellä välillä Hakaniemi— 
Sturenkatu ja Mannerheimintiellä välillä 
Pohjoinen Rautatiekatu—Haaga. 

Vuoden aikana varustettiin suurin osa yh-
teistoimintasopimuksen piiriin kuuluvien yk-
sityisten linjojen pysäkeistä liikennelaitoksen 
pysäkkien kanssa yhdenmukaisin opastein. 
Uusia sadekatoksia pystytettiin pysäkeille 
n. 90 kpl. 
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Rakennustoiminta ja -suunnitelmat 

Rakennustoiminta oli kertomusvuonna vil-
kasta. Huomattavimmat rakentamiskohteet 
olivat: 
— ratatoimiston tilojen ja »Euran hallin» 

muutostyöt Vallilassa 
— Eino Leinon kadun toimistotilojen muu-

tostyöt ja vuoden lopulla tiloihin muut-
tivat liikennelaitoksen puhelinneuvonta, 
työhönotto, myynti- ja neuvontatoimisto 
sekä ajomestarit 

— Töölön varikon osienpesun muutostyöt 
sekä hallintorakennuksen julkisivujen ja 
korjaamon kadunpuoleisten julkisivujen 
maalaus 

— Ruskeasuon liikennehenkilökunnan tilo-
jen muutostyöt 

— Koskelan autohallin pikalinjan lattian 
korjaustyöt 

— lisäksi suoritettiin huomattava määrä pie-
nehköjä muutos-ja korjaustöitä 

— kiinteistöjen hoitoon, kunnossapitoon se-
kä työturvallisuuteen liittyviä rakennus-, 
LVI- ja sähkötöitä tehtiin normaaliin ta-
paan. 

Vartiokylän säilytyshalli (n. 1600 m2) oli 
kertomusvuonna huomattavin suunnittelu-
kohde. Liikennelaitoksen henkilökunnan 
asuintaloa varten saatiin tontti Reimarlasta. 

Talous 

Liikennelaitoksen käyttömenot olivat ker-
tomusvuonna 197.7 mmk eli 52.4 mmk 
(36.1%) enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Lisäys johtui lähinnä siitä, että yksityisille lii-
kenteenharjoittajille maksettu kilometrikor-
vaus 44.2 mmk kirjattiin nyt bruttona lii-
kennelaitoksen menotileille, mutta v. 1972 
ko. korvaus 13.7 mmk (=km-korvauksen ja 
lipputulojen erotus) kirjattiin nettokirjauk-
sena menotilille. Lisäksi vuoden aikana suo-
ritetut palkkojen tarkistukset, niidn aiheutta-
mat sosiaalimenojen lisäykset ja eläkepro-

sentin nousu 3.3% :11a lisäsivät käyttömenoja 
edelliseen vuoteen verrattuna. 

Käyttötulot olivat myös 197.7 mmk, josta 
kaupungin osuus alijäämän kattamiseksi oli 
85.5 mmk (ed.v. 67.7 mmk). Toiminnalliset 
tulot olivat siten 112.2 mmk eli 56.6% ko-
konaistuloista. Vuoteen 1972 verrattuna toi-
minnalliset tulot lisääntyivät 34.6 mmk 
(44.6%), mikä johtui 1.4. voimaan astuneesta 
tariffinkorotuksesta sekä siitä, että yksityis-
ten liikenteenharjoittajien keräämät lippu-
tulot 17.7 mmk kirjattiin liikennelaitoksen 
tulotileille. 

Liikennelaitoksen eri toimintamuotojen pro-
sentuaalinen osuus tuloista ja menoista vuosina 
1972ja 1973 

% kokonais-
tuloista 

Toimintamuoto v. 1972 v. 1973 

— raitioliikenne 15.8 j 
— autoliikenne 23.6 J 
— vesiliikenne 0.4 0.3 
— asuntokiinteistöt 0.2 0.2 
— yhteiset tulot 9.6 2.2 
— alennuslippuavustukset 3.8 4.8 
— kaupungin osuus alijää-

män kat tamiseks i . . . . 46.6 43.2 
Yhteensä 100.0 100.0 

% kokonais-
menoista 

Toimintamuoto v. 1972 v. 1973 

— henkilömenot 50.8 43.4 
— sosiaalimenot 15.0 14.0 
— tarvikkeet ja käyttö-

voima 10.0 7.8 
— irtaimiston hankinta se-

kä vieraat palvelukset 11.7 24.2 
— autoverot, vakuutukset, 

korot, poistot ja vuok-
rat 11.4 9.6 

— muut menot 1.1 1.0 
Yhteensä 100.0 100.0 
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Tiedotustoiminta 

Suurimmille joukkotiedotusvälineille toi-
mitettiin lautakunnan esityslistat entiseen ta-
paan ja päätöksistä ilmoitettiin välittömästi 
lautakunnan kokouksen päätyttyä. Liikenne-
laitosta koskevia uutisia lähetettiin joukko-
tiedotusvälineille toista sataa kertaa, vas-
taanottajien määrän vaihdellessa uutisen laa-
dusta riippuen viidenkymmenen molemmin 
puolin. 

Kaupunginvaltuuston vahvistamissa ilmoi-
tuslehdissä ilmoitettiin 23 kertaa tärkeim-
mistä aikataulu, reitti- ja tariffimuutoksista. 

Yleisön osastojen palstoilla esitettyihin 
joukkotiedotusvälineitä koskeneisiin kysy-
myksiin vastattiin 79 kertaa. Koti- ja ulko-
maista kirjeenvaihtoa oli runsaasti ja lisäksi 
tiedotusaineistoa lähetettiin pyynnöstä eri-
laisille yhteisöille ja yksityisille henkilöille 
koti-ja ulkomaille. 

Kertomusvuoden alusta lähtien puhelin-
neuvonta vastasi asiakkaiden tiedusteluihin 
maanantaista perjantaihin klo 7.00—21.00 
sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11.00— 
20.00. Tiedustelujen määrä kasvoi jatkuvasti. 
Puhelinneuvonta muutti vuoden lopulla Eino 
Leinon kadulle uusiin toimitiloihin, jolloin 
hankittiin myös ajanmukaiset puhelinlait-
teet. 

Tärkeimmistä matkustajapalveluun liitty-
vistä seikoista kerrottiin liikenteenohjaus-
keskuksen välityksellä nauhoitetuin tiedo-
tuksin. Näin tiedotettiin 22 erilaista asiaa. 
Puhelinneuvonnan ollessa suljettuna käytet-
tiin automaattista puhelinvastaajaa, johon 
äänitettiin 7 kertaa erikoistiedotteita mat-
kustajille. 

Sisäistä tiedotustoimintaa hoidettiin hen-
kilöstö- ja tiedotuslehtien välityksellä. Lii-
kennepeili ilmestyi viitenä numerona ja se 
lähetettiin myös eläkeläisille. 

Nopeasta tiedottamisesta vastaava »Meiltä 
ja muualta» ilmestyi kertomusvuoden aikana 
24 kertaa. Lehtileikkeistä koottu »Uutis-
nuotta» ilmestyi 23 kertaa. Tarvittaessa teh-

tiin myös teemakohtaisia erikoisnumerolta. 
Helsingin koululaiset olivat erityisen kam-

panjan kohteina. Koululaiskortin käyttöön 
liittyvistä seikoista laadittiin tietokortti, jo-
hon sisällytettiin myös liikennelaitosta kos-
kevaa tietoutta. Tämä kortti jaettiin jokai-
selle, joka sai koululaisalennuskortin. 

Toimintakertomus sekä liikennelaitosta 
koskeva tietokortti jaettiin kertomusvuoden 
aikana koko henkilöstölle. Yhteistoiminnas-
sa markkinointijaoksen kanssa laadittiin 
myös muuta tiedotusaineistoa. 

Kirjastoon tuli tilattuina ja vapaakappa-
leina 51 koti- ja ulkomaista sanoma- ja am-
mattilehteä. Vapaakappaleina saatiin 140 
julkaisua sekä kymmeniä aikakauslehtien 
vuosikertoja, lähinnä henkilöstölehtiä. Kir-
jasto hoiti lehtikierrot ja keskitetysti myös 
laitoksen kirjahankinnat. 

Markkinointi 

Kertomusvuoden aikana toimeenpantiin 
kampanjaluonteisia markkinointitehtäviä, 
joista ensimmäinen oli uudesta tariffista tie-
dottaminen yleisölle. Tehtävän ideoinnin ja 
suunnittelun suoritti mainostoimisto. Tarif-
fista kertova esite »Teemme matkaa Hel-
singissä» jaettiin jokaiseen Helsingin talou-
teen. Tariffimuutoksen yhteydessä uudistet-
tiin vaunuissa olevat opastetarrat. 

Yhteistoiminnassa muiden yksiköiden 
kanssa hoidettiin kampanjat nivelraitiovau-
nujen tulosta ja käyttöönotosta, kansanelä-
keläisten alennuslippujärjestelmästä ja inva-
lidikorttien myöntämisperusteiden muutta-
misesta. 

Matkailijoiden neuvontapalvelua hoidet-
tiin kesällä pikkubussissa Kauppatorilla, 
Rautatientorilla ja leirintäalueilla. Liikenne-
laitoksen ja kaupungin matkailutoimiston 
yhteisesti palkkaamalla liikenne-emännällä 
oli n. 6 000 asiakasta. Matkailijalippuja myy-
tiin vuoden 1973 aikana yhteensä 16 164 kpl. 
Kongressilippuja myytiin yhteensä 310 kpl. 
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Laitoksen matkailupalveluista kerrottiin 
muutamissa matkailulehdissä ja julisteissa. 

Paikallisliikennepäivän yhteyteen pystytet-
tiin näyttely. Markkinointijaos avusti myös 
syksyllä pidetyn työturvallisuuspäivän näyt-
telyn suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Syksyllä käytiin kaupungin vanhainko-
deissa ja vanhusten asuintaloissa esittelemäs-
sä laitoksen palveluja lähinnä vanhusten 
kannalta. 

Kuukausi- ja vuosilippujen myynnistä ja 
lippujen myyntipaikoista tiedotettiin sano-
malehdissä yhteensä 8 kertaa. 

Kertomusvuoden aikana painatettiin usei-
ta uusia esitteitä, joista mainittakoon mm. 
matkailijalippu ja laitoksen matkailupalve-
luja esittelevä lehtinen »24 tuntia Helsinkiä 
matkailijalipulla», kongressilipusta kertova 
kirja »Kongressilippu salkoon», nivelraitio-
vaunuesite ja kansaneläkeläisten alennuslip-
puesite. Yhteistyössä liikennelaitoksen am-
mattikoulun kanssa tehtiin ammattikoulun 
esite ja ammattikoulun vuosikertomus. Lii-
kennekartasta ja 3T:n esitteestä otettiin uusi-
tut painokset. Erityisesti matkailijoille tar-
koitettuja esitteitä jaettiin omien myyntitoi-
mistojen lisäksi kaupungin matkailutoimis-
tolle sekä hotelleihin ja matkatoimistoihin. 

Sosiaalitoiminta 

Sosiaaliasioita varten palkattiin 1.11. so-
siaalihoitaja, jonka tehtäviin kuuluu henki-
löstön auttaminen erilaisissa sosiaalisissa ky-
symyksissä kuten esim. mielenterveysongel-
missa, asuntovaikeuksissa, päihdyttävien ai-
neiden väärinkäyttäjien hoitoon ohjaamises-
sa sekä kuntoutus- ja uudelleensijoituskysy-
myksissä. 

Asuntokysymys osoittautui edelleen kes-
keiseksi ongelmaksi. Liikennelaitoksen hal-
linnassa olevista kiinteistöistä vapautuvia 
asuntoja jakoi vuokratoimikunta, jonka jäse-
nistö koostui laitoksen ja eri ammatillisten 

yhdistysten edustajista. Vuokratoimikunta 
kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja jakoi 
yht. 25 asuntoa. 

Pr-toiminta 

Taloon tulleille uusille henkilöille järjestet-
tiin tutustumiskierroksia laitoksen eri toi-
mintapisteisiin. 

Henkilökunnan harrastustoimintaa tuet-
tiin taloudellisesti ja harrastustiloja varaa-
malla. Humalistonkadun kerhotiloissa jat-
kettiin edellisen vuoden tapaan englannin 
kielen alkeis- ja jatko-opetusta vuorotyössä 
olevalle henkilökunnalle. Vuoden aikana 
eläkkeelle siirtyneille järjestettiin perinteinen 
kahvitilaisuus 28.12. 

Erilaisten kokouksien ja päivien järjeste-
lyihin osallistumisesta mainittakoon 
— Kunnalliset liikennepäivät Tampereella 

10.—11.3. 
— VÖV:n (Verband Öffentlicher Verkehrs-

betriebe) päällysrakennetoimikunnan 50. 
istunto 19—24.6. 

— Paikallisliikennepäivä 1.11. 
Laitokseen kävi tutustumassa joukko ulko-

maisia asiantuntijoita, joista mainittakoon 
— Lontoon liikennelaitoksen 9 hengen opin-

toryhmä, joka tutustui lähinnä liikenteen 
suunnitteluun ja sen hoitoon (21.—24.5.) 

— Tukholman liikennelaitoksen (SL) 12 hen-
gen kuljettajaryhmä tutustui liikenteen 
hoitoon (28.-29.5.) 

— budapestiläinen asiantuntija tutustui lii-
kennesuunnitteluun, radanrakennus- ja 
muuhun rakennustoimintaan sekä kalus-
toon (24.—31.7.) 

— seitsemän Kööpenhaminan liikennelai-
toksen edustajaa perehtyi liikenteen hoi-
toon, kalustoon ja radiotekniikkaan 
(10.—13.10.) 

— kolme prahalaista liikenneinsinööriä 
tutustui raitiovaunutekniikkaan ja hen-
kilökunnan koulutukseen (12.—6.11.). 

Kunto toiminta. Kertomusvuoden alusta 
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kuntotoiminta sai uudet toimintapuitteet ja 
-muodot. Kuntotoimikunnan tarkoituksena 
oli saada kuntotoiminnan yhä lisääntyvä tar-
ve tiedostetuksi henkilökunnan piirissä sekä 
viritetyksi mielenkiinto aktiivista kuntotoi-
mintaa kohtaan. Tässä toiminnassaan toimi-
kunta on erityisesti tähdentänyt liikunnan 
merkitystä sairauksien ennalta ehkäisevänä 
toimintamuotona. 

Toimikunta jakoi kuntoiluun liittyvää in-
formaatiota, suoritti välinehankintoja ja jär-
jesti 10 kuntotempausta, joihin osallistui yh-
teensä 655 henkilöä. Yhteistoimintaa oli ur-
heilu- ja ulkoiluviraston, sydäntautiyhdis-
tyksen, Suomen kuntourheiluliiton ja lai-
toksen urheiluseuran kanssa. 

Koulutustoiminta 

Henkilöstökoulutus tapahtui laitoksen 
oman, henkilöasiainkeskuksen ja ulkopuo-
listen koulutuselinten koulutustoiminnan 
puitteissa. 

Toimintakauden aikana oma koulutustoi-
minta oli pääasiassa liikennehenkilökunnan 
kurssimuotoista koulutusta. Liikennehenki-
lökunnalle järjestettiin yhteensä 147 koulu-
tus- ja kurssitilaisuutta, joihin osallistui 952 
henkilöä. 

Korjaamopuolen henkilökunnalle pidet-
tiin 12 koulutustilaisuutta (tyyppikoulutus ja 
työnjohtajakurssit). Laitoksen omiin koulu-
tustilaisuuksiin osallistui toimintavuoden ai-
kana kaikkiaan 1273 henkilöä. 

Henkilöasiainkeskuksen koulutusosaston 
järjestämille kursseille osallistui 117 henkilöä 
ja ulkopuolisten koulutuselinten järjestämiin 
koulutustilaisuuksiin 122 henkilöä. Näihin 
lukuihin sisältyy henkilökunnan työturvalli-
suuskoulutus. 

Liikennelaitoksen ammattikoulu aloitti toi-
mintansa 1.8.1972, jolloin kouluun valittiin 
15 oppilasta, jotka valmistuvat koulusta 
28.8.1974. Kertomusvuoden elokuussa valit-
tiin 14 uutta oppilasta. Ammattikoulu jär-

jesti toimintakauden aikana tyyppikurssin 22 
korjaamohenkilölle. Ammattikoulun toimin-
nasta laaditaan oma toimintakertomus. 

Terveydenhuoltotoiminta 

Henkilökunnan terveydenhuolto oli vakiin-
tuneeseen tapaan keskitettynä laitoksen po-
liklinikalle ja toiminta jakautuneena sairauk-
sien ennaltaehkäisyyn, niiden tutkimiseen ja 
hoitoon sekä terveyskasvatukseen ja -valis-
tukseen. 

Kertomusvuoden alusta poliklinikka toimi 
yleisen osaston alaisena omana toimistona. 
Vuoden alusta lähtien poliklinikalla ei enää 
peritty röntgenkuvausmaksua. 

Poliklinikan toimesta suoritettiin kerto-
musvuonna terveystarkastuksia yht. 1 117, 
joista oli 
— työhöntulotarkastuksia 465 
— suunnattuja terveystarkastuksia 

(yli 45-vuotiaille raitiovaunun-
kuljettajille) 137 

— muita terveystarkastuksia 515 
Sairauden aiheuttaman osatyökykyisyyden 

arviointeihin perustuvia siirtämisiä suoritet-
tiin seuraavasti: 
— tilapäisenä sijoituksena ns. suoja-

työhön 53 
— pysyvänä sijoituksena toiseen työ-

hön 499 
— työkyvyttömyyseläkkeelle . . . . . . 81 

Sairauden toteamiseksi ja hoitamiseksi oli 
käyntejä 
— lääkärin vastaanotolla 16 730 
— terveydenhoitajan vastaanotolla 

— pääkonttorissa ja varikoilla . . 3 128 
— poliklinikalla 3 057 

Ensiapukoulutusta annetttiin 210 henki-
lölle, työterveysoppia ja ergonomiaa luennoi-
tiin ammattikoululaisille ja autonkuljettaja-
kurssilaisille. 

Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa hoiti-
vat I-lääkäri ja vastaava terveydenhoitaja, 
osittain myös ns. kiertävä terveydenhoitaja 
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sekä sairaustapauksia kaksi lääkäriä ja kaksi 
erikoissairaanhoitajaa. Poliklinikan henkilö-
kuntaan kuului lisäksi rtg-hoitaja ja toimisto-
apulainen ja kiinteässä yhteistyössä toimiva, 
marraskuun alusta tehtävänsä aloittanut so-
siaaliasiainhoitaja. ~ 

Turvallisuustoiminta 

Työturvallisuus. Laitoksen työturvallisuus-
toimikunnan jäsenet valittiin toukokuussa 
kaupunginhallituksen hyväksyttyä laitoksen 
esityksen 12-jäsenisestä toimikunnasta. Työ-
turvallisuuselimet toimivat uudistettujen toi-
mintasääntöjen mukaan ensimmäisen täy-
den vuoden. Toimikunta kokoontui kolme 
kertaa ja työturvallisuuselimet 36 kertaa. 

Työturvallisuustoimikunnan ja -elimien jä-
senet osallistuivat lokakuussa henkilöasiain-
keskuksen järjestämiin 30 oppi- ja harjoitus-
tuntia käsittäneisiin työturvallisuuskurssei-
hin. Kesäkuussa järjestettiin turvallisuuspäi-
vä, jolloin käsiteltiin liikenneturvallisuuteen 
liittyviä asioita. Marraskuussa järjestetyn 
työterveyspäivän aiheena oli terveellinen ra-
vinto ja liikunta. 

Vuoden aikana tapahtuneiden työtapatur-
mien määrä oli sama (468) kuin edellisenäkin 
vuonna. Työmatkatapaturmien osuus oli 
23.7%. Matkustajien aiheuttamia pahoin-
pitelyjä oli 22 eli 4.7% kaikista työtapatur-
mista. 

Työturvallisuuskilpailu järjestettiin kym-
menennen kerran. Kymmenestä kilpailuryh-
mästä neljä alitti edellisen vuoden tapatur-
mien määrän. Voittajaksi selviytyi Vartio-
kylän varikko, jonka tapaturmat olivat 47% 
vuoden 1972 tapaturmista. 

Väestönsuojelu. Virasto- ja laitossuojelu-
henkilöstön ensiapukoulutusta tehostettiin. 
Eriasteisen ensiapukoulutuksen sai 62 hen-
kilöä. Koulutustilaisuuksiin osallistui yht. 
93 henkilöä. 

Yleisen väestönsuojelun koulutustilaisuuk-
sissa oli harjoitusvälineenä laitoksen linja-

auto sairaslinja-autoksi muutettuna. Kou-
lutustilaisuuksiin osallistui 11 henkilöä. 

Palotorjunta. Linja-autoissa ja raitiovau-
nuissa sattui kaikkiaan 11 tulipaloa. Lisäksi 
liikennelaitoksen henkilökunta osallistui kah-
deksan kertaa yksityisten henkilöiden ajo-
neuvoissa syttyneiden tulipalojen sammutta-
miseen. Kiinteistöjen paloturvallisuudessa 
eniten huomiota jouduttiin kiinnittämään 
kiinteistöön Mannerheimintie 76. 

Paloalan koulutustoimintaa annettiin 
kuljettajille ja varikkojen henkilökunnille se-
kä teorian että käytännön harjoittelun puit-
teissa. 

Liikennelaitoksen paloauto osoittautui 
erittäin tarpeelliseksi kertomusvuoden aikana 
sekä vaunuissa tulipaloja sammutettaessa että 
onnettomuuksien, tapaturmien ja muiden 
häiriöiden selvittelyssä. Autolla oli 95 häly-
tystä. 

Liikennelaitoksen neuvottelukunta 

Liikennelaitoksen neuvottelukunta toimi 
kolmatta vuottaan. Laitosta edustivat toimi-
tusjohtaja, osastopäälliköt ja liikennetoimis-
ton toimistopäällikkö. Henkilökuntajärjestöt 
nimeävät edustajansa vuodeksi kerrallaan. 

Kokouksissa keskusteltiin ajankohtaisista 
pulmakysymyksistä ja kuultiin asiantunti-
joita. Neuvottelukunta kokoontui kuusi ker-
taa. Käsiteltävät asiat keräsi ja valmisteli 
toista vuottaan toimiva neuvottelukunnasta 
muodostettu yhteistyökomitea, joka kokoon-
tui vuoden aikana 10 kertaa. 

Tuotantokomitea 

Kulunut toimintavuosi oli kaksivuotiskau-
den viimeinen, jonka aikana pidettiin yh-
teensä kahdeksan kokousta. Lisäksi tutus-
tuttiin mm. nivelraitiovaunujen valmistuk-
seen ja Suomen Turistiauto Oy:n korjaustoi-
mintaan. Turun liikennelaitoksen tuotanto-
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komitea vieraili laitoksessa 30.11. tutustuen 
Ruskeasuon ja Vartiokylän varikoihin. 

Toiminta oli eri ryhmien kesken asiallista 
ja kokoukset sujuivat hyvässä yhteistyössä. 

Aloitetoiminta 

Kertomusvuonna käsiteltiin kaikkiaan 35 
aloitetta, joista palkittiin seitsemän. Seitse-
män aloitetta jäi jatkotutkimuksien alaiseksi. 

Palkkioina maksettiin yht. 1 500 markkaa 
ja suurin palkkio oli 690 mk. Viidessä aloit-
teessa ehdotettiin työturvallisuutta ja -ter-
veyttä parantavia toimenpiteitä. 

Palvelutoiminnat 

Huoltokonttoritoiminta. Huoltokonttori 
suoritti henkilökunnan toimeksiantoja 6 376 
sekä edisti henkilökunnan taloudenhoitoa 
ottamalla vastaan ja hoitamalla jäsentensä 
rahavaroja. Lainoja myönnettiin 1 712 yh-
teismäärältään 1 641 500 mk. 

Laitoksen apuna toimi huoltokonttorin 
hoitokunta, joka kokoontui kerran viikossa. 
Huoltokonttorin jäsenmäärä oli toiminta-
vuoden päättyessä 2 078. 

Löytötavaratoimiston talteenottamien esi-
neiden lukumäärä oli kertomusvuonna 
10 822, joista voitiin toimittaa omistajilleen 
takaisin 3 206 esinettä. 

Museolla oli vuoden lopussa hallussaan 

esineitä (työkaluja, konttorikoneita, kilpiä, 
matkalippuja jne) vuodesta 1888 lähtien yht. 
n. 800 kpl. Museolle lahjoitettiin lippuko-
koelma vuosilta 1947—1964. 

Valokuva-arkistossa oli 4 500 kuvaa, 
joista kuvasuurennoksia 77 kpl. 

Vallilan raitiovaunuhallissa säilytetään 
seuraavia museovaunuja ja -autoja: hevos-
raitiovaunu v:lta 1890, kaksi saksalaista 
moottorivaunua v:ilta 1899 ja 1924, kaksi 
ruotsalaista moottorivaunua v:ilta 1909 ja 
1918, yksi amerikkalainen moottorivaunu 
v:lta 1920 sekä yksi ruotsalainen ja kaksi 
suomalaista perävaunua v:ilta 1918, 1919 ja 
1947. Lisäksi säilytetään muissa hallitiloissa 
seuraavia museovaunuja ja -autoja: kaksi 
linja-autoa v:lta 1962 ja 1958, johdinauto 
v:lta 1949, torniauto, tikasauto, linja-auton 
puukaasutin sekä kolme lumiauraa. 

Vuoden aikana kävi museoon tutustumas-
sa 1920 vierailijaa. Suurimmista ryhmistä 
mainittakoon Vallilan kansakoulun luokat, 
Marttakerhot, erilaiset opintokerhot, omat 
henkilökuntaryhmät ja lukuisat ulkomaa-
laiset. Museoon voi tutustua virka-aikana 
sopimalla käynnistä etukäteen. 

Palvelupisteet. Puhelinneuvonta ja neuvon-
ta vastasivat reittejä, aikatauluja, tariffeja 
ym. koskeneisiin tiedusteluihin. Palvelupis-
teinä toimivat kolme myynti- ja neuvonta-
toimistoa, invalidi-, eläkeläis- ja koululais-
lippujen myyntitoimistot, kuusi tarkastus-
asemaa, yhdeksän lippukassaa, löytötavara-
toimisto, huoltokassa ja sen kaksi palvelu-
pistettä sekä museo. 
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Matkailuneuvottelukuntaan kuuluivat v. 
1973 puheenjohtajana ylipormestari Teuvo 
Aura sekä jäseninä kansliapääll. Sulo Helle-
vaara 7.5. saakka, kansliapääll. Yrjö Salo 
25.9. lähtien, osastopääll. Harri Sormanen, 
toimitusjoht. Jaakko Leppäluoto, toimitus-
joht. Pentti Sulonen, matkatstovirk. Taimi 
Firon, hallinnoll. joht. Kurt Forsman, yli-
konstaapeli Jaakko Linna ja Suomen Mat-
kailuliittoa edustavana jäsenenä toimitus-
joht. Heikki Mäki. 

Matkailuneuvottelukunta piti kertomus-
vuonna 4 kokousta, joissa käsiteltiin 25 asiaa. 
Kokouksissa neuvottelukunta sai selvitykset 
Helsingin sataman matkustajaliikennettä ja 
matkustajasatamien laajentamista koskevista 
toimenpiteistä ja suunnitelmista, liikennelai-
toksen toiminnasta ja sen harjoittamasta 
matkailupalvelusta sekä Suomen Turistiau-
to Oy:n Helsinki-kiertoajeluista. 

Matkailuneuvottelukunnan ja matkailutoi-
miston historiassa kertomusvuosi oli kym-
menes toimintavuosi, joten toimisto antoi 
kymmenvuotistiedotteen lehdistölle, radiolle 
ja televisiolle. 

Neuvottelukunta teki esityksiä ja antoi lau-
suntoja Helsingin matkailupalvelua kehittä-
vistä toimenpiteistä. Tehdyt esitykset koski-
vat mm. seur. asioita: lentoliikenteen väli-
matkoja Helsingistä muihin koti-ja ulkomai-
siin kaupunkeihin osoittavan viittapylvään 
pystyttämistä Helsinkiin koskevan esityksen 
uudistaminen (21.8.12 §) sekä matkailuyh-
teistyön kehittäminen pääkaupunkiseudulla 
(25.9. 18 §). Muita käsiteltyjä asioita, joista 

annettiin lausuntoja ja selvityksiä olivat: Hel-
singin Pohjola-Norden r.y:n avustusanomus 
(4.4. 4 §), »Hyvä matkailupalvelu»- niminen 
kilpailusuunnitelma (21.8. 11 §) ja Helsinki, 
Tampere ja Turku-aiheinen talvimatkailua 
esittelevän ikkunanäyttelyn toteuttaminen. 

Matkailutoimisto. Matkailupäällikkönä 
toimi kertomusvuonna Mikko Nupponen. 
Vuoden päättyessä toimistossa oli henkilö-
kuntaa seuraavasti: toimistonhoitaja, mat-
kailusihteeri, kaksi matkailuneuvojaa, esite-
suunnittelija, ohjelmasuunnittelija ja tiedo-
tusneuvoja. Kesäkuukausina matkailutoimis-
ton palveluksessa oli eri aikoina yht. kuusi 
matkailuneuvojaa, kaksi matkailuneuvojaa 
satamatehtävissä ja yksi matkailuneuvonta-
autossa sekä lähetti-harjoittelija ja AIESEC-
harjoittelija. 

Matkailutoimiston välityksellä palveltiin 
edellisvuotta useampia kiertoajeluasiakkaita 
eli 39 027 henkilöä, joista oli ulkomaalaisia 
31 151 ja kotimaasta 7 876. Matkailutoimis-
ton välityksellä tilattiin yhteensä 344 linja-
autoa ja 1 021 opasta. Automaattisia puhe-
linohjelmia Helsinki tänään kuunneltiin yh-
teensä 52 500 kertaa eli keskimäärin n. 143 
kertaa päivittäin. Suomenkielistä ohjelmaa 
kuunneltiin 27 902 kertaa, englanninkielistä 
15 316 ja ruotsinkielistä ohjelmaa 9 282 ker-
taa. 

Toimeksiannoista kertyi matkailutoimis-
tolle tuloja 7 370 mk sekä karttojen ym. 
painotuotteiden myynnistä 1 097 mk. 

Matkailutoimisto jatkoi edelleen ns. suur-
postitusten sarjaa, joista mainittakoon tiedot-
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teiden ja esitteiden näytelähetykset kaikille 
Suomen hotelleille sekä tapahtumaluetteloi-
den, uudistettujen esitteiden ja Kauppatori 
-aiheisen matkailujulisteen laajat postitukset. 
Näiden lisäksi toimitettiin lehdistölle ja neu-
vontatoimistoille kuukausittain tiedotusluon-
teisia artikkeleita ja uutisia Helsingin mat-
kailupalvelusta. 

Esitepainatuksissa matkailutoimisto saa-
vutti tavoitteensa, ts. sai valmiiksi Helsinki 
Itämeren tytär -esitteen puolan- ja japanin-
kieliset versiot. Helsinki -esitteitä on näin 
ollen julkaistu 16 kielellä. Lisäksi toimisto 
uudisti ja ajankohtaisti eräitä aikaisemmista 
esitteistään, kuten Helsingin matkailusaaret-
ja Nähtävyyksiä -nimiset esitteet. Kokonai-
suudessaan toteutettu painatusohjelma oli 
seuraava: 

kpl 
— Helsinki Itämeren tytär -esite 

yht. 16 erillisenä kieliversiona . . 340 000 
— Helsingin neljä matkailusaarta 

kuutena kieliversiona 170 000 
— Helsingin ja sen lähiympäristön 

nähtävyyksiä -esite ja siihen 
liittyvä Nähtävyyksiä -luettelo 
kuutena kieliversiona 60 000 

— Tapahtumia ja ohjelmaa Helsin-
gissä -luettelo kolmena erillisenä 
kieliversiona 14 500 

— Tietoja matkailijoille -luettelo 
kuutena kieliversiona 70 000 

— Matkailulinja 3 T -esite yhteis-
työssä liikennelaitoksen kanssa 25 000 

— Yhteistyöesite Suomen etelä-
rannikko ja -saaristo nelikieli-
senä 150 000 

— Kauppatori -aiheinen matkai-
lujuliste 10 000 

— Kulttuuritilaisuuksien luettelo 
kolmena kieliversiona 

— Kesätilaisuuksien ohjelma 
— Helsingissä vierailleiden loma-

risteilijöiden luettelo 

Helsingin matkailuvuosi 1973 oli ennätyk-
sellinen monella eri taholla. Kansainvälisten 
tapahtumien huippu oli 3.—7.7.1973 Euroo-
pan Turvakokouksen — ETYK :in kokoon-
tuminen Helsingissä. 

Leirinnässä Helsinki ylitti 100.000 leirintä-
yöpymisen rajan (102.833). Kansainvälisiä 
lomaristeilijöitä vieraili Helsingissä kesän ai-
kana 46 kertaa mikä oli myös uusi ennätys-
luku. Laivaliikenne lisääntyi ennätysmäises-
ti. Puolan ja Helsingin välille avattiin 17.6. 
uusi merireitti ms. Gryf.illä. Ahvenanmaa-
lainen Baltic Star Line aloitti Tukholman ja 
Helsingin välisen liikenteen toukokuussa ms. 
Freeportilla ja ms. Drottningenilla. Yhtiön 
toimesta kuljetettiin vuoden loppuun men-
nessä kaikkiaan n. 180 000 matkustajaa. Yh-
tiö lopetti liikenteensä Helsinkiin vuoden 
1973 lopussa. 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta 
(YTT) järjesti »Matkailuyhteistyö pääkau-
punkiseudulla» -aiheisen keskustelutilaisuu-
den 6.4. Ilmalassa. Helsingin kaupunki oli 
aktiivisesti mukana useissa matkailuprojek-
teissa sekä valtion kuntien että eräiden yk-
sityisten yhteisöjen kanssa. Kaupunki oli 
edustettuna mm. Helsingin Kauppakamarin 
aloittamassa kongressitoiminnan koordi-
nointityössä samoin kuin Suomen Kaupun-
punkiliiton asettamassa matkailulautakun-
nan toimintaa kehittävässä työryhmässä. 

Matkailupääll. Nupponen ja matkailu-
siht. Lidman osallistuivat kertomusvuonna 
eräisiin kotimaassa ja Oslossa pidettyihin 
matkailua ja yhteistyötä selvitelleisiin tilai-
suuksiin ja seminaareihin. Toimiston edusta-
jia oli myös mukana mm. valtakunnallisia 
opaskysymyksiä käsitelleissä tilaisuuksissa. 
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Yleistä 

Asiantuntijaelimet. Metrotoimikunnan 
apuna toimi v:n 1973 aikana neljä toimikun-
nan asettamaa asiantuntijajaostoa Joiden pu-
heenjohtajat ja esittelijät olivat metrotoimis-
tosta. 

Kone- ja sähköasiain jaosto käsitteli metro-
vaunusarjan teknillisen erittelyluonnoksen 
kehittämistä. Jaosto kokoontui seitsemän 
kertaa. 

Liikenneasiainjaosto, rakennusteknillisten 
asiain jaosto ja yleisten asiain jaosto eivät 
kokoontuneet kertomusvuoden aikana. 

Metrotoimisto keskittyi kertomusvuonna 
Kampin—Puotinharjun metron rakennustöi-
den suorittamiseen sekä siihen liittyvään 
koordinointi- ja valvontatyöhön ja jatkoi 
yleis-ja yksityiskohtaista suunnittelua. Näitä 
töitä hoidettiin toimikunnan v. 1969 toimis-
tolle vahvistaman tehtävämäärittelyn puit-
teissa. 

Toimiston diaariin merkittiin kertomus-
vuonna 2 391 asiaa, joista saapuneita kir-
jeitä oli 1 694 sekä lähetettyjä 697. 

Henkilökunta 

Metrotoimiston toimitusjohtajana toimi 
kertomusvuoden aikana dipl.ins. Unto Val-
tanen. Henkilökuntaan kuului vuoden alkaes-
sa 102 henkilöä ja vuoden päättyessä 100 
henkilöä, jotka jakautuivat eri osastoille seu-
raavasti: esikuntaelimissä 7, hallinnollisella 

osastolla 28, suunnitteluosastolla 25, kone-ja 
sähköosastolla 11 ja rakennusosastolla 29. 

Koulutus. Kertomusvuonna pyrittiin edel-
leen käyttämään mahdollisuuksien mukaan 
hyväksi eritasoisia koulutustilaisuuksia. Niin-
pä kaikkiaan 35 toimihenkilöä osallistui joko 
kaupungin omiin, henkilöasiainkeskuksen 
järjestämiin tai ulkopuolisten järjestämiin eri-
laisiin koulutustilaisuuksiin. Lisäksi metro-
toimisto järjesti sisäisen koulutustilaisuuden 
Lahden Messilässä 22 toimihenkilölle. 

Virkamatkat. Kertomusvuonna tehtiin 
virkamatkoja seuraavasti: 
— metrotoimikunnan puh.joht. Veikko Jär-

vinen ja toimitusjoht. Unto Valtanen sekä 
kaksi dipl.insinööriä osallistuivat neuvot-
teluihin Saksan Liittotasavallassa 

— metrotoimikunnan jäsen Juho Mehto ja 
toimitusjoht. Unto Valtanen osallistuivat 
kansainvälisen julkisen liikenteen liiton 
40. kongressiin Haagissa 

— kaksi dipl.insinööriä tutustui Diisseldor-
fissa, Miinchenissä, Neuhausenissa ja Ba-
selissa kansainvälisen rautatiekaluston 
näyttelyyn ja metron käyttöön soveltu-
viin uusimpiin telirakenneratkaisuihin 

— metrotoimikunnan jäsenet Poukka, Kal-
liala, Melin ja Mehto sekä toimitusjoht. 
Valtanen ja dipl.ins. Olli Laine tutustui-
vat metrolaitoksiin Pariisissa ja Miinche-
nissä 

— dipl.ins. ja tutkija matkustivat Pääkau-
punkiseudun yhteistyötoimikunnan v. 
1973 kevätneuvottelupäiville Puolaan 

— viisi henkilöä osallistui erilaisiin koulu-
tus· ym. tilaisuuksiin Tukholmassa. 
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Suunnittelu 

Keskustan asemat 

Kampin metroaseman luonnospiirustusten 
tarkistamistyön valmistuttua heinäkuussa, 
ne esitettiin kaupunginvaltuuston hyväksyt-
täväksi. Työn yhteydessä jouduttiin asema-
alueella suorittamaan lisätutkimuksia kallio-
perätietojen täsmentämiseksi. Vuoden lop-
pupuolella käynnistettiin aseman pääpiirus-
tus-ja urakkavaiheita koskeva jatkosuunnit-
telu. 

Kaivokadun metroaseman luonnossuunnit-
telua jatkettiin kertomusvuonna tekemällä 
vuoden alkupuolella eri vaihtoehtoihin koh-
distuvia lisäselvityksiä ja suorittamalla vaih-
toehtojen vertailua. Luonnossuunnitelmat 
valmistuivat syyskuussa ja loppuvuoden ai-
kana käytiin neuvotteluja aseman lähikiin-
teistöjen kanssa metron liikennetilojen liittä-
misestä eräisiin yksityisten omistamiin kiin-
teistöihin. 

Kluuvin metroaseman luonnossuunnittelua 
jatkettiin. Suunnitelmien valmistuttua elo-
kuussa aloitettiin kiinteistöneuvottelut, jotka 
jatkuivat v:n 1974 puolelle. 

Kallion asemat 

Hakaniemen ja Sörnäisten metroasemien 
luonnospiirustusten pääasiassa hissejä ja lii-
ketiloja koskeva tarkistustyö saatiin valmiiksi 
vuoden alussa. Tarkistustyön yhteydessä mo-
lempien asemien luonnospiirustukset kehi-
tettiin pääpiirustusastetta vastaavaan vaihee-
seen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemien 
luonnospiirustukset ja kaupunginhallitus 
pääpiirustukset sekä liikennejärjestely- ja 
johtosiirtosuunnitelmat kesäkuussa. Loppu-
vuoden aikana valmistui osa asemien urakka-
asiakirjoista. Urakkavaiheen suunnittelu jat-
kui molempien asemien osalta seuraavaan 
vuoteen. 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin myös 

Hakaniemen metroaseman rakentamiseen liit-
tyviä ennakkotöitä. Kallion sosiaalivirasto-
talon tontille valmistui kesällä viemärivesi-
pumppaamo siihen liittyvine viemärijärjeste-
lyineen. Samalla suoritettiin Hakaniemen to-
rin alueella tarvittavia johtojen uudelleen-
järjestelyjä sekä muutettiin torialueen linja-
autopysäkkien järjestely. Metroaseman poh-
joispäässä suoritettiin osa tarvittavista johto-
siirtotöistä ja aloitettiin työnaikaisena il-
manvaihtokuiluna toimivan hissikuilun ra-
kentaminen. 

Ulkoalueen asemat 

Kertomusvuoden touko—kesäkuussa val-
mistuivat asemien pääpiirustukset ja asema-
ympäristöjen työnaikaiset johtosiirto- ja lii-
kennejärjestelysuunnitelmat. Marraskuussa 
aloitettiin asemien suunnittelun työpiirustus-
vaihe. 

Puotinharjun aseman esiluonnossuunnitel-
ma laadittiin kertomusvuoden aikana. 

Varikko 

Kaupunginhallituksen hyväksyttyä kesällä 
tammikuussa valmistuneen varikon yleis-
suunnitelman, sen perusteella aloitettiin va-
rikkoalueen asemakaavan laatiminen. Vuo-
den loppupuolella käynnistettiin varikon toi-
minta- ja luonnossuunnittelu. Myös varikon 
koetusraiteen suunnittelutyö suoritettiin ker-
tomusvuoden aikana. 

Automaattinen 
junaohjaus järjestelmä 

Junaohjausjärjestelmää koskevan sopi-
muksen osalta alkoivat automaattijärjestel-
män asennukset maaliskuun lopulla, mutta 
STTK:n lakon takia järjestelmän valmistu-
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minen siirtyi. Joulun jälkeen laitteisto oli 
käyttökelpoisena koe- ja esittelyajossa. 

Liikenteenohjauksen periaatteita, laitteis-
toja ja käyttöorganisaatiota koskeva selvitys 
saatiin valmiiksi 1.5. mennessä. 

Liikkuva kalusto 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin vau-
nusarjan teknillisen erittelyn kehittämistyötä 
yhteistoiminnassa kotimaisen teollisuuden, 
hampurilaisen G W : n ja englantilaisen Lon-
don transportin kanssa. Samoin valmistettiin 
vuoden loppuun mennessä vaunun muotoilu-
ohjelma. 

Koeradalla vietiin läpi useita kehittelyyn 
liittyviä mittaus-ja tutkimuskoesarjoja, joista 
mainittakoon 
— vaunun kulkuominaisuuksien mittaukset, 

joissa tukittiin vaunun vaaka- ja pysty-
kiihtyvyyksiä eri nopeuksilla sekä suo-
ralla että kaarteessa 

— luistonestolaitekokeet, joissa keinotekoi-
sesti aikaansaaduissa erilaisissa kitkaolo-
suhteissa tutkittiin koejunan luistonesto-
laitteita 

— automatiikkalaitteiden vastaanotto- ja 
mittausajot, jotka aloitettiin syksyllä ja 
joissa jouduttiin paneutumaan erityisesti 
tiedonsiirto- ja häiriökysymyksiin. 

Vuoden päättyessä koejunan kahdella vau-
nuparilla oli ajettu yhteensä 30 000 km. 

Koejunan vaunu Ml syttyi tuleen 26.1., 
jolloin vaunun kori tuhoutui täysin. Palon 
syytä tutkinut lautakunta katsoi, että palon 
syynä olivat tilapäisasennukset. 

Vaunusarjan teknillisen erittelyn kehittä-
mistyössä oli eräänä tärkeänä tavoitteena 
vaunun palokuorman pienentäminen. 

Väestönsuojaovet 

Tunneliasemien koneellisten väestönsuo-
jaovien mitoituksen vertailu suoritettiin ase-

mittain ja tulosten perusteella jaettiin asema-
suunnitteluryhmille kiertokirje suunnittelu-
ohjeista. 

Pu otinharju— Vesala rata-
osuuden yleissuunnittelu 

Rataosan yleissuunnitelma valmistui vuo-
den alkupuoliskolla. Kaupunginvaltuuston 
päätettyä radan jatkamisesta Vesalaan yleis-
suunnitelman mukaisesti (piirustus V4 201) 
suoritettiin vuoden loppupuolella rataosan 
täydennysselvityksien ja jatkosuunnittelun 
ohjelmointia. 

Sektorisuunnitelmat seuraa-
vaksi rakennettavaa metro-

osuutta varten 

Töölön metrolinjan ns. Helko-selvitys val-
mistui toukokuussa. Selvityksessä, josta pyy-
dettiin eräiden lautakuntien lausunnot, tar-
kasteltiin vaihtoehtoisia linjauksia ja asema-
paikkoja Kamppi—Huopalahti-osuudella. 

Vuoden alkupuolella valmistuneessa met-
ron länsisektorin esisuunnitelmassa selvitel-
tiin linjausvaihtoehtoja asemapaikkoineen 
Kampilta Lauttasaaren kautta Espoon kau-
pungin rajalle. Metrotoimikunta pyysi myös 
tästä sektoriselvityksestä useiden lautakun-
tien lausunnot. 

Kertomusvuoden alkupuoliskolla valmis-
tui metrotoimistossa em. suunnitelmien täy-
dennykseksi selvitys Otaniemen kytkemisestä 
Kamppi—Lauttasaari—Matinkylä-metroon. 
Tämä samoin kuin seuraavakin Kamppi— 
Pasila sektoriselvitys laadittiin Helko-toimis-
toa varten valmisteltaessa ehdotusta tieneu-
vottelukunnan suositukseksi metron seuraa-
vaksi jatko-osuudeksi. 

Kamppi—Hakaniemi—Pasila -osuutta kos-
keva esisuunnittelutyö saatiin päätökseen 
toukokuussa. Tutkimuksessa selviteltiin met-
ron eteläisen keskustalinjan ja koillissekto-
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rin, etenkin linjan Hakaniemi—Pasilalinjauk-
seen ja asemien sijaintiin vaikuttavia teki-
jöitä. 

Metroliikenteen 
toimintasuunnitelma 

Syksyllä käynnistettiin Kamppi—Puotin-
harju -osuuden liikenteellisen toimintasuun-
nitelman laatiminen. Työtä tehtiin yhteis-
työssä liikennelaitoksen, valtionrautateiden 
ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 

Metroliikenteeseen liittyvän 
pintaliikennejärjestelmän 

suunnittelu 

Helsingin joukkoliikenteen suunnittelu pe-
rustuu pitkällä tähtäimellä raideliikenteen 
perusverkkoon 1971, mikä merkitsee oleel-
lisia muutoksia nykyiseen joukkoliikenne-
järjestelmään. Lähinnä metron eri rakennus-
vaiheiden vaikutuksen selvittämiseksi aloitet-
tiin syksyn aikana raideliikenteeseen tukeu-
tuvan pintaliikennejärjestelmän suunnittelu-
työ, jonka tärkeimpiä tavoitteita oli 
— laatia metron II rakentamisvaiheeseen 

liittyvä pintaliikenteen verkko sekä 
— pyrkiä löytämään periaatteet, joita erityi-

sesti kantakaupungin alueella olisi nou-
datettava metroon ja rautateihin tukeutu-
van joukkoliikennejärjestelmän kehittä-
misessä. 

Syksyn kuluessa tehtiin Puotinharjun ase-
man luonnossuunnittelun yhteydessä itäisten 
alueiden liityntäliikennesuunnitelmien tarkis-
tus ottaen huomioon po. alueitten kaavoi-
tuksessa ja liikenteen palvelutasolle asete-
tuissa tavoitteissa tapahtuneet muutokset. 
Samoin tarkistettiin julkisen liikenteen käyt-
tökustannusten kehityksen vaikutus aiempiin 
suunnitelmiin. Erityisesti pyrittiin selvittä-
mään terminaalijärjestelyt Puotinharjussa. 

Ympäristön suunnittelun 
koordinointi 

Kertomusvuoden lopulla valmisteltiin ase-
masuunnitteluun liittyvää metroasemien si-
sustussuunnittelun jatkamista pintamateriaa-
lien testaustulosten perusteella. 

M etrosuunnittelun käsikirja 

Kertomusvuonna käynnistettiin suunnit-
te lukäsikirjan laatimistyö. Ensimmäinen vai-
he käsitti käsikirjan sisällön pääluokituksen 
ja muodon suunnittelun sekä tietokortin 
graafisen asun suunnittelun. 

Opastus- ja i n f ormaatio-
järjestelmän suunnittelu 

Opastus- ja informaatiojärjestelmän luon-
nossuunnitelmien esittelemiseksi ja jatko-
suunnittelun käynnistämiseksi koottiin ker-
tomusvuonna järjestelmän keskeiset periaat-
teet yhteenvedoksi esittelymateriaaleihin sekä 
laadittiin jatkosuunnittelun alustava ohjelma. 

Korroosiosuojaus 
metrorakentamisessa 

Ensimmäisen työvaiheen suunnittelura-
portti valmistui kertomusvuoden syyskuussa. 

Sähkösuunnittelun 
koordinointi 

Kertomusvuoden aikana edistyivät useim-
pien metroasemien suunnittelutyöt pääpii-
rustusasteelle, jolloin suoritettiin sähkösuun-
nitelmien tarkistamista ja yhteensovittamista. 

Väestönsuojia koskevien määräysten 
muuttuminen aiheutti huomattavan sähkö-
suunnitteluperusteiden tarkistamistyön. 
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Tasonvaihtolaitteet 

Vuoden aikana selviteltiin liukuportaiden 
ja hissien sijoitusta ja tilanvarausta käyttäen 
valmistajilta esittelyissä saatuja tietoja. 

Asemasuunnitteluryhmien ja tason vaihto-
laiteasiantuntijoiden kesken pidettiin yhteis-
neuvotteluja Joissa käsiteltiin laitteiden sijoi-
tusta ja paikalleen siirtoa. Ryhmille jaettiin 
koneellisten tasonvaihtolaitteiden suunnitte-
luohje, josta ilmenevät asemittain tasonvaih-
tolaitteiden lukumäärä, ominaisuudet ja ti-
lanvaraukset. 

Koneellisiin tasonvaihtolaitteisiin liittyviä 
kysymyksiä käsittelemään asetettiin syksyllä 
työryhmäjonka jäseniksi tuli metrotoimiston 
jäseniä ja ulkopuolisia asiantuntijoita. 

L VI - s uu n n i 11 e l un 
koordinointi 

Kertomusvuoden aikana varmennettiin, 
että eri LVI-suunnitteluryhmät käyttävät sa-
moja periaateratkaisuja ja sovellutuksia suun-
nittelukohteissaan. 

Ratanorm ien uusiminen 

Kertomusvuonna suoritettiin ratanormien 
laatimista ja uusimista metrotoimiston sisäi-
senä työnä. Muutoksia ja tarkistuksia tehtiin 
entiseen säännöstöön kauttaaltaan. 

Vuoden aikana laaditut »metron koeradan 
ratarakenteita koskevat kunnossapito-
ohjeet» hyväksyttiin otettavaksi käyttöön 
syksyllä. 

Sadevesi- ja viemäröinti -
suunnitelmat 

Hiihtäjäntien aseman ja sen ympäristön 
sadevesi-ja viemäröintisuunnitelman urakka-
asiakirjat valmistuivat syyskuussa ja ura-
kointi aloitettiin marraskuun alussa. 

Maaperä- ja pohjavesi-
tutkimukset 

Vuoden aikana suoritettiin täydentäviä 
tutkimuksia Kampin, Kaivokadun, Sörnäis-
ten, Hiihtäjäntien ja Puotinharjun tulevien 
metroasemien kohdalla. Lisäksi loppuvuo-
desta aloitettiin tutkimukset linjoilla Lautta-
saari—Otaniemi ja Munkkiniemi—Otaniemi 
suorittamalla sekä kairauksia että seismisiä 
luotauksia vesialueilla. 

Myös Kamppi—Puotinharju tunneliosuut-
ta koskeva pohjaveden havaintoverkosto saa-
tiin valmiiksi ja havaintotyö saatiin käyntiin 
koko laajuudessaan. Pohjaveden havainto-
järjestelmästä hankittiin mm. Vesihallituksen 
ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen lau-
sunnot. 

Rakentaminen 

Rakennuskustannukset 

Rakennuskustannukset nousivat kerto-
musvuoden aikana n. viidenneksellä. Kun 
metron rakentaminen tapahtui kuitenkin mil-
tei kokonaan kiinteähintaisin urakoin, ei 
kustannusten nousu ehtinyt vielä vaikuttaa 
täydellä tehollaan metron rakentamiseen. 

Maanalaisten tilojen hankki-
minen kaupungin hallintaan 

Asemakaavan tultua muutetuksi tunneli-
osuudella Hakaniemi — Lapinlahdenkatu, 
ryhdyttiin kertomusvuonna asian vaatimiin 
toimenpiteisiin maanalaisten tilojen saami-
seksi kaupungin käyttöön myös tunneliosuu-
della Hakaniemi—Mannerheimintie. Valtio-
neuvoston lupaa pakkolunastukseen ei kui-
tenkaan tarvittu enää 25.5. tapahtuneen ra-
kennuslain 50 §:n muuttamisen jälkeen, vaan 
kaupunki saa asemakaava-alueella maan-
alaista raideliikennettä varten tarvittavat tilat 
haltuunsa samaa menettelytapaa noudattaen 
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kuin esim. katualueen, torin, katuaukion, 
virkistysalueen yms. 

Keskusta-alue 

Kampin työtunnelin rakennustyö päättyi 
kertomusvuoden syyskuussa, jolloin Elo vuo-
ri Oy aloitti urakkasopimuksen mukaisesti 
varsinaisen ratatunnelin louhintatyöt. 

Kallion alue 

Hakaniemen työtunnelista käsin jatkui met-
rotunnelin louhinta koko vuoden ajan ja 
Vesto Oy:n urakkaosuuteen kuuluneet rata-
tunnelit valmistuivat vuoden vaihteessa. Tun-
nelin perät olivat tällöin kasvitieteellisen 
puutarhan ja Karhupuiston kohdalla. Urak-
kaan kuulunut puhallin- ja hissikuilu jäivät 
vielä keskeneräisiksi. 

Myös Junatieltä päin metrotunnelin lou-
hintaa jatkettiin koko vuoden ajan, ja tunne-
lia saatiin louhituksi n. 3.8 km. 

Ulkoalue 

Sillanrakennustyöt keskeytyivät n. kuukau-
den ajaksi kertomusvuoden touko—kesä-
kuussa STTK :n lakon ja rakennuslakkojen 
sekä talonrakennusalan työsulun takia. 

Kulosaaren itäosan rata valmistui ja työt 
jatkuivat Junatien ja Kulosaaren metrosil-
loilla sekä Kulosaaren länsiosan kohdalla ja 
Naurissalmen silloilla koko kertomusvuo-
den ajan. Uusina töinä aloitettiin Kippar-
lahden metrosillan ja Hiihtäjäntien sadevesi-
tunnelin rakentaminen vuoden loppupuo-
lella. 

Rataosalla Junatie—Koerata oli vuoden 
vaihteessa rakennustyö aloittamatta vain 
Hiihtäjäntien aseman kohdalla. 

Tiedotustoiminta 

Kertomusvuoden aikana tapahtunut tie-
dottaminen voidaan jakaa seuraaviin pää-
ryhmiin : 
— metrotoimikunnan tekemien päätösten ja 

lausuntojen informointi lehdistölle, yleis-
radiolle ja osittain myös suoraan kau-
punkilaisille näyttelyn avulla 

— tiedottaminen metroprojektin, ts. raken-
nustöiden ja suunnittelun edistymisestä 
lehdistötiedottein ja tiedotustilaisuuk-
sissa. 

Tiedottamisen välittöminä kohteina olivat 
julkinen sana, luottamusmieskunta, metro-
projektin kanssa tekemisiin joutuvat virka-
miehet sekä metrosta kiinnostuneet erilaiset 
intressiryhmät. 

Kertomusvuonna tiedotettiin erikoisesti 
keskustan asemaratkaisuista sekä tunnelien 
louhintatöiden edistymisestä. 

Metronäyttely uusittiin kertomusvuonna 
kaksi kertaa eli 29.2. ja 21.8. Näyttelyn avulla 
pyrittiin välittämään veronmaksajille tietoja 
kulloinkin ajankohtaisista asioista. 

»Tulevaa Helsinkiä»-näyttely oli yksin-
omaan metron omassa käytössä. Näyttelyyn 
tutustui kertomusvuonna kaikkiaan 15 183 
henkilöä. 

Talous 

Toimikunnan käytettävissä oli toiminta-
vuoden alkaessa 52 699 000 mk ja vuoden 
nettomenot olivat 39 888 000 mk. Määräraha 
hallintomenoihin oli 12 000 000 mk ja menot 
olivat 10 176 000 mk. 

Kamppi—Puotinharjun metro-osuuden 
suunnitteluun ja rakentamiseen käytettiin toi-
mintavuoden aikana 29 729 000 mk. Kes-
kusta-alueen menot olivat 5 261 000 mk, 
Kallion alueen menot 12 742 000 mk sekä 
ulkoalueen menot 10 207 000 mk. 
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Henkilökunta. Toimiston henkilökuntaan 
kuuluivat v. 1973 vakinaisina viranhaltijoina 
nuorisoasiamies, apulaisnuorisoasiamies, hal-
linnollinen sihteeri, nuorisoneuvoja, kerho-
keskusten valvoja, kerhotoiminnan ohjaaja, 
yksi kanslisti, kolme toimistoapulaista, vahti-
mestari-mekaanikko, kerho-ohjaaja ja askar-
telupajanhoitaja. Tilapäisessä virassa oli yksi 
toimistoapulainen sekä työsopimussuhteessa 
erityisnuorisotyönohjaaja, liikennekoulutta-
ja, vahtimestari, autonkuljettaja, yksi toimis-
toapulainen, kerhopaikoissa 108 henkilöä 
sekä lisäksi tuntipalkkaisia työntekijöitä. 

Kertomusvuoden aikana saapui toimis-
toon kirjeitä yht. 1 834 ja laskuja 1 863. Kir-
jeitä lähetettiin 3 034, mihin sisältyi 1 610 
suomen- ja 256 ruotsinkielistä kiertokirjettä. 
Muita lähetyksiä oli 12 942, joista 1 844 huo-
neistolaskua, 5 157 neuvontatoimiston kort-

tia sekä 5 941 muuta kirjettä tai monistetta. 
Nuorisolautakunnalla oli kertomusvuoden 

aikana käytössään 61 toimipaikkaa, joiden 
yhteispinta-ala oli 17 962 m2. 

Kerhohuoneet. Järjestöjen käytössä oli toi-
mipaikkoja 34 yhteispinta-alaltaan 7 539 m2. 
Varsinaisten järjestöpaikkojen lisäksi järjes-
töillä oli mahdollisuus käyttää avoimien 
ovien kymmenen toimipaikan 4 824 m2 :n 
suuruisia tiloja. Huoneistoja käyttäneitä jär-
jestöjä oli 1 054, kävijöitä 428 424 henkilöä 
ja käyttötunteja 127 176. 

Vuoden aikana luovuttiin Haagan Moot-
torimajasta Poutuntie 12. 

Käyttöön saatiin kertomusvuoden aikana 
Mellunmäen kerhokeskus 1.6. lukien, Mo-
torppa 1.1. lukien, Pakkalan kerhokeskus 
1.9. lukien ja Pakkalan moottorihalli 1.9. 
lukien. 

Käyttä 

Kerhokeskusten käyttö 1973 
Pinta-

ala 
m2 

Huone-
luku 

neitä 
yhtei-
söjä 

Osan-
ottaja-
määrät 

Varatut 
tunnit 

Käyttö-
tunnit 

yht. 

Käyttö-
tunnit 

päivisin 
vak./tp. 

Käyttö-
tunnit 

päivisin 

Haagan moot tor imaja 1 ) . . . . 224 3 3 3 960 421 421 — 

Hakaniemen kerhokeskus. . 458 12 35 73 26 957 14 267 11 800 7 264 
Herttoniemen2) » 557 5 4 8 3 003 820 552 375 
Humaliston » 253 6 3 38 3 402 5 003 4 986 3 231 
Jakomäen2) » 394 4 3 1 2 584 875 856 769 
Jokiniemen » 110 2 7 4 2 579 862 538 26 
Kaarelan » 166 2 13 8 7 533 1 600 1 262 387 
Kankareen » 206 4 12 5 10 781 3 903 1 716 457 
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24. Nuor iso to imis to 

Pinta-
ala 
m2 

Käyttä-

Kerhokeskusten käyttö 1973 
Pinta-

ala 
m2 

Huone-
luku 

neitä 
yhtei-
söjä 

Osan-
ottaja-
määrät 

Varatut 
tunnit 

Käyttö-
tunnit 
yht. 

Käyttö-
tunnit 

päivisin 
vak./tp. 

Käyttö-
tunnit 

päivisin 

Kannelmäen » 72 2 6 3 861 861 751 7 
Kasperin » 177 3 13 3 12 523 4 914 3 808 2 121 
Kettulan2) » 825 10 4 10 3 853 1 032 893 426 
Kirkkomäen » 92 3 10 2 14 482 6 565 5 957 4 636 
Klaaran tien väestönsuoja4) 238 1 1 
Kontulan kerhokeskus . . 270 5 21 14 25 443 6 093 4 375 2 596 
Korkea vuoren musiikkikellari 450 7 54 13 8 059 13 199 8 410 1 987 
Kruununhaan kerhokeskus 197 4 5 1 4 130 1 035 1 003 95 
Kulosaaren » 514 5 21 42 10 161 3 809 3 221 1 148 
Kumianpään » 160 2 11 5 4 868 1 146 924 217 
Kylänevan » 223 2 10 6 13 654 2 643 2 125 1 129 
Käpyrinteen » 207 4 14 11 12 659 7 707 3 939 2 046 
Lauttasaaren2) » 191 2 5 5 4 968 1 573 1 185 1 029 
Malmin2) » 342 5 1 1 1 954 49 45 42 
Maunulan » 69 1 7 3 6 164 1 345 1 078 626 
Meilahden » 98 2 2 — 2 264 2 672 2 558 1 707 
Mellunmäen2) » 761 8 — 1 90 9 9 — 

Munkkiniemen » 188 1 11 6 6 729 2 090 1 411 702 
Munkkiniemen vs .4) 200 1 1 
Munkkivuoren kerhokeskus 660 5 16 30 33 314 8 022 5 878 3 117 
Myllypuron2) » 330 4 6 2 8 610 2 313 2 275 1 985 
Mäyrälinnan » 73 2 3 6 1 763 532 414 9 
Pakkalan 3) 5) » 277 3 4 8 3 897 1 735 1 668 1 471 
Pihlajamäen » 200 3 12 3 32 042 6 779 6 246 5 414 
Pihlajiston3) » 280 4 4 1 1 497 1 027 640 318 
Pohjois-Haagan2) » 489 6 14 15 17 721 4 440 4 208 3 431 
Punavuoren » 254 7 16 20 11 215 4 167 2 377 345 
Puotilan » 170 3 6 3 19 941 8 476 8 444 6 405 
Puotinharjun » 84 1 6 3 6 371 1 310 770 477 
Rintin » 308 4 11 13 18 849 11 184 9 572 8 127 
Roihuvuoren » 73 2 11 4 2 968 1 065 935 173 
Stadionin » 150 1 5 52 5 347 979 777 394 
Suomenlinnan » 140 2 1 — 2 539 1 580 1 576 228 
Suursuon2) » 745 8 4 17 6 265 724 593 379 
Töölön » 471 15 27 117 25 937 12 049 7 135 2 450 
Vesalan3) » 330 5 3 6 12 608 4 160 3 793 3 609 
Vilhovuoren » 222 4 19 22 13 468 4 498 3 916 2 541 
Vuorenpeikon » 386 4 19 2 13411 2 753 2 136 363 

Yhteensä 13 284 189 464 590 428 424 162 286 127 176 74 259 

!) Toiminta loppui 16.4. — 2 ) Näihin lukuihin ei sisälly nuorisokahvilatoimintaa. — 3) Näihin lukuihin ei sisälly 
kunnallista kerhotoimintaa. — 4 ) Ilmailuyhdistys. — 5) Toiminta alkoi 1.9. 
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24. Nuorisotoimisto 

Kunnallinen nuorisokerhotoiminta. Kun-
nallisten kerhokeskusten käytössä oli viisi 

Kerho-
Kerhokeskus laisten 

määrä 

Käpylä 165 
Mäkelä 202 
Vallila 383 
Vesala i) 352 
Pihlajisto2) 232 
!) Tehtiin kuusi retkeä. 2) Leirivuorokausia oli 63. 

toimipaikkaa. Seuraava taulukko kuvaa ker-
hokeskusten toimintaa: 

Erilai-
sia 

tilai-
suuksia 

Kävijä-
määrä 

Kesä-
leiri-

vuoro-
kausia 

Talvi-
leiri-

vuoro-
kausia 

750 6 095 96 95 
516 4 878 184 90 
635 6 839 — 15 
390 4 121 — — 

476 8 328 — — 

Avoimien ovien kerhotoiminta. Avoimien 
ovien kerhoja oli toiminnassa yht. yhdeksän, 
joista Lautta-, Haaga-, Malmi- ja Hertto-
kerho olivat kesäaikana suljettuina kolme 
kuukautta. Heinäkuun olivat kaikki kerhot 
suljettuina. Kaikissa kerhoissa oli toimin-
nassa esikerho toimintaa 10—13-vuotiaille, 
minkä lisäksi nk. päiväkerhotoimintaa 7—10-
vuotiaille oli Kettu-kerhossa. 

Avoimien ovien nuorisokerhon yhteisiä ta-
pahtumia olivat: varojenkeräyskampanja kei-
nomunuaislaitteen hankkimiseksi keinomu-
nuaisyhdistyksen kautta, osallistuminen päih-
dekampanjaan »Ihminen puhtaaksi, aineet 
pois» sekä Pohjola—Norden-yhdistyksen 
kanssa yhteistoiminnassa järjestetty pohjois-
mainen illanvietto. Lisäksi järjestettiin ker-

Avoimien ovien nuorisokerhotoiminta v. 1973 

hojen välisiä jalkapallo-, lentopallo-, pöytä-
tennis- ja biljardiotteluja. Kerhojen väliset 
kaukalopallosarjaottelut järjestettiin yhteis-
työnä Jääpalloliiton Helsingin piirin kanssa 
sekä 10—13-vuotiaille että 14—20-vuotiaille. 
Useista eri kerhoista osallistui nuoria toi-
miston järjestämille kortteli-, askartelu-, luo-
van toiminnan- ja elokuvakoneenkäyttäjä-
kursseille. Omana kurssitoimintana olivat 
kutoma-, make-up- ja kampauskurssit. Eri-
tyisesti pyrittiin kiinnittämään huomiota ker-
hojen oman ympäristön tiedotustoimintaan. 

Vierailijoita oli useista Euroopan maistaja 
myös kotimaisia ryhmiä vieraili eri puolilta 
maata. 

Kerhojen kävijämäärät ikäryhmittäin ym. 
selviävät seuraavista asetelmista : 

J ä s e n i e n 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 7—14 v. 14—20 v. tytöt pojat kaikki tyttöjä poikia koulul. työssä muita koulu, työssä muita 

jäsenet jäsenet °/ 0 / % °/ % °/ °/ 

Haaga-kerho 25 164 
Hertto-kerho 28 130 16,0 17,3 16,7 35,4 64,6 76,1 19,6 4,3 66,7 31,0 2,3 
Jakomäki-kerho 120 375 15,2 15,2 15,2 54,4 45,6 84,3 15,7 — 65,5 34,5 — 
Kettu-kerho 240 628 15,4 17,0 16,2 47,9 52,1 82,0 17,8 0,2 74,0 26,0 — 
Kontu-kerho 114 241 15,2 15,6 15,4 55,6 44,4 90,3 9,7 — 76,7 21,5 2,8 
Lautta-kerho 30 289 16,1 17,2 16,7 44,3 55,7 95,0 5,0 — 77,0 23,0 — 
Malmi-kerho 56 159 16,0 16,3 16,1 57,2 42,8 65,9 27,3 6,8 35,2 58,8 6,0 
Maunu-kerho 80 249 16,8 17,6 17,2 33,7 66,3 68,0 29,7 2,3 49,7 35,6 12,0 
Mylly-kerho. 240 520 16,0 17,0 16,5 58,7 41,3 88,5 11,5 — 60,0 40,0 — 

Yhteensä tai keskim. 933 2 755 15,8 16,7 16,2 48,4 51,6 81,0 17,0 2,0 63,0 34,0 3,0 
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P i e n r y h m ä t T i 1 a i s u u d e t K u i • s s i t 
Kävi- Eri- Kävi-

Lukum. Käv. 
yht. 

Kok. 
kert. 

jää/ 
kok. Ohjelma Tanssi kois-

tapah-
Kävi-
jää 

Lukum. Käv. 
yht. 

Kok. 
kert. 

jää/ 
kok. 

kerta tumat kerta 

Haaga-kerho 11 570 69 8 7 25 24 886 7 250 7 36 
Hertto-kerho 5 876 163 5 15 10 14 183 1 174 20 9 
Jakomäki-kerho 15 2 380 309 8 27 75 28 2 231 2 66 9 7 
Kettu-kerho 19 8 578 887 9 32 44 50 1 039 4 322 37 9 
Kontu-kerho 3 138 12 12 13 9 34 1 011 — — — — 

Lautta-kerho 8 697 56 12 178 — 15 545 — — — — 

Malmi-kerho 6 529 59 9 23 9 16 436 2 68 5 14 
Maunu-kerho 11 2816 407 69 33 23 39 1 673 2 58 10 6 
Mylly-kerho 5 753 95 8 183 43 60 2 106 3 136 12 11 

Yhteensä 83 17 337 2 057 16 511 238 280 10 110 21 1 074 100 10 

Bengtsärin leirintäalueella järjesti nuoriso-
lautakunta itse kesäleirejä 10—15-vuotiaille 
pojille ja tytöille. Leirijaksoja oli kuusi jois ta 
jokainen oli viikon pituinen. Leireihin osallis-
tui yhteensä 377 nuorta. Em. käyttö mukaan-
lukien vietettiin Bengtsärissa kertomusvuon-
na yhteensä 7 588 leirivuorokautta, jotka ja-
kaantuivat 35 leirin ja retken kesken. Osan-
ottajia oli 1 251. 

Meriharjun kesäkoti—kurssikeskus oli toi-
minnassa 1.1.—31.12., jona aikana toimi-
paikkaa käytti 59 järjestöä ja 8 144 henkilöä. 
Käyttövuorokausia oli vastaavasti 267 ja 365. 

Vuorilahden kesäkoti oli toiminnassa 16.4. 
—31.10., jona aikana toimipaikkaa käytti 59 
järjestöä ja 7 998 henkilöä. Käyttövuorokau-
sia oli vastaavasti 175 ja 199. 

Erityisnuorisotyö (jengityö). Toimintavuo-
den aikana erityisnuorisotyötä tekivät erityis-
nuorisotyönohjaaja, viisi kokopäivätoimista, 
yksi puolipäivätoiminen erityisnuorisotyön-
tekijä sekä yksi tuntityöntekijä. 

Toiminta-alueina olivat Herttoniemi, Kon-
tula, Jakomäki, Malmi, Maunula sekä kes-
kusta. 

Työ muodostui välittävästä toiminnasta, 
etsivästä työstä sekä partioinnista, yhteis-
työstä kunkin alueen eri viranomaisten kans-
sa ja erilaisesta ryhmätoiminnasta. Punavuo-
ressa toimi alkuvuoden ajan korttelikerho. 

Tällä alueella pyrittiin erityisesti keskitty-
mään perhekohtaiseen työhön. 

Toimintavuoden aikana saatiin Kankareen 
kerhokeskuksesta Jakomäessä omat tilat eri-
tyisnuorisotyölle lähinnä henkilökohtaista 
työtä sekä pienryhmätyötä varten. Omat tilat 
oli tämän lisäksi myös keskustan työnteki-
jällä muiden kenttätyöntekijöiden toimiessa 
nuorisokahviloissa tai kerhokeskuksissa tila-
päisvuorojen turvin. Eniten välitettiin apua 
huume- ja alkoholiongelmiin sekä kotivai-
keuksiin. 

Punavuoren kerhossa pidettiin 46 kerhoil-
taa, joihin osallistui 46 jäsentä ja kolme asian-
tuntijaa. Toiminnasta mainittakoon askar-
telu-ja elokuvaillat sekä urheiluja retkeily. 

Kurssit. Sekä syys- että kevätkaudella jär-
jestettiin nuorisonohjaajien peruskurssi. Li-
säksi oli erikoiskursseja kaikkiaan kymme-
nen. Ruotsinkielisiä erikoiskursseja pidettiin 
kaksi sekä yksi esittely ruotsinkielisille par-
tiojärjestöille. 
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Kerhon nimi 

Haaga-kerho . 

K e r h o 
kävijöitä E r i t y i s t ä -

avoinna yh- keskim. p a h t u m a t 
iltaa teensä illassa 

158 13 086 83 Retket, lenkkeily, uinti, 
musiikki-illat, kaukalo-
pallomatsit 

Hertto-kerho . 185 11 001 59 Retket, operaatio Lumi-
hiutale 

Jakomäki-kerho 214 24 591 115 Biljardi, musiikki, naa-
miais- ja huumeillat, naa-
miaiset, Ruotsin matka, 
jalkapallo-ott., retket, 
disco, joulujuhlat, teatteri-
matka, Holliday-esittely, 
SM-biljardikisoihin 
osallistuminen. 

Kettu-kerho 237 33 439 141 Retket, vanhempien ti-
laisuudet 

K u r s s i t P i e n r y h m ä t E s i k e r h o t 

Koru-, askartelu-, 
käsialapiiri, engl. 
ja matem. kurssit, 
kielikerho, meikki-
kurssi. 

Toimikunta, piirustus, mu-
siikki, urheilu, keskustelu, 
vanhojen piiri, nahkatyö-ja 
askartelu, matemat. 

( 7 - 1 3 v.) 
Peli, leikki 
askartelu, naa-
miaiset, jouluj. 

Ensiapu 1 ja kutoma-
kurssi 

Johtokunta, askartelu, mu-
siikki, keskustelu, keittiö-
ryhmä 

Taide, askart. 
retket, leikit, 
filmit, tanssi, 
liikenne. 

Englanninkieli ja 
meikkikurssi. 

Taide-, koripallo-, lento-
pallo-, tennis-, keskustelu-, 
valokuvaus, uinti-, 
painonnosto-, ulkopeli-, 
kerhonjohto, musiikki-, 
sähköautoratakerhot ja 
kaukalopallojoukkue. 

Retket, filmit, 
juhlat, askartelu, 
tanssi, palloilu, 
uinti, taide, sähkö-
autorata. 

Kutomakurssi, meik-
kikurssi 

Musiikki, säkki, puntti, 
pingis, biljardi, taide, 
askartelu, moottori, valo-
kuvaus, futis, kirjall. 

Leikki, askart. 
sadut, näytelmät, 
pelit, läksynluku, 
kerho-ottelut, 



Kontu-kerho 234 15 117 65 Retket, kilpailut. 

Lautta-kerho 183 17 545 96 Joulujuhla, koripallo-ottelu, 
tivoli, SAK-ilta, elokuvat, 
naamiaiset, A-klinikka, 
Retket, kaukalopallo-ott. 

Malmi-kerho 170 10 023 59 Siivoustalkoot, van-
hojen tanssit, yleiskokous, 
joulujuhla. 

Maunu-kerho 221 20 107 91 Retket, lasten peuhu-
päivä, huumeviikko, 
pikkujoulujuhla. 

Mylly-kerho 232 16 743 72 Retket, talkoot, keräys-
kampanjat. 

Yhteensä 1 834 161 652 87 

Johtokunta, urheilu, 
keskustelu 

Askart. muovailu, 
urheilu, retket, 
tanssi, luovatoim. 

Jumppa-, solu-, taide-, mu- Askartelu, pelit, 
siikki-, askartelu, valo- filmit, 
kuvaus, pullapiiri ja 
prätkis. 

Huume, kauneuden-
hoito. 

Askartelu, keskustelu, 
nahkatyö, lentopallo, engl. 
kieli ja ohjelmatoimikunta. 

Piirustus, maalaus, 
askartelu, leikit, 
elokuvat, urheilu, 
tanssi, tietokilp., 
luova toiminta. 

Ihonhoitokurssi, 
kutomakurssi. 

Musiikki, ompelu, taide, as-
kartelu, kunto, jooga, valo-
kuvaus, filmi, keskustelu, 
biljardi, bingis ja kerho-
neuvosto. 

Piirustus, musiikki, 
biljardi, bingis, fil-
mit, askartelu, taide, 
pelit, tanssi, juhlat. 

Ompelu, meikki- ja Keittiö, urheilu, taide, Juhla, jytäjumppa, 
kampauskurssi. ompelu ja askartelukerhot. kaukalopallo, vie-

railut toisiin ker-
hoihin. 



24. Nuorisotoimisto 

Yhteensä 

Kävijä-
määrä 

Uusien 
jäsenten 

määrä 

Kurssit, 
viihde- ja 
valistusti-
laisuudet 

3 255 — 67 
4417 — 10 
8 984 300 6 
8 290 200 16 
9 874 225 17 
3 928 75 7 
1 463 120 8 
1 230 — 36 

160 75 5 
395 68 6 

41 996 1 063 178 

Liikenne- ja moottoripyöräkoulutusta sekä 
puu- ja metalliaskartelua oli kertomusvuonna 
eri toimintapisteissä seuraavasti: 

Toimintapiste 

Haagan moottorirata 
Pakkalan moottorihalli 
Kyläsaaren askartelupaja 
Vuosaaren moottorihalli 
Vesalan askartelupaja 
Motorppa, Vuosaari 
Pakkalan kerhot 
Tilaisuudet järjestöissä ym. . . . 
Vesalan nappulakerho 
Vuosaaren nappulakerho 

Vierailuryhmiä kävi kaikkiaan 32. Lisäksi 
järjestettiin 12 kilpailu tilaisuutta ja 31 ret-
keä. Osanottajamäärästä oli n. 15% tyttöjä. 

Askarteluneuvonta. Kertomusvuoden ai-
kana oli askarteluneuvontapisteessä 66 piste-
kurssia 21 :stä eri aiheesta ja niissä oli kävi-

jöitä yht. 420. Kurssien ulkopuolisia käyn-
tejä oli 171 ja puhelintiedusteluja 190. Ohjaa-
jana toimi Sirkka-Liisa Luoto. 

Lainavarasto. Nuorisotoimiston lainava-
rastossa oli lainattavia välineitä seuraavasti 
(vastaavien lainauspäivien luku suluissa): telt-
toja 328 (11298), kenttäkeittiöitä 21 (1242), 
keittiövälineitä 60 (1813), työkaluja 8 (82), 
teknillisiä välineitä 134 (7454) sekä muita 
välineitä 679 (631) eli yhteensä 1 230 (22 520). 

Nuorison opastus- ja tiedotustoiminta. Kau-
punkiin muuttaneille nuorille lähetettiin 4 742 
opastustoimiston korttia. Tiedotuspaketteja 
lähetettiin yksityisille henkilöille 512 ja kou-
luille, työpaikkoihin, laitoksiin sekä asunto-
loihin n. 2 000. Puhelintiedusteluja oli n. 
1 500. Nuorisotoimiston esitteitä painettiin 
kertomusvuonna yht. 17 000, joista askarte-
lupisteen esitteitä 2 000 ja Nuorten Helsinki-

nimistä esitettä 15 000. Toimiston mainos oli 
elokuvateattereissa koko vuoden ajan lu-
kuunottamatta kesäkuukausia. Toimisto 
osallistui omalla osastollaan Laajasalon ja 
Vuosaaren nuorisotyötoimikuntien järjestä-
mään näyttelyyn sekä jakoi tiedotusmateriaa-
lia Nuorisotyöntekijäin Ammattikurssin 1973 
ja Helsingin NMKY:n järjestämässä Nap-
pulastadi-tapahtumassa. 

Kerhokeskusten tiedotuspalvelua lisättiin 
mm. erilaisilla ammatinvalinnanohjausta ja 
työmarkkinoita koskevalla kirjallisuudella se-
kä nuorisojärjestöjen toimintaa koskevilla 
esitteillä. 

Nuorisotoimiston sisäinen tiedotuslehti il-
mestyi 15 kertaa. 

Vierailut. Kertomusvuoden aikana oli nuo-
risotoimistolla vieraita Ruotsista, Neuvosto-
liitosta ja Länsi-Saksasta. Lisäksi kävi ame-
rikkalaisia, tanskalaisia ja kotimaisia vierai-
lijoita. 

Menot ja tulot. Nuorisotoimiston menot 
olivat 4 569 719 mk. Tuloja oli vuokrista, 
osanotto- ja jäsenmaksuista ym. yhteensä 
379 798 mk. 
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25, Oikeusaputoimisto 

Yleistä 

Vuosi 1973 merkitsi oikeusaputoiminnassa 
erään kehitysjakson päättymistä kun helmi-
kuussa annettiin ensimmäisen kerran lain-
säädäntöä tämänlaatuisesta toiminnasta, jo-
ka aikaisemmin oli kuntien oma-aloitteisuu-
den varassa. Laki yleisestä oikeusaputoimin-
nasta tuli voimaan 1.9., joskaan Helsingissä 
ei vielä ole tehty päätöstä oikeusaputoimiston 
muuttamisesta uuden lain tarkoittamiin muo-
toihin. Muutos tapahtunee vuoden 1974 alku-
puolella. 

Oikeusapulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano oli kertomus-
vuonna seuraava: puheenjohtajana toimi oi-
keustiet. kand. Yrjö Castren, varapuheen-
johtajana varat. Göran Westerlund sekä mui-
na jäseninä vanh. oikeusneuvosmies Kullervo 
Leinonen, oikeustiet.kand. Marina Äimä ja 
oikeusneuvosmies Per-Erik Förars. Kaupun-
ginhallituksen edustajana lautakunnassa oli 
pastori Jouni Apajalahti. 

Lautakunnalla oli 11 kokousta, joiden 
pöytäkirjat sisälsivät 135 pykälää. Lautakun-
nalle saapui 316 kirjelmää ja lautakunta lä-
hetti 31 kirjelmää. 

Lautakunta esitti 31.5. kaupunginhallituk-
selle, että Helsingin kaupunki päättäisi ryh-
tyä harjoittamaan yleisestä oikeusaputoimin-
nasta 2.2.73 annetussa laissa tarkoitettua toi-
mintaa, ja että kaupunki muuttaisi nykyisen 

oikeusaputoimiston sanotussa laissa tarkoi-
tetuksi yleiseksi oikeusaputoimistoksi. Sa-
malla lautakunta laati ehdotukset uusiksi 
ohje- ja johtosäännöiksi sekä teki esityksen 
näin laajentuvan toiminnan johdosta tarvit-
tavien uusien virkojen perustamisesta. 

Lautakunta antoi 12.6. kaupunginhalli-
tukselle lausunnon kaupunginvaltuutettu Per-
Erik Förarsin ym. valtuustolle tekemän oi-
keusaputoiminnan tehostamista koskeneen 
aloitteen johdosta sekä 31.8. lausunnon Suo-
men Kaupunkiliiton oikeusaputoiminnan 
käynnistämistä koskevasta yleiskirjeestä ja 
siihen liittyvästä malliohjesäännöstä. 

Lautakunta toimi isäntänä Helsingissä 
24.—25.5. järjestetyssä pohjoismaisten oi-
keusapulakimiesten kokouksessa. 

Varsinaiset oikeusapuasiat 

Asiakaskäynnit lisääntyivät edellisestä 
vuodesta vajaat 2%. Uusien rekisteröityjen 
asioiden lukumäärä osoitti n. 3%:n laskua, 
mutta niistä oli erityisiin toimenpiteisiin joh-
taneita asioita n. 8% enemmän kuin 1972. 

Uusia asioita rekisteröitiin 5 875 (ed.v. 
6 069). Niissä ryhdyttiin erityisiin toimen-
piteisiin 1 978 (1 824) tapauksessa. Muissa 
tapauksissa annettiin vain lakineuvontaa. 

Suurin asiaryhmä oli avioeroasiat 1 134 
(1 153), joista käytiin oikeutta 362 (437) ta-
pauksessa. Asumuseroasioita oli 806 (978), 
joista käytiin oikeutta 177 (176) tapauksessa. 
Muita suuria ryhmiä olivat 976 (923) perintö-
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25. Oikeusaputoimisto 

oikeudellista asiaa ja 557 (566) vuokra-asiaa. 
Työ- ja palkkariitoja rekisteröitiin 206 (314). 
Niissä käytiin oikeutta 12 (11) jutussa. Asia 
sovittiin asianosaisten kesken 54 (80) ta-
pauksessa. Muista 140 (55) riitaisesta ta-
pauksesta osa sovittiin ilman, että sovinnon 
tuloksesta olisi toimistolle nimenomaisesti 
ilmoitettu ja osassa todettiin asiakkaan ol-
leen väärässä tai jutun muuten olleen toivo-
ton. 

Avioliittolain mukaiseen elatusvelvollisuu-
teen perustuvia elatusapumaksuja tuomittiin 
toimiston asiakkaille 108 045 (115 858) mk/ 
kk. 

Palkkasaatavia tuomittiin maksettavaksi 
9 477 (4 591) m k . Palkkasaatavia, jotka mak-
settiin neuvottelun tuloksena ilman oikeu-
denkäyntiä, oli 19 537 (13 542) mk. Muita 
saatavia tuomittiin maksettavaksi 6 669 
(20 047) mk. 

Erilaisia asiakirjoja, kirjelmiä ym. laadit-
tiin 5 415 (5 926). Näistä oli kirjeitä ja posti-
kortteja 3 467 (4 058), maksuttoman oikeu-
denkäynnin hakemuksia 505 (571), haaste-
hakemuksia 670 (700), muita kirjelmiä eri 
tuomioistuimille ja virastoille sekä erilaisia 
asiakirjoja 773 (597). 

Päätökseen saatetuista 719 (812) oikeuden-
käynnistä voitettiin kokonaan tai osaksi 684 
(789) ja hävittiin 35 (23). Muut jäivät eri 
syistä sikseen. 

Maksuttoman oikeudenkäynnin hakemuk-
sista hyväksyttiin 439 (510) ja hylättiin 50 
(46). Eri syistä peruutettuja oli 6 ja vuodelle 
1974 siirtyi 10. 

Esiintymisiä alioikeudessa oli 1 392(1 546). 
Niistä Helsingin raastuvanoikeudessa 1 366 
(1 533) kertaa, Espoon ja Vantaan kihlakun-
nanoikeudessa yht. 25 (13) kertaa sekä maa-
oikeudessa kerran. 

Helsingin hovioikeudessa hoidettiin 64 (82) 
juttua ja korkeimmassa oikeudessa 7 (8) jut-
tua. 

Asiakaskäyntejä oli toimistossa kertomus-
vuonna 11 010(10 820). 

Käyntejä päivää kohden oli 43.2 (42.5). 

Suurin kävijämäärä yhtenä päivänä oli 117 
(109) ja pienin 17 (15). Eri kuukausien osalle 
jakaantuivat käynnit seuraavasti: 

Vastaan-
otto-

päiviä 
käyn-
tejä 

tammikuu 22 9 6 9 

helmikuu 20 8 7 3 

maaliskuu 22 9 8 5 
huhtikuu 20 7 4 6 
toukokuu 21 9 4 9 
kesäkuu 21 7 9 3 

heinäkuu 22 8 3 3 

elokuu 23 1 0 7 9 

syyskuu 20 9 9 2 

lokakuu 23 1 149 

marraskuu 22 1 001 
joulukuu 19 641 

255 11 0 1 0 

Asiakkaat jakautuivat eri sosiaaliryhmiin 
seuraavasti: 

sosiaaliryhmä yhteensä n a ! s t a 

naisia 

I 186 107 
II 825 564 

III 3 136 2 232 
IV 1 728 1 351 

Kaikkiaan 5 875 4 254 

Asiakkaiden sosiaalista asemaa määrät-
täessä käytettiin kaupungin tilastotoimiston 
hyväksymää sosiaaliryhmitystä, kysymykses-
sä saattaa olla myös entinen ammatti. Vaimo, 
jolla ei ole omaa ammattia, luetaan perheen-
pään sosiaaliryhmään. 

Käsiteltyjen asioiden ja juttujen ryhmitty-
minen laatunsa mukaan ilmenee seuraavasta 
yhdistelmästä: 

— asumuseroja 806 
— avioeroja 1 134 
— osituksia 132 
— elatusapuja 283 
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25. Oikeusaputoimisto 

— muita perheoikeuteen kuuluvia 
asioita 214 

— holhousasioita 55 
— perintö- ja testamenttiasioita . . . . 976 
— vuokra-asioita 557 
— muita esineoikeuteen kuuluvia 

asioita 192 
— työ- ja palkka-asioita 206 
— muita velvoiteoikeuteen kuuluvia 

asioita 293 
— sosiaalihuoltoa ja -vakuutusta 

koskevia asioita 147 
— veroasioita 188 
— eläkeasioita 146 
— liikennerikkomuksia 56 
— muita rikosasioita 106 
— täytäntöönpano- ja ulosottoasioi-

ta 69 
— konkurssiasioita 12 
— sekalaisia asioita 303 

Yhteensä 5 875 

Kertomusvuoden aikana käsiteltiin tai 
poistettiin kirjoista 3 185 asiaa, jotka jakaan-
tuivat oikeusaputoimiston toimenpiteiden 
mukaan seuraavasti: 

Lisäksi siirtyi seuraavaan vuoteen 365 
asiaa. 

Virkaholhoustoimi. Kertomusvuonna oli 
uusia holhoustoimia 139 (172). Holhottavia 
kuoli 88 (76) ja siirtyi toiseen holhoukseen 5 
(4). Holhouksesta vapautui 11 (3) henkilöä. 
Holhouksia oli vuoden päättyessä 1 548 
(1 386). Oikeudenkäyntejä holhottien asioissa 
oli 29 (47) ja erityistä tehtävää varten mää-
rätyissä uskotun miehen toimissa 45 (21). 
Holhousapuasioissa käytiin 29 (47) ja toimis-
ton antamissa uskotun miehen tehtävissä 45 
(21) oikeudenkäyntiä Helsingin raastuvan-
oikeudessa. Lisäksi toimistossa kävi keskim. 
23 (19) asiakasta päivässä. 

Holhottien omaisuuden säilyttämistä var-
ten vuokrattiin varastotilaa talosta Väinö-
länkatu 5 sekä lämmitettyä autotallitilaa ta-
losta Vuolukiventie 1. 

Oikeusaputoimiston menot olivat 738 975 
mk. Tulot 256 390 mk koostuivat seuraavista 
eristä: maksuttomasta oikeudenkäynnistä an-
netun lain mukaan toimiston lakimiehelle ja 
notaareille tuomitut asianajopalkkiot 140 913 
mk, asiakkaiden vastapuolilta perityt kor-
vaukset 545 (425) mk, holhouspalkkiot 
114 560 mk ja muut tulot (sairausvakuutus-
päivärahat ym.) 372 (3 624) mk. 

laadittu asiakirjoja ym 1 948 
sovittuja 187 
voitettu oikeudenkäynnissä . . . . 684 
hävitty oikeudenkäynnissä 35 
jätetty eri syistä sikseen 200 
jätetty eri tuomioistuimiin ja vi-
rastoihin 131 

Yhteensä 3 185 
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26. Oppisopimustoimisto 

Oppisopimukset. Vuoden 1973 aikana sol-
mittiin enemmän oppisopimuksia kuin edel-
lisenä vuonna. Erityisesti keittäjä-kylmäkön 
oppisopimusten lisäys oli huomattavan suuri. 
Voimassa olevien oppisopimusten kokonais-
määrä ei ole kuitenkaan noussut samassa 
suhteessa mm. siksi, että oppilaiden koulu-
tusajat ovat jatkuvasti lyhentyneet ja yhä 

uusia työpaikkoja on siirtynyt kaupungin 
hallinnollisten rajojen ulkopuolelle. Oppiso-
pimuksia purettiin myös kertomusvuonna 
normaalia enemmän. 

Kertomusvuonna voimassa olleiden oppi-
sopimusten ja suoritettujen ammattitutkinto-
jen määrät käyvät selville ammattialoittain 
seuraavasta: 

Voimassa olevia Oppisopimuksia 
Ammattiala1) oppisopimuksia rekisteröity 

(uuden lain muk.) 
31.12.1973 v. 1973 

Valokuvaaja (14/68) 3 — 
Instrumenttiasentaja (23/68) 1 — 
Leipuri 9 6 
Kondiittori 20 9 
Asemoija 49 19 
Graaf. kuvankorjaaja 24 8 
Graaf. valokuvaaja 35 17 
Kemigrafisyövyttäjä 1 1 
Kirjansitoja 1 — 
Kohopainaja 18 8 
Kopioija 16 5 
Käsinlatoja 57 18 
Offsetpainaja 85 38 
Tiikelipainaja 1 — 
Syväpainaja 10 4 
Syväpainosyövyttäjä 3 — 
Valolatoja 1 1 
Kultaseppä 7 4 
Kampaaja 1 1 
Jalkineenkorjaaja 1 — 
Auton sähköasentaja 1 — 
Auton yleisasentaja 3 2 
Viilaaja 2 — 
Koneenasentaja 2 — 
Työkaluntekijä 6 2 
Sorvaaja 11 5 
Keittäjä-kylmäkkö 111 75 
Tarjoilija 16 16 
Myyjä 65 36 
Konttorityöntekijä 26 25 

!) Ammattialojen ( = oppiohjelmien) kohdalla on noudatettu samaa järjestystä kuin 16.4.1973 laaditussa oppi-
ohjelmaluettelossa. 
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26. Oppisopimustoimisto 

A m m a t t i a l a 1 ) 

Vähittäiskaupan somistaja 
Rakennusmaalari 
Puhelinkeskusasentaja . . 
Konepuuseppä 
Radio- ja TV-asentaja . . 
Sähköasentaja 
Voimajohtoasentaja . . . . 

Oppisopimusoppilaiden työpaikkaharjoit-
telun valvonnassa ja koulutuskorvausten las-
kennassa käytettyä atk-menetelmää kehitet-
tiin edelleen. Oppisopimustoimisto avusti 
eräitä keskustoimikuntia ammattitutkintojen 
järjestelyissä. 

Henkilökunta. Toimiston henkilökuntaan 
kuuluivat koulutustarkastaja ja toimiston-
hoitaja. Lisäksi toimistossa työskenteli yksi 
toimistokoulun harjoittelija. 

Kurssitoiminta. Ammattienedistämislaitos, 
E-instituutti, Hotelli- ja ravintolakoulu, Val-
keakosken ammattikoulu sekä kaupungin 
omat ammattioppilaitokset järjestivät oppi-
sopimusoppilaille tietopuolista koulutusta 
oppisopimustoimiston huolehtiessa oppilai-
den kursseille kutsumisesta. Yhteistyössä 
henkilöasiainkeskuksen koulutusosaston 
kanssa järjestettiin kaksi työnopettajille tar-
koitettua peruskurssia (30 henkeä) ja kaksi 
työnopastuksen jatkokurssia (31 henkeä). 
Koulutustarkataja osallistui ammattikasva-

Voimassa olevia Oppisopimuksia 
oppisopimuksia rekisteröity 

(uuden lain muk.) 
31.12.1973 v. 1973 

4 4 
3 2 
9 9 
1 1 
1 1 

16 9 
2 

Yhteensä 622 327. 

tushallituksen järjestämille koulutustarkas-
tajien valtakunnallisille luento-ja neuvottelu-
päiville. 

Tiedotustoiminta. Toimisto jakoi oppisopi-
muskoulutusta koskevaa tiedotusmateriaalia 
sekä suoritti oppilasneuvontaa. Koulutus-
tarkastaja luennoi lisäksi erilaisissa tilaisuuk-
sissa ja kursseilla oppisopimuskoulutuksesta 
sekä osallistui useiden keskustoimikuntien 
työskentelyyn. 

Menot ja tulot. Vuosimenot olivat yhteensä 
105 790 mk ja valtionapuina saadut tulot yh-
teensä 25 006 mk, mitkä vastaavat n. 130 
mk:n nettomenoja kutakin vuoden lopussa 
voimassa ollutta oppisopimusta kohden. 
Kaupungin talousarvion ulkopuolella väli-
tettiin yht. 301 430 mk ammattikasvatushal-
lituksen myöntämiä valtionapuja oppisopi-
musoppilaita kouluttaville työnantajille. Tä-
mä merkitsee kutakin v. 1973 lopussa voi-
massa ollutta oppisopimusta kohden n. 485 
markan koulutuskorvausta. 

179 



27. Palkkalautakunnan toimisto 

Yleistä. Palkkalautakunnan toimiston kä-
sittelemät asiat jakaantuivat suhteellisen itse-
näisille toimintayksiköille, jotka hoitivat vir-
kasuhde- ja työsuhde-, eläke- ja ikälisä-, tut-
kimus- ja tilasto-, luontoissuoritus-, sairaus-
vakuutus- sekä leski-ja orpoeläkekassa-asioi-
ta ja kansliatehtäviä. 

Toimiston diaariin merkittiin v. 1973 yht. 
3 582 asiaa, joista kaupunginhallituksen lau-
suntopyyntöjä oli 269. Toimiston lähettämien 
diaariin vietyjen kirjeiden lukumäärä oli 755. 

Lautakunnan pöytäkirjoihin merkittiin 
2 456 ja toimistopäällikön päätösluetteloon 
608 pykälää. Käsiteltyjen asioiden lukumää-
rä oli todellisuudessa kuitenkin esitettyä huo-
mattavasti suurempi, sillä mm. ikälisä-, sai-
rausvakuutus- ja vuokra-asuntojen vuokra-
asioita ei merkitty diaariin. Lisäksi yhteen 
pöytäkirjapykälään saattoi sisältyä useiden 
henkilöiden ikälisä- ym. päätökset. Hautaus-
avustusanomuksia käsiteltiin yht. 340 vas-
taten 566 045 mk. 

Henkilökunta. Toimistoon kuului kerto-
musvuonna yht. 19 vakinaista ja 4 tilapäistä 
virkaa sekä 10 työsopimussuhteista tointa. 

Toimistoa johti lautakunnan alaisena toi-
mistopäällikkö Erkki Salmio, jonka lisäksi 
palveluksessa oli apul.toimistopäällikkö, 
palkkausinsinööri, tutkimuspäällikkö, 6 sih-
teeriä, osastosihteeri, palkkausteknikko, kak-
si toimistoesimiestä, kirjaaja, toimiston- ja 
kanslianhoitaja, kolme kanslistia ja tarpeelli-
nen määrä toimistoapulaisia sekä tilapäistä 
ja työsopimussuhteista henkilökuntaa. 

Toimisto sijaitsi kertomusvuonna samoissa 
Lasipalatsin huoneistotiloissa kuin edellise-
näkin vuonna. 

Virka- ja työsuhdeasiat. Toimisto antoi ker-
tomusvuoden aikana lukuisia lausuntoja ja 
tietoja viranhaltijain ja työntekijäin palk-
kauksesta ja palvelusehdoista sekä niitä kos-
kevien määräysten tulkinnoista. Virastoille 
ja laitoksille virka-ja työehtosopimusasioissa 
annetun asiantuntija-avun lisäksi käytettiin 
toimiston henkilökuntaa aikaisempaa huo-
mattavasti enemmän myös kaupungin järjes-
tämien koulutustilaisuuksien opetusvoimana. 
Työmarkkinakentän lisääntynyt koulutustar-
ve ja sen myötä syntynyt koulutustilaisuuk-
sien lukumäärän kasvu ovat seurausta uudes-
ta n. 3 vuotta käytössä olleesta kunnallisesta 
sopimusjärjestelmästä. Toimisto otti lisäksi 
osaa myös kunnallisten keskusjärjestöjen, 
Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan, Sairaa-
laliiton ja Kunnallisen eläkelaitoksen työs-
kentelyyn. Osallistuminen näissä elimissä kä-
siteltävien asioiden valmisteluun ja niitä kos-
keviin eri tasoisiin neuvotteluihin vaati huo-
mattavasti toimiston henkilökunnan työai-
kaa. 

Toimistossa käsiteltiin kertomusvuoden ai-
kana yht. 1 611 virkavapausanomusta, joista 
1 148 koski palkattoman virkavapauden 
myöntämistä ja 463 palkkaetujen myöntä-
mistä virkavapauden ajalta. 

Palkattomia virkavapauksia myönnettiin 
seuraavasti: 
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ta-
pauk-

sia 

— toisen viran hoitamista varten . . . . 868 
— jatkokoulutuskursseja ym. opintoja 

varten 87 
— yksityisasioita varten 130 
— ulkomaisia opintomatkoja varten 4 
— kunnallisen eläkelaitoksen myöntä-

mää työkyvyttömyyseläkettä varten 41 
— muihin tarkoituksiin 18 

Palkkaetuja virkavapauden ajalta myön-
nettiin seuraaviin tarkoituksiin: 

— osallistuminen ulkom. kongressiin kpl 
tms 44 

— ulkomainen opintomatka 39 
— täydennysoppijaksot 50 
— luottamusmieskurssit 96 
— erilaiset jatko- yms. kurssit ja opin-

topäivät 77 
— kotimaiset kongressit, kokoukset 

yms 73 
— osallistuminen urheilukilpailuihin 24 
— käräjien seuraaminen ja toimitta-

minen 10 
— väestönsuojelukoulutus 4 
— muihin tarkoituksiin 46 

Palkallisia työlomia myönnettiin 52. 
Viranhaltijain, toimihenkilöiden ja työn-

tekijöiden palkkaus- ja muita palvelusehtoja 
ym. koskevia neuvotteluja käytiin yht. 129. 

Toimisto lähetti kertomusvuoden aikana 
virastoille ja laitoksille useita työehtosopi-
musten tulkintaa koskevia kiertokirjeitä. 

Eläke- ja ikälisäasiat. Kertomusvuonna 
myönnettiin 444 eläkettä. Näiden lisäksi 
myönnettiin leskieläkkeitä ja kasvatusavus-
tuksia yht. 149. Ikälisiä koskevia päätöksiä 
tehtiin yht. 4 050. Palvelusaika-anomuksia 
käsiteltiin 275. 

Sairausvakuutusasiat. Toimistossa käsitel-
tiin kertomusvuoden aikana 10 276 päivära-
hahakemusta ja 2 669 jatkopäivärahahake-
musta. Äitiysrahahakemuksia oli 584 ja jat-
kohakemuksia 953. Sairausvakuutustoimi-
kunta hylkäsi 520 anomusta, joiden johdosta 
palkkalautakunnan toimisto teki 24 valitusta. 
Sairausvakuutustoimistoilta saatiin päivära-
hoina ja äitiysrahoina yht. 6 198 582 mark-
kaa. Vastaavasti kaupunki suoritti sairaus-
vakuutusmaksuina 11 813 802 mk. 

Luontoissuoritusasiat. Kaupunginvaltuusto 
vahvisti 6.3.1968, viranhaltijain uuden luon-
toissuoritussäännön ja se tuli voimaan 1.5. 
1968 lukien. Ns. valtuuslain johdosta vuok-
rien suuruutta laskettaessa noudatettiin van-
haa luontoisetusääntöä kaikkiin asuntoihin 
nähden, lukuun ottamatta em. päivämäärän 
jälkeen käyttöön otettuja asuntoja, joihin 
sovellettiin uutta luontoissuoritussääntöä 1.7. 
1970 alkaen. 

Luontoissuoritusasioita koskevia anomuk-
sia ja esityksiä käsiteltiin toimistossa kerto-
musvuoden aikana 557, joista asuntoasioita 
oli 436, puhelinasioita 106 ja muita 11. Ano-
muksia hylättiin neljä. Luontoissuoritusasi-
oista tehdyt esitykset koskivat eräissä ta-
pauksissa useita henkilöitä. 

Sairaussijaismäärärahoja koskevia esityk-
siä käsiteltiin toimistossa 123. Vastaten 
1 909 816 mk. 

Konekirjoitus- ym. lisiä myönnettiin toi-
mistopäällikön päätösluettelon mukaan 83, 
eli yhteensä 59 068 markan arvosta. 

Viransijaismäärärahoja koskevia esityksiä 
käsiteltiin 75 vastaten 123 966 markkaa. 

Ikälisien maksamista varten tehtyjä lisä-
määrärahaesityksiä käsiteltiin toimistossa 14. 
Vastaten yht. 231 734 markkaa. 

Virkakortistoon merkittiin perustettuja vir-
koja yht. 285 ja siitä poistettiin lakkautettuja 
virkoja 50. 

Urakkahinnoittelukysymyksiä käsittelevä 
neuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoon-
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pano oli seuraava: puheenjohtajana oli toim. 
pääll. Erkki Salmio sekä jäseninä työpääll. 
Eljas Muurinen, os.pääll. Helge Henriksson, 
toim.pääll. Pentti Roukka, apul. katurak. 
pääll. Seppo Hirvonen ja palkkausins. Kyösti 
Suikkanen. Neuvottelukunnan sihteerinä toi-
mi palkkaustekn. Osmo Rytkölä. 

Neuvottelukunta kokoontui kertomusvuo-
den aikana neljä kertaa. Käsitellyistä asioista 
oli keskeisimpänä esillä palkkausteknillisten 
ohjeiden uusiminen. 
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Yleiskatsaus 

Palolaitoksen tehtäväkenttää koskevaa 
tutkimus- ja suunnittelutoimintaa tehostet-
tiin v. 1973. Operatiivisen suunnittelun pe-
rustan muodostavaa hälytysyksiköiden ajo-
aikatutkimusta jatkettiin koko kertomus-
vuoden ajan. Lisäksi valmistuivat kertomus-
vuonna seuraavat selvitykset: 

Automaattisten paloilmoituslaitosten han-
kintaa valmistelleen palolautakunnan jaos-
ton mietintö 

Tutkimus Helsingin kaupungin alueella 
toimivista majoitus-ja ravitsemusliikkeistä 

Johto-, sammutus- ja pelastusyksiköiden 
hälytykset vuonna 1973 

Selvitys asutuskeskusten vakinaisten palo-
kuntien suorittamasta sairaankuljetustoi-
minnasta, erityisesti kustannusten määräy-
tymisen kannalta 

Sairaankuljetustoimen taloutta tutkineen 
työryhmän selvitys 

Aerosolituotteiden polttokoe 
Helsingin kaupungin palolaitoksen yleis-

ohjeet sammutus-, pelastus ja sairaankulje-
tustoimen vaatimusten huomioon ottami-
sesta kaavoituksessa, rakennussuunnitte-
lussa ja rakentamisessa. 

Keskuspaloaseman (Kallio) rakennustyöt 
jatkuivat kertomusvuonna täydessä laajuu-
dessaan. Ensimmäisen rakennusvaiheen muo-
dostava uusi hälytyskeskus valmistui ja otet-
tiin käyttöön 1.11. Suomenlinnan paloaseman 
rakennustyöt käynnistyivät myös kertomus-
vuonna. Vuoden loppuun mennessä tämä 

asema oli lähes valmis. Aseman käyttöön-
otto siirtyi kuitenkin v:n 1974 puolelle. 

Vuonna 1972 kokeilunluonteisesti perus-
tettu tilapäinen koulutuskeskus jatkoi toimin-
taansa koko kertomusvuoden ajan. Muutoin-
kin noudatettiin palomiesten työhönotossa 
v. 1972 valmistuneen rekrytoin ti työryhmän 
mietinnössä esitettyjä periaatteita. Koulu-
tuskeskuksessa opiskeli näin ollen kaksi kurs-
sia, nuorempi ja vanhempi palotoimen perus-
kurssi. Uuteen koulutusjärjestelmään liittyen 
toimeenpantiin kertomusvuonna Helsingin 
kaupungin sairaankuljettajakoulutuskomi-
tean mietinnön mukaisesti kaksi uudenlaista 
sairaankuljettajakurssia, jotka kestivät 12 
viikkoa. Ne toteutettiin yhteistoiminnassa 
Helsingin kaupungin sairaanhoito-oppilai-
toksen ja palolaitoksen koulutuskeskuksen 
kanssa. Täten käynnistettiin kertomusvuonna 
Helsingin kaupungin ensiapu- ja sairaan-
kuljetuskomitean esittämä sairaankuljetta-
jien koulutustason perusteellinen paranta-
minen. 

Erityisen tärkeänä on pidettävä ammatti-
kasvatushallituksen kertomusvuonna teke-
mää päätöstä, jolla palolaitoksen koulutus-
keskuksen toiminta saatettiin valtionavun 
piiriin. Helsingin kaupungin palolaitos on 
näin ollen ensimmäinen kunnallinen palo-
kunta, joka saa valtionapua tähän tarkoi-
tukseen. 

Palolaitoksen jatko- ja täydennyskoulu-
tuksessa noudatettiin vanhaa käytäntöä. 

Ulospäin suuntautuvassa tiedotustoimin-
nassa pyrittiin lehdistön, television ja radion 
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välityksellä selkeyttämään palolaitoksen »yri-
tyskuvaa» kaupungin yleisenä pelastusorgani-
saationa. Lisäksi julkaistiin viikkolehdissä 
sekä alan ammattilehdissä palolaitosta ja sen 
kehittämistä koskevia artikkeleita. Yleisesti 
voidaan todeta palolaitosta koskevan infor-
maation kiinnostavan tiedotusvälineitä. Eri-
tyisen mielenkiinnon kohteena oli uusi häly-
tyskeskus, jonne pyrkivien vierailijoiden 
määrä oli rajoitettava kahden ensimmäisen 
toimintaviikon jälkeen. 

Sisäistä tiedotustoimintaa tehostettiin 
myös kertomusvuonna. Palopäällikön toi-
mesta julkaistiin sisäistä tiedotetta »Helsin-
gin kaupungin palolaitos tiedottaa», jossa 
selostettiin palolautakunnan ja palopäälli-
kön tekemiä tärkeimpiä päätöksiä sekä laa-
dittuja suunnitelmia. Lisäksi toimeenpantiin 
tiedotustilaisuuksia, joista mainittakoon erik-
seen Helsingin palolaitoksen esimiehet -yh-
distykselle ja Helsingin palomiesyhdistyk-
selle järjestetyt tiedotus- ja neuvottelutilai-
suudet. Näissä tilaisuuksissa selostettiin mm. 
palolaitoksen yleisiä kehitysnäkymiä, ta-
loutta ja rakennussuunnitelmia. 

Palopäällystöä informoitiin virallisten pää-
tösten ja ohjeiden ohella kuukausittain pide-
tyissä laajennetuissa päällystökokouksissa, 
joihin myös ruiskumestarit osallistuivat. 

Tanskan prissi Henrik tutustui Tanskan 
kuningashuoneen Suomen virailun yhtey-
dessä palolaitoksen uuteen johtokeskusau-
toon sekä viesti- ja johtamistoimintaan. 

Kertomusvuonna valmistui palopäällikön 
johdolla toimineen työryhmän laatima ohje 
operatiivisten näkökohtien huomioonotta-
misesta suunnittelussa. Säännöstön nimenä 
on Helsingin kaupungin palolaitoksen yleis-
ohjeet sammutus-, pelastus- ja sairaankulje-
tustoimen vaatimusten huomioonottamisesta 
kaavoituksessa, rakennussuunnittelussa ja 
rakentamisessa. Ohjeiden tarkoituksena on 
valtakunnallisten säännösten puuttuessa yh-
dentää rakenteellisen palontorjunnan ja ope-
ratiivisen valmiuden tavoitteet tähänastista 
aikaisemmassa suunnitteluvaiheessa. Ohjei-

den toivotaan myös tehostavan palolaitoksen 
ja muiden viranomaisten sekä suunnittelijoi-
den yhteistoimintaa. 

Kertomusvuonna Finlandia-talossa järjes-
tetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö-
konferenssin johdosta jouduttiin mainitussa 
rakennuksessa toteuttamaan sellaisia raken-
teellisia tilapäisratkaisuja, joiden johdosta 
palo- ja henkilöturvallisuus huononi oleelli-
sesti. Tästä syystä konferenssin turvallisuu-
den lisäämiseksi palolaitos perusti ulkoasiain-
ministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mu-
kaisesti konferenssipaikalle tilapäisen palo-
aseman hälytys- ja viestikeskuksineen. Palo-
asemana ja hälytyskeskuksena toimi johto-
keskusauto, jonka lisäksi alueelle oli sijoi-
tettu yksi ylimääräinen sammutusyksikkö ja 
lääkäriambulanssi. Järjestelyn kustannukset 
suoritti valtio. 

Henkilökunta 

Palolautakunta nimitti kertomusvuonna 
tp. apulaispalopäällikön virkaan paloins. Sa-
kari Lehtisen sekä täytti 9 virkaa seuraavasti: 
2 tp. apul.palotarkastajan, paloinsinöörin, 
tp. suunnitteluinsinöörin, kaksi palomesta-
rin, joista toinen tilapäinen ja kolme palo-
kersantin* virkaa. Edelleen lautakunta täytti 
kirjaajan ja kolmen toimistoapulaisen virat, 
joista kaksi tilapäistä. 

Palopäällikkö täytti 12 palokorpraalin ja 
16 palomiehen virkaa. Lisäksi palopäällikkö 
nimitti tp. palomiehen virkoihin 16 miestä 
ja viisi sairaankuljettajaa sekä valitsi palotoi-
men peruskursseille työsopimussuhteeseen 
22 palomiesoppilasta. 

Edelleen palopäällikkö palkkasi työsopi-
mussuhteisiin toimiin neljä toimistoapulaista, 
siivoojan, neljä puolipäivätoimista talon-
miestä, lähetin, puhelinvaihteenhoitajan ja 
kolme hälytyskeskuksen hoitajaa. 

Palolaitoksen palveluksesta erosi kerto-
musvuoden aikana 12 henkilöä, joista siirtyi 
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eläkkeelle kuusi palokorpraalia, palomestari, 
apul. palomestari sekä autonasentaja. 

Sammutusosastoon on tässä luettu kuulu-
vaksi neljä työsopimussuhteista sairaankul-
jettajaa ja talousosastoon palkkiovirkainen 
kapellimestari. 

Terveydentila. Kertomusvuoden aikana 
sattui sammutushenkilökunnan keskuudessa 
sammutustyössä 11 tapaturmaa ja harjoi-
tuksissa työpalveluksessa 79 tapaturmaa. 
Niiden aiheuttamat työpäivämenetykset oli-
vat 1 090 päivää ja niistä suoritettiin kor-
vauksia 28 446 mk. Teknillisen osaston ja 
palonehkäisyosaston henkilökuntien keskuu-
dessa ei sattunut yhtään tapaturmaa. Ta-
lousosaston henkilökunnan keskuudessa sat-
tui 1 tapaturma, josta aiheutui 11 työpäivän 
menetys. 

Sairauden tai tapaturman perusteella 
myönnettiin viranhaltijoille ja vuosilomasi-
jaisille sairauslomaa 534 kertaa; sairauspäi-
viä oli yhteensä 4 799. Työsopimussuhteessa 
olevien vastaavat luvut olivat 18 ja 115 sekä 
palomiesoppilaiden 96 ja 678. 

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

S a 
k 

i r a u s p ä i 
e s k i m- l i 

v i e n 
u k u 

Henkilökuntaryhmä Sai- v u o d e s s a 

pausten 
määrä 

rausta-
pausta 
kohti pv 

henkilöä 
kohti 

Viranhaltijat 
Päällystö . . 1 1 2 3 . 8 2 6 2 3 2 . 8 

Alipäällystö 1 7 3 8 . 7 6 5 8 1 8 . 8 

Miehistö . . . . 4 6 9 8 . 8 4 1 1 2 1 7 . 3 

Palomies-
oppilaat . . 1 1 7 5 . 9 6 8 5 1 3 . 7 

Talous- ja 
huoltohen-
kilök 9 7 . 6 6 8 4 . 0 

Työsopimussuh-
teessa olevat 5 3 1 0 . 6 5 6 0 2 5 . 5 

Koulutus. Koulutuskeskuksessa jatkui ope-
tus ensimmäisellä palotoimen peruskurssilla 
koko kertomusvuoden ajan. Toinen palotoi-
men peruskurssi aloitettiin 15.1. ja sen oppi-
lasmäärä oli 22. Huhti—toukokuussa toi-
meenpannun 84 opetustuntia käsittäneen al-
keiskurssin suoritti 15 oppilasta, jotka nimi-
tettiin palomiehen vuosi- ja sairaslomasijai-
siksi. 

Kertomusvuoden aikana palolaitoksen 
henkilökunta toimi opetustyössä koulutus-
keskuksen kursseilla yli 2 800 tuntia. 

Palotoimen kaksivuotisen peruskurssin 
opetusohjelma koostuu palotoimen sammu-
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tus- ja pelastustoiminnan sekä sairaankulje-
tus- ja palo tarkastustoiminnan aineyhdistel-
mistä. Kurssiohjelmaan sisältyvät Valtion 
palo-opiston palomiesluokan ja kuntien pa-
lotarkastajakurssin sekä Helsingin kaupun-
gin sairaankuljettajakoulutuskomitean mie-
tinnön mukaiset oppiennätykset. 

Ammattikasvatushallitus myönsi koulu-
tuskeskuksen järjestämille kahdelle palotoi-
men peruskurssille ja yhdelle sammutustoi-
men alkeiskurssille valtionavustusta yhteensä 
48 224 mk. 

Koulutuskeskuksen toimintaa johti vuo-
den alussa palolautakunnan jaospäällikön 
viransijaiseksi nimeämä palomest. Bo Win-
qvist. Palopäällikkö päätti 16.4. määrätä 
koulutustoimen vastuuhenkilön koulutuskes-
kuksen toiminnan johtamisen lisäksi mm. 
huolehtimaan palolaitoksen muun koulutus-
toiminnan suunnittelusta ja valvonnasta, 
johtamaan koulutuskeskuksen oppilasyksi-
köiden toimintaa sammutus- ja pelastusteh-
tävissä sekä osallistumaan päivystystoimin-
taan tai varallaoloon. Palopäällikkö määräsi 
lisäksi 30.10. palolaitoksen suojelutehtävien 
siirtämisestä koulutuskeskukseen ja mää-
räsi jaospäällikön vs. Bo Winqvistin toimi-
maan oman toimensa ohella palolaitoksen 
suojelujohtajana 1.11. lukien. 

Palolaitoksen apul.palomest. Jouko Jär-
vinen määrättiin koulutuskeskuksessa toi-
mimaan koulutustoimen vastuuhenkilön apu-
laisena samoin kuin 1.11. lukien toimimaan 
oman toimensa ohella palolaitoksen suojelu-
johtajan apulaisena. 

Apulaispalopäällikkö Äke Grönmark ja 
jaospäällikön vs. Bo Winqvist suorittivat 
Valtion palo-opistossa pelastustyönjohtajien 
peruskurssin aikana 26.2.—9.3. 

Palolautakunnan puheenjohtaja Onni Van-
hala osallistui Suomen kaupunkiliiton kurs-
sille Kuopiossa aikana 19.—20.3. 

II apulaispalopäällikkö Sakari Lehtinen 
osallistui alueelliseen maanpuolustuskurssiin 
aikana 15.—19.10. 

Autosähköasentaja Veikko Kemppi suo-

ritti Ammattienedistämislaitoksen kurssin 
aikana 1.—5.10. 

Valtion palo-opiston paloesimiesluokan 
suorittivat Väinö Enlund ja Oula-Matti Kuk-
kamäki aikana 8.1.—19.4. sekä Unto Blom 
ja Pertti Nisonen aikana 3.9.—14.12. 

Valtion väestönsuojelukoulussa Lohjalla 
suorittivat sammutuskomppanian päälliköi-
den peruskurssin seuraavat palolaitoksen vi-
ranhaltijat: Jouko Häivä, Lasse Mether, 
Raimo Janhunen, Väinö Nisonen, Vilho 
Kuokkanen, Allan Lönnqvist, Veikko Ky-
länpää, Väinö Enlund, Osmo Nurmio, Ernst 
Aasholm, Usko Pöyry, Leo Riihelä, Martti 
Narvanne, Jouko Järvinen, Pauli Poutanen, 
Kalevi Laakso, Väinö Hämäläinen ja Matti 
Viikki. 

Kaupungin koulutusosaston järjestämille 
eri kursseille osallistui laitoksen henkilökun-
nasta kuusi henkilöä. 

Kalusto 

Vuonna 1971 aloitettiin palolaitoksen sai-
rasautokaluston täydellinen uusiminen. 
Koska palolaitoksen tehtävänä on erityisesti 
kiireellisen, vaativan sairaankuljetuksen jär-
jestäminen, on hankittujen autojen työs-
kentelytilat, ilmastointi, jousitus, äänieristys 
sekä hoitokalusto suunniteltu mahdollisim-
man hyvää ja tarkoituksenmukaista potilaan 
kuljetusta varten. Kertomusvuonna hankit-
tiin kaksi sairasautoa, jotka täyttävät so-
siaali· ja terveysministeriön sairaankuljetus-
toimikunnan mietinnössä ehdotetut vaati-
mukset. Tämän ajankohdan jälkeen palo-
laitoksen kaikki ensilähdön sairasautot ovat 
tulevien valtakunnallisten normien mukaiset 
ja sairasautokaluston perusparannusohjelma 
saatiin täten toteutetuksi. 

Keväällä otettiin käyttöön suuronnetto-
muuksien ja katastrofien varalle hankittu 
johtokeskusauto, joka hälytettiin kertomus-
vuoden aikana kahdeksan kertaa. Touko-
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kuussa johtokeskusauto osallistui Kokko-
lassa tapahtuneen Esso Oy:n tuontivaraston 
palon sammutuksen johtamistoimintaan. 
Johtokeskusauto oli sammutustyön johtajien 
käytössä useita päiviä ja siitä aiheutuneet 
kulut korvasi Kokkolan kaupunki. Tämän 
lisäksi johtokeskusauto osallistui heinäkuussa 
järjestetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteis-
työkonferenssin johdosta järjestettyihin tur-
vallisuustoimiin. 

Palolaitoksen pelastussukeltajille hankit-
tiin tehtävää varten suunniteltu uusi ajo-
neuvo. Suunnittelussa kiinnitettiin erityistä 
huomiota yksikön liikkuvuuteen sekä maassa 
että vesistöissä. Kalustoon kuuluu mm. erik-
seen talvi- ja kesäkäyttöön tarkoitetut ve-
neet, moottorikelkka ja erityisvalmisteinen 
ahkio. Yksiköllä on erilaiset paineilmanaa-
marit vesisukellusta ja kaasusukellusta var-
ten. Pelastussukeltajien laajentuneet tehtä-
vät huomioon ottaen ajoneuvoon on sijoi-
tettu täydellinen mittausvarustus. Se sisäl-
tää räjähdysvaaramittarin, kaasun to teamis-
laitteen sekä radioaktiivisen säteilyn yleis-
mittarin. Viestivälineistä mainittakoon kau-
pungin palo- ja pelastustoimen kanavalla 
toimiva ajoneuvoasema, vesisukelluksessa 
käytettävä sukeltajapuhelin sekä kaasusu-
kellusvarustukseen kuuluvat paineilmanaa-
mareihin liitetyt mieskohtaiset radiopuhe-
limet. Kalustoon kuuluu lisäksi opastus- ja 
varoitusvälinesarja. 

Uutta pelastusautoa varten hankitttiin 
diesel-moottorilla varustettu Sisu BK-84-
alusta. Ajoneuvon korityö tilattiin Kiitokori 
Oy :ltä, mutta ajoneuvon valmistumisen ajan-
kohta ajoittuu v:lie 1974. 

Kolarivaurioituneen sammutusauton tilalle 
hankittiin yksi uusi sammutusauto. Palolai-
toksen ruiskuveneeseen ostettiin uudet diesel-
moottorit sekä niihin liittyvät vesipumput. 
Moottoreiden ja pumppujen asennustyö suo-
ritetaan talvikautena siten, että se on valmis 
jäiden lähdettyä keväällä 1974. 

Palolaitoksen moottoriajoneuvojen, sam-
mutus- ja pelastusalusten sekä moottoriruis-

kujen lukumäärä ja sijoitus vuoden lopussa 
ilmenee seuraavan sivun taulukosta: 

Palolaitoksella oli siis 31 varsinaista sam-
mutus- ja pelastusautoa. Näistä oli 12 au-
tossa yhdistetty korkea-matalapainepumppu. 
Pumpulla varustetuista autoista oli yhdessä 
3 500, kuudessa 2 800, yhdessä 1 000 l/min 
-tehoinen pumppu sekä seitsemässä yhdiste-
tyt 1 500 l/min (8 ik) matalapaine- ja 250 
l/min (46 ik) korkeapainepumppu sekä nel-
jässä vastaavasti 2 200 l/min (8 ik) ja 200 
l/min (60 ik) ja yhdessä 2 800 l/min (8 ik) 
ja 300 l/min (50 ik) sekä yhdessä 1 400 l/min 
(8 ik) tehoinen pumppu. Mainituissa autoissa 
oli lisäksi vaahtosammutuslaitteet, joiden 
teho kahdessatoista autossa oli 1 000 l/min, 
yhdessä 16 000 l/min ja yhdessä 32 000 l/min. 

Moottoriruiskuista oli kaasuturbiinipump-
pu teholtaan 2 200 l/min, 15 ruiskua teholtaan 
2 000, kaksi 1 500, neljä 1 400, kolme 1 000, 
kuusikymmentäkolme 800, kaksi 600, neljä 
500 ja kuusi 230 l/min. 

Ruiskuveneen pumppujen teho oli yh-
teensä 8 000 l/min. Veneessä oli lisäksi kor-
keapainepumppu ja vaahtosammutuslaitteet. 
Hyökkäysveneessä oli yksi kannettava moot-
toriruisku teholtaan 2 000 l/min sekä yksi 
pienoisruisku teholtaan 500 l/min. 

Palolaitoksen kaikkien pumppujen yhteen-
laskettu vesiteho oli 159 930 l/min. 

Käyttökelvotonta letkua poistettiin 
1 115 m. Letkuvarastossa oli vuoden lopulla 
yhteensä 88 959 m paloletkua, josta 51 745 m 
oli 3" liittimellä varustettua pääjohtoa sekä 
37 020 m 2" liittimellä varustettua työjoh-
toa. 

Palopostit ja vedenottopaikat. Kertomus-
vuoden aikana valmistui kaupungin vesijoh-
toverkostoon 110 uutta palopostia. Niiden 
yhteinen lukumäärä vuoden lopussa oli 
6 168. Esikaupunkialueilla oli lisäksi palo-
kaivoja ja -altaita. 

Hälytys- ja viestivälineet. Marraskuussa 
otettiin käyttöön palolaitoksen uusi hälytys-
keskus. Se sijaitsee keskuspaloaseman alla 
olevassa kalliosuojassa 16 m maanpinnan 
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Sijoituspaikka 
Placering 
Location 

M o o t t o r i a j o n e u v o j a 
M o t o r f o r d o n 

M o t o r v e h i c l e s 

* i l 
I 

Sammutusosasto 
SUiekningsavdelningen 
Fire fighting division 

Keskuspaloasema 
Erottajan paloasema . . . 
Suomenlinnan paloase-

ma 
Haagan paloasema 
Meilahden lääkäriambu-

lanssiasema 
Käpylän paloasema . . . 
Malmin paloasema 
Herttoniemen paloasema 
Liikennelaitoksen raitio-

vaunukorjaamo 
Varalla ja koulutuskäy-

1') 

Teknillinen osasto . . . 
Tekniska avdelningen . 
Te e Imi cal Department. 

3 
l1) 

8 
17 

1 
4 
-) 

3 

I 

10 

Yhteensä · Summa · Total 14 3 1 17 59 

1 ) Lääkäriambulanssi • Läkarambulans · Doctor ambulance 

alapuolella. Hälytyskeskuksen lattiapinta-
ala on 650 m2 , josta varsinaista toiminta-alaa 
on 350 m 2 ja 300 m 2 teknillisiä laitetiloja sekä 
sosiaalitiloja. Kokonaistilavuus on 5 100 m3 . 
Hälytyskeskuksen lattia on kokonaisuudes-
saan ns. asennuslattia. 

Hälytyskeskuksen toiminta jakaantuu kah-
teen selvästi erilliseen osatoimintaan, ilmoi-
tusten vastaanottamiseen ja yksiköiden hälyt-
tämiseen. Hätäkeskus siirrettiin Helsingin pu-
helinyhdistykseltä hälytyskeskukseen. Palo-
laitoksen uusi hälytyskeskus toimii myös kau-
pungin yleisenä hätäkeskuksena jonka puhe-
linnumero on 000. Keskukseen on lisäksi yh-
distetty kaupungin alueella olevat yli 800 
hätäpuhelinta. Hätäkeskuksesta voidaan pu-
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helut tarvittaessa yhdistää suoria KK-lin-
joja pitkin myös poliisille sekä sähkö-, kaasu-, 
vesi- tai liikennelaitokselle. Siitä huolimatta, 
että palolaitoksen tavoitteena on ainoastaan 
yksi hälytysnumero, johon kaikki ilmoitukset 
tehdään, katsottiin aiheelliseksi säilyttää 
vanhatkin hälytysnumerot toistaiseksi. Palo-
ja pelastuskeskuksen hälytysnumero on 005 
ja sairaankuljetuskeskuksen 0066. Terveys-
keskuksen lääkäripäivystys 008 sijoitettiin 
myös uuteen hälytyskeskukseen, jota tarkoi-
tusta varten tarvittavat tilat palolautakunta 
vuokrasi terveyslautakunnalle. 

Automaattisia paloilmoitus- ja sprinkler-
laitteita oli palolaitoksen vastaanottokeskuk-
siin yhdistetty kertomusvuoden lopussa 581. 
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Vastaanottokeskukset sijaitsivat Erottajan 
paloaseman, keskuspaloaseman sekä Haagan 
paloaseman yhteydessä. Uuden automaattis-
ten paloilmoituslaitteiden valvontajärjestel-
män hankkimisesta tehtiin sopimus Helsin-
gin Puhelinyhdistyksen kanssa. Sopimuksen 
mukaan uuden järjestelmän rakentamisesta 
ja ylläpidosta ei palolaitokselle aiheudu kus-
tannuksia. Sovittu toimitus tapahtuu v:n 
1975 aikana ja valvontajärjestelmä tulee 
olemaan Autophon-TUS-35. 

Hälytyskeskuksen yhteyteen hankittiin 
palolaitokselle uusi puhelinvaihde, 73141. 
Tähän vaihteeseen yhdistettiin kaikki palo-
asemat. Puhelinvaihteeseen liittyy kaksi 
välityskojetta, ja se sisältää myös ohivalinta-
mahdollisuuden. Uudessa hälytyskeskuksessa 
ovat myös sammutus- ja pelastustoimen sekä 
sairaankuljetustoimen radiokeskukset. Näi-
den tukiasemat sijaitsevat Myllypuron vesi-
tornissa sekä Helsingin teknillisen oppilai-
toksen katolla. Kertomusvuoden aikana saa-
tiin kokonaisuudessaan käyttöön uusi sai-
raankuljetuspalvelujen radiopuhelinverkosto, 
mihin liittyy kaikkien Helsingin sairaaloiden 
ensiapuasemille asennettu pikapuhelinjärjes-
telmä. Sammutus- ja pelastustoimen sekä 
sairaankuljetustoimen radioverkostoon han-
kittiin kumpaankin 10 uutta liikkuvaa ajo-
neuvoasemaa. 

Hälytyskeskus on liitetty Helsingin kau-
kolämpöverkostoon, ja sillä on oma lämmön-
jakokeskuksensa. Ilmastointi on täydellinen 
koneellinen ilmastointi. Sähkönjakeluhäiriöi-
den varalta on hälytyskeskus varustettu 
170 kVA:n varavoimakoneella, joka pystyy 
tuottamaan hälytyskeskuksen sähkönkulu-
tustarpeen kokonaisuudessaan. Varavoima-
koneen polttoainesäiliöiden yhteinen tila-
vuus on 10 000 litraa. Lisäksi hälytyskeskus 
on varustettu akustolla toimivalla varava-
laistuksella. Kokonaisuutena hälytyskeskus 
on suunniteltu siten, että se pystyy toimi-
maan eristettynä täysin itsenäisesti vähin-
tään kaksi viikkoa. 

Sammutusavunanto- ja 
sairaankuljetustoiminta 

Sammutus toiminta. Palolaitos hälytettiin 
v. 1973 sammutus-ja pelastustehtäviin kaik-
kiaan 2 592 kertaa. Aineellisten vahinkojen 
puolesta muodostui Keskusosuusliike Hank-
kijan palo tuhoisimmaksi. Hälytysten syyt 
ja määrä kuukaudessa olivat seuraavat: 

Hälytysten syyt Luku-
määrä 

Tulipalo 1 018 
Nokipalo 15 
Savu tai kaasu 26 
Erehdys 223 
Automaattisten hälytyslaitt. vast.ot-

tokeskukseen tulleet vikahälytykset: 
vika hälytyslaitteissa 117 
linjaviasta aiheutunut 83 
vahingon aiheuttama 107 

Ilkivalta 89 
Avustaminen liikenneonnettomuuk-

sissa 217 
Sammakkomiesavustus 68 
Muut avustukset 591 
Lainaukset 37 
Ei lähtöä 1 

Yhteensä 2 592 

Koko vuonna sattuneista 1 018 tulipalosta 
oli pieniä eli sellaisia, jotka sammutettiin 
sankoruiskulla, muilla käsisammuttimilla tai 
paloauton säiliösuihkulla kaikkiaan 84.0%, 
keskikokoisia tulipaloja 8.0%, suuria tuli-
paloja 2.9% sekä loput eli 5.1 % palonalkuja, 
jotka oli sammutettu ennen palokunnan pai-
kalle tuloa. 

Tulipaloista sattui 578 klo 06—18 ja 438 
klo 18—06 välisenä aikana. 

Kertomusvuonna sattuneiden tulipalojen 
jakaantuminen syttymispaikan ja syttymis-
syyn mukaan selviää liitteenä olevasta tau-
lukosta. 

Avunanto- ja pelastustyöt. Avunanto- ja 

189 



28. Palolaitos 

pelastustöitä suoritettiin kertomusvuonna 
1 574 tapauksessa. Tämän lisäksi suoritettiin 
vedenpumppausta ja annettiin tikapuu- tai 
muuta avustusta sekä lainattiin kalustoa 
633 kertaa. 

Tulipaloista johtuneet hälytykset suoritet-
tiin 218 tapauksessa puhelimitse ja 750 ta-
pauksessa Puhelinyhdistyksen hätäkeskuk-

Palojen suuruus 

Palona lku ja . . 
Pieniä 
Keskikokoisia 
Suuria 

Palolaitoksen sammakkomiehet hälytettiin 
sukellustehtäviä varten 68 kertaa, joista 
kuitenkaan ei 30 tapauksessa ollut sukellus-
toimintaa. Toiminta koski hukkuvan pelas-
tamista tai hukkuneen etsimistä. 

Kertomusvuoden aikana oli Suomenlinnan 
palopäivystäjällä 5 palohälytystä, 7 pelastus-
hälytystä, 60 sairaankuljetusta, 5 ensiapu-
toimintaa, 5 ovenavausta sekä yksi ilkival-
tainen hälytys. Toiminnasta pidettiin erillistä 
hälytyspäiväkirjaa. 

Sairaankuljetustoiminta. Kertomusvuoden 
toiminnassa oli merkillepantavaa terveyden-
hoito- ja sairaalaviranomaisten sekä palo-
laitoksen välisen yhteistyön kehittyminen 
sairaankuljetustoimintaa koskevissa asioissa. 
Yhteistyön tuloksena palolaitos kehitti sai-
raankuljetustoimintaansa potilaiden edun 
mukaiseksi. Myös kaluston, lääkinnällisten 
välineiden ja henkilökunnan koulutuksen 
osalta tapahtui jatkuvaa kehitystä. Palolai-
tos noudatti edelleen sairaankuljetustoimin-
taa varten laadittuja suosituksia sekä kalus-
tonormeja, joten toimintavalmius täytti kii-
reelliselle kuljetustoiminnalle asetettavat 
vaatimukset. Lisäksi kehitettiin myös kau-
pungissa toimivien yksityisten sairaankulje-
tusliikkeiden ja palolaitoksen välistä yhteis-

sen kautta joko hätäpuhelimesta tai muista 
puhelimista numerolla 000. Tulipalohälytys 
suoritettiin automaattisella hälytyslaitteella 
17 tapauksessa ja suullisesti 55 kertaa. 

Tulipalot. Kertomusvuoden eri kuukausina 
sattuneet tulipalot jakautuivat suuruuden 
mukaan seuraavasti: 

työtä etenkin valvonta-, informaatio- ja neu-
vontatoiminnan osalta. 

Kertomusvuoden aikana palolaitoksen sai-
raankuljetuskeskus siirtyi Erottajan paloase-
malta keskuspaloseman uusiin ja ajanmu-
kaisiin hälytyskeskustiloihin, mikä tehosti 
huomattavasti sairaankuljetus toiminnan yh-
teistyötä palo- ja pelastusyksikköjen kanssa. 

Lääkäriambulanssi osoittautui tehokkaaksi 
yksiköksi. Hätäensiapuja potilaan hoito voi-
tiin aloittaa useissa onnettomuustapauksissa 
jo tapahtumapaikalla entistä tehokkaammin. 
Lääkäriambulanssin ja sairaankuljetusyksik-
köjen yhteistoiminta hälytystilanteissa muo-
dostui myös varsin tehokkaaksi. 

Hälytysten kokonaismäärästä oli 19.6% 
sellaisia hälytyksiä, joiden perusteella ei eri 
syistä suoritettu kuljetuksia. Kertomusvuo-
den hälytysmäärä oli 8.2% suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Kiireellisten kuljetusten 
osuus oli 89.2%. 

Palolaitos hankki kertomusvuoden aikana 
kaksi uutta sairasautoa, joten sairasautojen 
kokonaismäärä oli 14, joista 2 lääkäriambu-
lanssia. Jatkuvassa hälytysvalmiudessa 
näistä oli 8—10 sairasautoa. Jokaiseen kii-
reellisiä kuljetuksia suorittavaan sairasau-
toon sijoitettiin ns. lääkäripakki, joka oli 

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

Tammi- Helmi- Maalis- Huhti- Touko- Kesä- Heinä- Elo- Syys- Loka- Marras- Joulu- Yh-
kuu kuu kuu kuu kuu kuu kuu kuu kuu kuu kuu kuu teensä 

4 6 6 8 3 3 3 3 — 3 8 4 51 
54 42 47 55 90 120 173 99 33 47 57 38 855 

8 5 6 2 8 8 9 6 11 9 3 7 82 
— 3 1 2 5 4 8 2 3 1 1 — 30 
66 56 60 67 106 135 193 110 47 60 69 49 1 018 
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tarkoitettu lääkärien käyttöön. Pakin väli-
neisiin kuuluvat mm. verenpainemittari, 
stetoskooppi, intubaatiovälineet sekä nes-
teensiirto välineet nesteineen. 

Kertomusvuoden aikana tehostettiin edel-
leen palolaitoksen sairaankuljetustoimintaa 
koskevaa tilastointi- ja tutkimustoimintaa. 

Kertomusvuoden aikana sairaankuljetus-
keskus otti vastaan 25 024 eri asteista sai-
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raankuljetuspyyntöä. Ilmoitusten perus-
teella palolaitoksen sairaankuljetusyksiköt 
hälytettiin 22 873 kertaa. Naapurikunnille 
tai yksityisille sairaankuljetusliikkeille väli-
tettiin 2 151 kuljetusta, joista oli kiireellisiä 
111. 

Sairaankuljetushälytykset jakaantuivat eri 
kuukausien kesken seuraavasti : 

H ä l y t y k s e t 

Kuukausi Lukumäärä Josta määrästä Naapurikunnille 
kiireellisiä tai yksityisille 

Tammikuu 1 774 
/o 

80.8 193 
Helmikuu 1 801 80.9 208 
Maaliskuu 2 028 86.3 240 
Huhtikuu 1 776 86.7 199 
Toukokuu 2 030 88.3 174 
Kesäkuu 1 834 92.9 190 
Heinäkuu 1 932 87.0 171 
Elokuu 1 919 91.4 173 
Syyskuu 1 850 90.7 201 
Lokakuu 1 907 88.5 145 
Marraskuu 1 900 91.7 123 
Joulukuu 2 122 91.7 134 

Yht. 22 873 89.2 2 151 

Palolaitoksen sairaankuljetusyksikköjen 
yhteinen ajokilometrimäärä oli 280 696 km 
eli keskimäärin 12.3 km kuljetusta kohden. 

Sairaankuljetushälytykset jakaantuivat eri 
paloasemien kesken seuraavasti: 

Häly-
tyksiä 

Erottajan paloasema 9 243 
Keskuspaloasema 4 482 
Haagan paloasema 2 392 
Käpylän paloasema 1 986 
Herttoniemen paloasema 1 982 
Lääkäriambulanssiasema 1 543 
Malmin paloasema 1 165 
Suomenlinnan vartioasema 60 

Yhteensä 22 853 

Naapurikunnille, yksityisille sairaankulje-
tusliikkeille tai muille välitetyt kuljetuspyyn-
nöt jakaantuivat seuraavasti : 

Kulje-
tuksia 

Espoon palolaitos 15 
Keravan palolaitos 2 
Vantaan palolaitos 24 
Nurmijärvi 1 
Poliisi 18 
Yksityiset sairaankuljetusliikkeet . . 2 090 
Taksi 1 

Yhteensä 2 151 

Palovahingot. Tulen välittömästi uhkaa-
man irtaimen omaisuuden arvo oli v. 1972 
141 065 000 mk ja kiinteän omaisuuden arvo 
698 170 000 mk eli yhteensä 839 235 000 mk. 
Vahingon suuruuden tai palovahingon kor-
vauksen määrä oli irtaimiston osalta 
1 149 829 mk ja kiinteistön osalta 3 063 026 
mk, siis yhteensä 4 212 855 mk eli 0.5% 
uhatun omaisuuden arvosta. 
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Palovahinkojen korvausprosentit vv. 
1963—1972 ovat olleet seuraavat: 

1963 0.6 
1964 1.0 
1965 0.5 
1966 0.5 
1967 0.4 

1968 0.4 
1969 0.5 
1970 0.4 
197 1 0.4 
1972 0.5 

Kertomusvuonna sattuneissa tulipaloissa 
kuoli 8 ihmistä sekä tuhoutui 14 rakennusta 
kokonaan ja 20 osittain. 

Palonehkäisytoiminta 

Palonehkäisyosaston toimintaa on vaikeut-
tanut jatkuva ja yhä lisääntyvä henkilökun-
nan puute. Sammutusosastolta saatu tilapäi-
nen apu ei riittävästi korvannut puuttuvaa 
ammattitaitoista palotarkastushenkilöstöä. 

Rakennuspiirustusten tarkastus. Palotar-
kastaja tai apulaispalotarkastaja osallistui 
viikottain rakennustarkastustoimikunnan 
kokouksiin. Tämän lisäksi kaikista suurem-
mista rakennusprojekteista neuvoteltiin 
useamman kerran palotarkastajan kanssa. 
Uudisrakennusten lopputarkastuksissa palo-
laitoksen edustaja ei ollut mukana. 

Lausuntoja annettiin palonehkäisyyn liit-
tyvistä asioista kaupunginhallitukselle 13, 
maistraatille 71, rakennusvirastolle 40, ra-
kennustarkastusvirastolle 14, terveydenhoi-
tovirastolle 5, urheilu- ja ulkoiluvirastolle 4, 
sähkölaitokselle 3, metrotoimistolle 6 sekä 
muille yhteensä 14. 

Palotarkastukset ja valistustoiminta. Ylei-
nen palotarkastus toimitettiin asuinkiinteis-
töissä I, III, IV, VI, VII ja IX nuohouspii-
rien alueilla aikana 1.2.—30.4., jolloin tar-
kastuksen kohteena oli 7 500 kiinteistöä. 
Erikoiskohteiden tarkastus, joka koski yk-
sinomaan teollisuus- ja virastotaloja, kou-
luja, sairaaloita sekä muita kuin asuinkiin-
teistöjä koko kaupungin alueella toimitettiin 

aikana 27.8.—13.12. Tarkastuskohteiden lu-
kumäärä oli 2 603, Saarilla ja ranta-alueen 
kesähuvila-alueilla suoritettiin aikana 3.7.— 
1.8. yleinen palotarkastus, jonka kohteena 
oli n. 350 asuinkiinteistöä. Uudisrakennus-
työmailla ja työsiirtoloissa suoritettiin myös-
kin tarkastuksia. Todettujen puutteellisuuk-
sien johdosta annettiin 1 942 kirjallista kor-
jausmääräystä. 

Tavarataloissa, alennushalleissa, suurmyy-
mälöissä sekä ravitsemus- ja majoitusliik-
keissä suoritettiin lukuisia ylimääräisiä jär-
jestystarkastuksia. Ennen vappua ja juhan-
nusta, jolloin erilaisten ilotulitusvälineiden 
myynti on hyvin vilkasta sekä jouluruuhkan 
aikana tarkastustoiminta keskitettiin tavara-
taloihin, alennushalleihin ja suurmyymälöi-
hin. 

Lisäksi suoritettiin öljylämmityslaitoksien, 
palavien nesteiden varastojen, ruiskumaalaa-
moiden ja nestekaasulaitosten katsastuksia 
yhteensä 218, joista kaupungille katsastus-
maksuina kertyi 9 560 mk. Pyydettyjä tar-
kastuksia oli 2 265. 

Vuoden aikana pidettiin palotoimen perus-
kursseilla, sairaaloissa ja teollisuus- ym. lai-
toksissa sekä opintopäivillä, kursseilla j a 
valtion palo-opistossa oppitunteja ja valistus-
tilaisuuksia palo- ja henkilöturvallisuudesta. 

Nuohoustoimi. Nuohouspiirien lukumäärä 
oli 9. Kussakin piirissä toimi piirinuohooja-
mestari ja hänen sijaisenaan ja apunaan etu-
mies. Piireissä oli nuohoojamestareiden li-
säksi yhteensä 30 nuohoojaa ja 16 oppilasta. 
Tilapäistä työvoimaa käytettiin 274 työ-
päivää. Nuohous suoritettiin palojärjestyk-
sen mukaisesti jokaisessa piirissä. Erikois-
kohteissa suoritettiin lisäksi pyynnöstä nuo-
housta erikoissopimuksen mukaan. 

Piirinuohoojamestarit osallistuivat nuo-
houspiireissään yleiseen palotarkastukseen 
yhteensä 501 päivää eli keskimäärin 56 päi-
vää piiriä kohden. Pyydettyjä tarkastuksia 
oli yhteensä 1 460 eli keskimäärin 162 tar-
kastusta piiriä kohden. Tarkastusten perus-
teella kirjoitettiin usein myöskin tulisijoja j a 
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savuhormeja koskevia lausuntoja. Lisäksi 
piirinuohoojamestarit suorittivat kukin vuo-
rollaan nokipalopäivystystä, joista kertyi 
40.5 vrk piirinuohoojamestaria kohden. 

Kertomusvuoden aikana sattui yhteensä 
19 nokipaloa. Viimeisenä kymmenvuotiskau-
tena niiden lukumäärä on vaihdellut seuraa-
vasti : 

1964 27 
1965 31 
1966 29 
1967 19 
1968 14 

1969 20 
1970 16 
197 1 17 
1972 20 
1973 19 

Piirinuohoojamestarien nuohousluettelot 
tarkastettiin palotarkastajan toimesta 12 
kertaa. 

Talous ja yleinen hallinto 

Menot ja tulot. Palolaitoksen menot olivat 
kertomusvuonna yhteensä 14.92 mmk, josta 
palkkamenojen osuus oli 12.77 mmk ja ka-
lustohankintojen osuus 0.41 mmk. 

Määrärahoja siirrettiin käytettäväksi seu-
raavana vuonna 0.32 mmk. Menojen nousu 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 2.19 mmk, 
mikä lähinnä johtui lisääntyneistä palkka- ja 
sosiaalikustannuksista. 

Avustuksena myönnettiin Helsingin va-
paaehtoisille palokunnille ja Suomen Meri-
pelastusseuralle yhteensä 91 465 mk ja va-
paaehtoisten palokuntien kilpailutoiminnan 

tukemiseen 1 153 mk eli yhteensä 92 618 mk. 
Tulojen yhteismäärä oli kertomusvuonna 

810 193 mk, mikä merkitsi n. 25.6%:n li-
säystä edelliseen vuoteen verrattuna. Tulot 
kertyivät eri tulolähteistä seuraavasti: var-
sinaisista sairaankuljetuksista 505 919 mk, 
luontoisetukorvauksista 32 123 mk, vuokrista 
78 919 mk ja kaluston lainauksista sekä avun-
antotehtävistä ym. 193 236 mk. 

Rahastot. Helsingin kaupungin palokun-
nan rahaston menot olivat kertomusvuonna 
13 470 mk. Tuloja kertyi sairaankuljetusmak-
suista 15 729 mk ja korkotuloja 14 710 mk 
sekä pääoman indeksihyvitystä ym. 14 456 
mk eli yhteensä 44 895 mk. Kun käyttöva-
roista siirrettiin 50% eli 22 447 mk pää-
omaan, se nousi vuoden lopussa 173 814 
mk :aan. Käyttämättömiä varoja eli ts. säästö 
v:lle 1974 oli vuoden lopussa 23 309 mk. 

Gösta Waseniuksen rahaston pääoma oli 
vuoden alussa 15 923 mk ja käyttövaroja 
2 942 mk. Korkotuloja kertyi kertomusvuo-
den aikana 1 823 mk ja sairaankuljetusmak-
suja 2 621 mk sekä pääoman indeksihyvi-
tystä ym. 1 521 mk, eli tuloja yhteensä 
5 965 mk. Kun tuloista siirrettiin pääomaan 
50% eli 2 983 mk, eikä menoja ollut, pää-
oman määrä oli vuoden lopulla 18 906 mk 
ja v:lle 1974 jäi käyttövaroja 5 925 mk. 

Vakuutusyhtiöiden palolaitoksen 100-vuo-
tispäivänä tekemästä 10 000 mk:n suurui-
sesta lahjoituksesta perustetusta stipendira-
hastosta oli v:n 1973 alussa jäljellä 51 mk. 
Rahastolla ei ollut menoja kertomusvuonna, 
mutta korkotuloja oli 4.93 mk, joten rahas-
ton varat vuoden lopussa olivat 55.93 mk. 
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Syttymispaikka 
Brandplats 

Location of fires 

S y t t y m i s s y y · Brandorsak · Causes of fires 
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Asuinhuone • Bostadsrum · Living accom-
modation  

Asuinrakennus · Bostadshus · Residential 
building  

Auto ym. moottoriajoneuvo · Bil e.a. motor-
fordon · 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 eng ine . . . . 
Hotelli, sairaala ym. yleinen huoneisto · Hotell, 

sjukhus mm. allmän lokal · Hotel, hospital 
etc. public premises  

Kaatopaikka · Avstjälpningsplats · Dump 
Katto · Tak · Roof  
Kellari · Källare · Basement  
Keittiö, keittokomero · Kök, kokvrå * Kitchen, 

kitchenette  
Kioski, putka · Kiosk, cell · Kiosk, jail  
Laiva, moottorivene • Fartyg, motorbåt · Ship, 

motorboat  
Lautatarha · Brädgård · Lumber yard  
Liikehuone • Affärsrum · Business premises . . 
Metsä · Skog · Woods  
Muuntaja • Transformator · Transformer . . . . 
Neonvalomainos · Neonljusreklam · Neon 

lights  
Nurmikko, maasto · Gräsmatta, markbrand · 

Lawn, terrain  
Pannuhuone · Pannrum · Boiler room  
Parakki · Barack · Barracks  
Pesutupa · Tvättstuga · Laundry room  
Pölyhormi · Dammhorn · Dust flue  
Raitiovaunu · Spårvagn · Tram  
Rakennustyömaa · Byggnadsarbete · Con-

struction site  
Rautatievaunu · Järnvägsvagn · Railway 

carriage or waggon  
Roskakuilu · Förvaringsrum för sopor 

Garbage chute  
Roskalaatikko · Soplår · Dust bin  
Sauna · Bastu · Sauna bath  
Silta · Bro · Bridge  
Sähköpylväs, mittari • Elstolpe · Pylon  
Tehdaslaitos • Fabrik · Factory  
Tervapata • Tjärgryta · Tarpot  
Työhuone · Arbetsrum · Workshop  
Ullakko · Vind · Attic  
Vaja tai ulkorakennus • Skjul eller uthusbygg-

nad · Outbuilding  
Varasto · Lager · Store  

Yhteensä · Summa · Total 

10 

5 

58 

5 

19 

5 

25 18 28 139 
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28. Palolaitos 

Varapalokunnat 

Sopimuksen mukaan kaupungin palotoi-
meen kuuluvina varapalokuntina toimi 16 
vapaaehtoista palokuntaa ja Suomen Meripe-
lastusseura Joiden yhteinen toimiva miesvah-
vuus oli 554 miestä ja kalustovahvuus seuraa-
va: paloautoja kiintopumppuineen 19, moot-
toriruiskuja 20, vesisäiliöitä 19, joiden yhtei-
nen tilavuus oli 39 500 1, 3":n letkua 3 970 m, 
2":n letkua 700 m ja 1 1/2" :n letkua 4 970 m. 

Näiden lisäksi toimi kaupunkialueella yksi 
tehdaspalokunta, yksi laitospalokunta ja te-
lakkapalokunta. 

Varapalokunnilla oli palotoimintaa kerto-
musvuoden aikana seuraavasti: 

Degerön 
Haagan 
Helsingin 
Karjalaisten 
Lauttasaaren 
Malmin 
Marjaniemen 
Oulunkylän 
Pakinkylän 
Pitäjänmäen 
Puistolan 
Pukinmäen 
Tammisalon 
Tapanilan 
Vanhan Käpylän 
Vartiokylän 

VPK 

Hälytysten 
lukumäärä 

6 
6 
9 
3 

10 
5 
3 
6i) 

15 
7 
4 
4 
1 

Yhteensä 1031) 

1) näistä 3 hälytystä kaupungin alueen ulko-
puolella 

Hälytystoiminta vv. 1963-1973 
Luku-
määrä 

3000-r 

2500 

2000 

1500 

1000 -

500 -

Hälytykset 

Tulipalot ^ ^ 

Pelastushälytykset ja avunannot 

Vuosi 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Sairaankuljetusyksikköjen hälytykset 
vuosina 1963-1973 
Luku-
määrä 
23000 22873 

22000 

21000 

20000 

19000 

18000 

17000 

16000 

15000 
Vuosi 19631964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
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29. Puutavarakeskus 

Puutavarajaosto 

Jaoston kokoonpano ja kokoukset. Puu-
tavarajaostoon kuuluivat v. 1973 puh.joh-
tajana teollisuustointa johtava apul.kaupun-
ginjohtaja Gunnar Smeds sekä jäseninä d ip l -
ins. Terttu Raveala, toimitsija Pentti Kauha-
nen, ammattientarkast. Ensio Syrjänen ja 
metsänhoit. Pentti Lindström. 

Asiantuntijoina jaoston kokouksiin osal-
listuivat kaup.insinööri Anttila sekä kaup. 
metsänhoitaja Pitkäniemi. Jaoston sihteerinä 
toimi apul.kaup.sihteeri Tauno Lehtinen. 
Jaosto kokoontui kertomusvuonna kolme 
kertaa j a pöytäkirjapykälien lukumäärä oli 
20. 

Jaoston käsittelemät asiat. Kertomusvuon-
na käsitellyistä asioista mainittakoon seu-
raavat: päätös kaupungin vuoden 1974 ta-
lousarvioon otettavista polttoainehinnoista, 
vuoden 1974 talousarvioehdotus, lausunto 
kaupungin kiinteän omaisuuden tarkastajien 
kertomuksesta vuodelta 1972, v:n 1973 ta-
lousarvion tilille 11 60 08 merkityn määrä-
rahan ylittämistä koskeva esitys, kysymys 
puutavarakeskuksen Heinolan sahan henki-
lökunnan siirtymisestä Helsingin kaupungin 
tuntipalkkaisia työntekijöitä koskevan työ-
ehtosopimuksen alaisuuteen, Heinolan sahan 
henkilökunnan työsuhdeasuntojen vuokrien 
tarkistaminen sekä Heinolan sahan tuotanto-
komitean työnantajan edustajien valitsemi-
nen vuosiksi 1974—1975. 

Puutavarakeskus 

Henkilökunta. Päätoimiston henkilökunta 
pysyi kertomusvuoden muuttumattomana, 
käsittäen johtajan, metsänhoitajan, kirjanpi-
täjän ja toimistovirkailijan. Helsingissä ole-
van halkotarhan tehtävissä oli edelleen kaksi 
työnjohtajaa. Heinolan toimistossa oli toi-
mistonhoitaja ja kolme toimistoapulaista, 
sahalla kaksi teknikkoa. Hankintatehtävissä· 
oli kaksi piirityönjohtajaa (teknikkoa), yksi 
teknikko kuljetustehtävissä sekä kahdeksan 
metsätyönjohtajaa. Metsätyönjohtajista siir-
tyi kaksi eläkkeelle. Toisen tilalle saatiin va-
kinainen työnjohtaja, mutta toisen tehtäviä, 
samoin kuin edellisenä vuonna eläkkeelle 
siirtyneiden yhden sahan- ja yhden metsä-
työnjohtajan tehtäviä, hoidettiin väliaikaisilla 
järjestelyillä. Uusien työnjohtajien saanti oli 
vaikeata. Henkilökuntaan kuului yht. 23 hen-
kilöä kertomusvuonna eläkkeelle siirtyneet 
mukaan luettuna. 

Henkilökunnan palkkoja korotettiin so-
pimuksen mukaisesti 1.4. lukien. Korotus 
vaihteli 8—14%. 

Yleistilanne 

Toimintavuosi oli puutavarakeskuksen 
kannalta hyvä. Edellisen vuoden lopulla 
viennissä tapahtunut kysynnän vilkastumi-
nen ja hintojen nousu jatkui koko toiminta-
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vuoden arvaamattoman voimakkaana. Ko-
timaassa Jos sa oli voimassa hintasäännöstely, 
oli sahatavarasta kova puute. Varsinkin hal-
vempilaatuinen tavara jouduttiin käytössä 
korvaamaan kalliimmalla. Vasta aivan vuo-
den lopulla tilanne tasaantui, vientikysyn-
nän loppuessa käytännöllisesti katsoen ko-
konaan ja hintatason vakiintuessa. Puuta-
varakeskuksen edellisen vuoden lopulla poik-
keuksellisen suuri sahatavaravarasto pieneni 
kertomusvuoden loppuun mennessä poik-
keuksellisen pieneksi, vastaten tuskin kuu-
kauden sahausta. Sahatavaran käsittelyssä 
vakiintui pakettikäsittely. Viennissä oli pi-
tuuspaketoitua sahatavaraa 12 200 m3 , truk-
kipaketoitua 15 700 m 3 j a irtotavaraa 600 m3 . 

Sahauksen ennätysmäärä pienensi puuta-
varakeskuksen tukkivarastoa. Hankintavuosi 
1972—73 oli vaikea, tar jonnan ollessa ky-
syntää pienempi. Hintojen nousua tapahtui 
tasaisesti koko hankinta-ajan. Puutavarakes-
kuksen osalta kantohinnan nousu oli 10,1 %, 
tukkien keskimääräinen kustannusnousu oli 
edelliseen hankintavuoteen verrattuna 11,1%. 
Uusi hankintavuosi, 1973—74, alkoi huo-
mattavalla kantohintojen nousulla, jota jat-
kui pitkin hankintavuotta. Korkea hintataso 
lisäsi leimikoiden tarjontaa, joten ostota-
voite saavutettiin. Arvion mukaan on tukki 

sahalle n. 100% edellisen hankintavuoden 
tukkia kalliimpaa. 

Metrimittaan siirtyminen vakiintui. Käyttö 
ja tilastointikin siirtyi jo kokonaan kiinto-
kuutiometri (m3) mitoille. 

Hankintavuoden alusta liityttiin metsien 
hakkuu- ja ajopaikkojen osalta Postipankin 
metsäjaoston tietokonepalveluun sekä myös 
palkkojen maksujen ja tilitysten osalta, jo-
ten työnjohtajien tilien lasku ja rahanjakelu 
loppuu. 

Halkojen käyttö vähentyi edelleen tasai-
sesti, mutta myös halkojen teko ja tarjonta 
oli hyvin niukkaa. Vuoden lopulla pyydettiin 
kuivasta halosta tienvarressa jo 50,— mk/ 
pm3 . 

Työvoimasta oli puutetta varsinkin ras-
kaimmissa ulkotöissä. Metsätöissä oli kaato-
miehistä huomattavaa puutetta ensimmäistä 
kertaa moottorisahojen käyttööntulon jäl-
keen. Ulosotossa maataloustraktorit olivat 
pääasiallisimpana vetovoimana, joskin met-
sätraktorien osuus oli kasvamassa. 

Sahalla nostettiin työehtosopimuksen mu-
kaisesti palkkoja 1.4. lukien: urakkapalkkoja 
52 p/t ja ohjetuntipalkkoja 68—98 p/t. Li-
säksi nostettiin ohjetuntipalkkoja 1.10. lukien 
vielä 7—8 p/t. 

Saha 

Tukit m3 

vuoden alussa sahalla 2 708,23 
» » keskeneräistä hankintaa 63 780,25 

varasto vuoden alussa 66 488,48 
vuoden aikana ostettu 103 069,05 

169 557,53 
vuoden aikana sahattu 80 535,54 

» » erikoispuihin 7 377,00 
» » myyty 1 212,97 

mittatappio 7 000,00 96 125,51 

varasto vuoden lopussa: keskener.hank 73 432,02 
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Hankintavuoden 1972—73 tukkien keski-
hinta sahalla kuorimattomana ilman korkoja 
ja poistoja oli 72,18 mk/m^ (1971—72 65,66 
mk/m3). Pystymetsien keskimääräinen kan-
tohinta oli 52,90 mk/m 3 (1971—72 48,54 
mk/m3). Nousu edellisestä vuodesta 9,0%. 

Sahaus. Työntekijöitä oli sahalla keski-
määrin 72. Kuljetustehtävissä oli näiden li-
säksi 8 autoa ja 12 miestä. Työtuntimäärä 
kertomusvuoden aikana oli 151 018 t., jolloin 
käytettiin 4,1 t /m 3 (1972 4,4 t/m3). 

Sahan käyntiaika oli 1932 tuntia (1972 
1820 t.) ja tänä aikana sahattiin keskimäärin 
19,0 m3 / t . (1972 17,8 m3/t.). Kesäloma-
aikana saha seisoi ajan 10.9.—23.9., jolloin 
suoritettiin vuosikorjaukset. 

Kertomusvuoden aikana sahattiin 35 612 
m 3 (1972 31 139 m3), josta höylättiin 1209 m 3 

(1972 2309 m3). Tukkeja käytettiin 2,3 m3 /m3 

(1972 2,4 m3/m3). 

Sahata vara varasto sahalla oli vuoden 1973 aikana seuraava: m3 

sahatavaravarasto vuoden alussa 6 295 
sahattu 35 612 
vaihto tavaraa 819 

42 726 
lähetetty 39 083 

3 643 
höylän mittaero ./ 65 

3 578 

Sahalta toimitettiin puutavaraa: 
kaupungin laitoksille 6314 
ulosvientilaivaukseen 28 482 
kotimaan myyntiin 4 287 

39 083 

Suomen Sahat r.y., jonka sahatavarahin-
nastoja käytettiin laskutushintana kaupungin 
laitoksille, teki uuden hinnastonsa N:o 22 
helmikuussa. Näitä hintoja käytettiin vuoden 
loppuun asti, huolimatta hintojen voimak-
kaasta noususta. 

Teollisuushaketta toimitettiin 53 061 m 3 

ja sahanpurua ja kuorta 26 254 m3 . 
Tehdaspuu Oy:lle myytiin pääasiassa tuk-

kien latvoista tehtyä kuusi- ja mäntypaperi-
puuta 6 300 m3 . 

Sähkövoimaa käytettiin 1 320 480 kWh 
(1972 1 248 640 kWh), josta maksettiin 10,1 
p/kWh (1972 9,0 p/kWh). 

Tapaturmia sattui 20 (ed.v. 31), työpäivien 

menetysten ollessa 178 (707) päivää. Saisaus-
ajan palkkaa maksettiin 484 pv. 27 943,55 mk 
(315 pv. 16 390,91 mk). 

Kustannukset sahalla olivat 58,25 mk/m3 

(1972 55,60 mk/m3), josta palkat tekivät 
(työnjohto ja toimistohenkilökunta mukaan 
luettuna) 37,20 mk/m 3 (34,70 mk/m3). Palk-
koihin on otettu mukaan vuosiloma- ja sai-
rausajan palkat, jotka tekivät 4,05 mk/m3 

(3,—mk/m3). 
Hake myytiin Tehdaspuu Oy:lie, hinnan 

ollessa koko vuoden 24,50 mk/m3 . Puru 
myytiin Oy Kaukas Ab:lle, hinnan ollessa 
9,50 mk/m3 . 

199 



29. Puutavarakeskus 

Myydyn sahatavaran keskihinta oli 258,88 rärahoilla hankittiin sahatavaran kastelulai-
mk/m3 (1972 200,53 mk/m3). tos ja lisäkuivaamo sekä halkotarhalle ja-

Kaupunginvaltuuston myöntämillä mää- keluauto. 

Erikoispuu m3 

Varasto vuoden alussa 10 298,40 
vuoden aikana hankittu: tukkivarastosta 7 377,00 

ostettu 1 211,40 8 588,40 
18 886,80 

vuoden aikana luovutettu 9 849,20 
varasto vuoden lopussa 9 037,60 

Erikoispuuta toimitettiin: 
hirsiä 
paaluja 
parruja 
pylväitä 
ratapölkkyjä 

45 450 jm 
5 367 kpl 

12 407 jm 
8 945 kpl 
3 810 » 

Halkoja 
vuoden alussa oli varastossa Helsingissä. . . . 

» » » » maaseudulla . . 
varastossa oli vuoden alussa 
vuoden aikana ostettu 
mittavoitto 

vuoden aikana jaettu 
varasto oli vuoden lopulla Helsingissä 

» » » » maaseudulla . . . 

Metsäosastolta ostettiin kuluneena vuonna h 
Halkojakelu 

kaupungin omille laitoksille 
huoltovirastolle 
muu jakelu 

Mainitusta määrästä toimitettiin pilkottuna 

Koivuhalkojen hinta tarhalla pitkänä oli 
1.1.—31.7. 52,— mk/m3, 1.8.—31.10. 55,— 
mk/m3 ja 1.11.—31.12. 65,— mk/m3 . Sa-
haus- ja kuljetusmaksuissa ei tapahtunut 

m 3 

3 016 
7 665 

10 681 
5 879 

367 6 246 
16 927 
7 818 

1 947 
7 162 9 109 

>a 2 352 m3 . 

3 088 
4 138 

592 
7 818 
7 348 

muutoksia. Hinnoissa noudatettiin Helsingin 
Halkokauppiasyhdistyksen hintoja. 

Kokonaistulos. Puutavarakeskuksen koko-
naistulos osoittaa kertomusvuodelta ylijää-
mää 50 331,65 mk. 
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Yleistä. Alkoholijuomien kokonaiskulutus 
lisääntyi v. 1973 varsin tuntuvasti. Satapro-
senttiseksi alkoholiksi muunnettuna kulutus 
oli 5.6 (ed.v. 5.1) litraa keskimäärin asukasta 
kohden vuodessa, mikä merkitsi lähes 10% :n 
lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäys-
tä oli todettavissa pääasiallisesti väkevien 
juomien ja viinien kohdalla, mallasjuomien 
osuuden jäädessä edellisen vuoden tasolle. 
Alkoholimenojen osuus oli kuluttajien yksi-
tyisistä kulutusmenoista 584 mk eli 7.6%, 
oltuaan v. 1972 n. 491 mk (7.4%). 

Alkoholinkäytöstä ja sen lisääntymisestä 
aiheutuneet haitat ilmenivät Helsingin tilas-
toissa selvänä nousuna, lukuunottamatta 
juopumuspidätyksiä, joita suoritettiin kerto-
musvuonna kaikkiaan 58 518 eli n. 2% vä-
hemmän kuin edellisenä vuonna. Rikoksia 
alkoholi- ja keskiolutlakia vastaan tehtiin 
7 510 (ed.v. 4 765), lisäyksen ollessa peräti 
n. 60%. Alkoholin vaikutuksen alaisena teh-
tiin rikoksia seuraavasti: 

— tappoja ja murhia 16 + 3 
— pahoinpitelyjä 835 +440 
— törkeitä pahoinpitelyjä 142 + 6 1 
— muita yksilöön kohdist. 

rikoksia 157 + 5 8 
— rattijuoppoustapauksia 1 363 +236 

Raittiustyötä tekevien järjestöjen toimin-
taa tuettiin ja tehostettiin paitsi jakamalla 
lautakunnan käytettävänä olevaa määrä-

rahaa sitä anoneille myös monella muullakin 
tavalla. Niinpä mm. jaettiin erilaista tiedotus-
ja valistusaineistoa, avustettiin piirijärjestö-
jen toiminnanohjaajien palkkausta myöntä-
mällä sitä varten avustuksia, toimeenpantiin 
järjestöjen toimihenkilöille neuvottelu-, kurs-
si· ja ohjelmavihjetilaisuuksia, aktivoitiin jär-
jestöjen toimintaa erilaisilla kilpailuilla sekä 
osallistuttiin yhdistysten toiminnan kehittä-
miseen. 

Lautakunnan toimisto osallistui myös eri-
laisiin kampanjoihin. Entiseen tapaan toimis-
to järjesti valtakunnallisen raittiusviikon 
28.10.—4.11. toiminnan Helsingissä, osallis-
tui useiden raittiusviikkotilaisuuksien järjes-
telyihin, toimeenpani yhteistyössä moottori-
ym. järjestöjen kanssa liikennejuoppouden 
vastustamiskampanjan, osallistui Työväen 
Raittiuspäivän 1.4. tilaisuuksien ja yleismai-
nonnan kustantamiseen sekä »Ihminen puh-
taaksi — aineet pois»-kampanjan yhteydessä 
järjestettyjen tilaisuuksien, seminaarien, neu-
vottelutilaisuuksien jne. järjestelytoimenpi-
teisiin. 

Alkoholilain mukaisia valvonnan seuraa-
mistehtäviä ja siitä aiheutuvia toimenpiteitä 
käsiteltiin ja toteutettiin paitsi omina työ-
muotoina, myös Helsingin alueen raittius- ja 
alkoholiasioita käsittelevän neuvottelukun-
nan puitteissa. Pyydettyinä lausuntoina lau-
takunta käsitteli kertomusvuonna yhtä uutta 
alkoholimyymäläanomusta sekä yhden myy-
mälän siirtoa toiseen paikkaan. Uutta myy-
mälää puolletttiin varauksellisesti, myymä-
län siirtoon ei esitetty huomautuksia. Annis-
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keluoikeusanomuksia lautakunta käsitteli 15 
(ed.v. 16), joista yhdeksän anomuksen koh-
dalla ei esitetty huomautuksia, neljän ano-
muksen kohdalla esitettiin varauksia ja kahta 
anomusta vastustettiin. 

Muina alkoholipoliittisina toimenpiteinä 
käsiteltiin pakilalaisten liikkeenharjoittajien 
esitystä, jonka mukaan aiempaa päätöstä 
Alkon Pakilassa sijaitsevan myymälän siirtä-
misestä sopivampaan paikkaan ei toteutettai-
si. Esitystä vastustettiin ja myös kaupungin-
hallitus ilmoitti, ettei esitys anna aihetta toi-
menpiteisiin. 

Toimisto. Lautakunnan toimistoja kokous-
huoneisto sijaitsi kertomusvuoden aikana 
elintarvikekeskuksen talossa, Helsinginkatu 
24 A. Lautakunnan palveluksessa oli viisi 
vakinaista ja yksi tilapäinen viranhaltija. 

Raittiusvalistustoiminta. Viranhaltijain oh-
jauskäyntejä raittius- ym. järjestöjen tilai-
suuksiin, sosiaalisiin laitoksiin sekä koului-
hin suoritettiin kertomusvuoden aikana 34 
(ed.v. 62) kertaa. Puheita, esitelmiä ja alus-
tuksia pidettiin, lukuunottamatta omaa kurs-
sitoimintaa, viranhaltijain toimesta 88 (110) 
ja ulkopuolisten asiantuntijain toimesta 143 
(133). 

Erilaisia neuvottelutilaisuuksia ja ns. vihje-
iltoja järjestettiin 6 (4), joissa osanottajia oli 
yht. 144 (160). Neuvottelutilaisuuksia, semi-
naareja ja luentotilaisuuksia yhteistyössä eri 
järjestöpiirien kanssa järjestettiin 3, joissa 
osanottajia oli yht. 270. Ohjelmallisia valis-
tustilaisuuksia ja eri järjestöpiirien kanssa 
yhteistyössä järjestettyjä raittiusviikon tilai-
suuksia pidettiin yht. 26 (15), joissa oli osan-
ottajia yht. 2 880 (2 800). 

Vuoden aikana järjestettiin yksin tai yh-
teistoiminnassa raittiuspiirijärjestöjen kanssa 
8 (8) kurssia, joissa oli yht. 577 (250) osan-
ottajaa. Lautakunnan toimisto tuki Kansa-
laisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskuslii-
ton toimeenpanemia tuoremehukursseja Mal-
min tuoremehuasemalla. 

Erilaisia järjestöaktiivisuutta tehostavia 
kilpailumuotoja järjestettiin seuraavasti: kau-

pungin tuntemuskilpailu raittiusj ärjestöjen 
jäsenille, liikennekilpailu raittiusjärjestöjen 
autoryhmille, tietokilpailu järjestöille sekä 
veikkaustietokilpailu varhaisnuorisojärjes-
töille. Kilpailuihin otti osaa yht. 593 (n. 400) 
henkilöä. 

Toimiston lainaamoon, myös sen omaa 
valistustoimintaa varten, hankittiin vuoden 
aikana 4 uutta elokuvakopiota sekä uusittiin 
eräitä käytössä kuluneita kopioita. Vuoden 
lopussa oli toimiston käytettävissä 140 (146) 
lyhytelokuvakopiota, 82 (73) kuulokuvasar-
jaa, 6 (5) Bell & Howell -merkkistä 16 mm:n 
elokuvakonetta, Grundig-merkkinen nauhu-
ri, kaksi rainaheitintä, kuultokuvaheitin, 2 
valkokangasta, elokuvanauhojen korjauslaite 
sekä esityspöytä. Lainauksia suoritettiin seu-
raavasti: elokuvakoneita 520 (717), elokuva-
kopioita 5 054 (6 412), kuultokuvasarjoja 631 
(561), kuultokuva-ja rainaheittimiä 178 (120) 
ja valkokankaita 32 (26) lainauspäivää. Vuo-
den lopussa ryhdyttiin valmistuttamaan yh-
teistyössä suurten kaupunkien raittiuslauta-
kuntien kanssa uutta tupakka-aiheista lyhyt-
elokuvaa. 

Raittius- ym. keskusjärjestöjen julkaisemia 
taitelehtisiä, julisteita, jne. hankittiin ja jaet-
tiin erilaisiin kohteisiin 48 335 (55 000) kap-
paletta. Toimiston omasta toimesta julkais-
tiin ja jaettiin 11 200(1 600) kappaletta lauta-
kunnan toimintaa koskevia esitteitä, valis-
tuslehtisiäjne. 

Raittiusviikon merkeissä järjestettiin sano-
malehdistölle tiedotustilaisuus 25.10. Lisäksi 
lähetettiin lehdille tiedotuksia. Vuoden ai-
kana esitettiin kahtena kahden viikon pitui-
sena jaksona elokuvamainontaa, joista en-
simmäinen tapahtui Työväen Raittiuspäivän 
ja toinen raittiusviikon merkeissä. 

Eri raittiusjärjestöjen kustantamia kuu-
kausi- ja aikakausijulkaisuja tilattiin ja jaet-
tiin sosiaalisiin laitoksiin, kouluihin jne. yh-
teensä 1 140 (1 269) vuosikertaa. 

Erilaisten kilpailujen, kerhotoiminnan ym. 
yhteydessä jaettavia lahjaesineitä ja kirjoja 
hankittiin yhteensä 3 400. 
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Raittiuslautakunnan toimiston ja raittius-
piirijärjestöjen yhteisjulkaisu »Raittiustyön 
Kentältä» ilmestyi vuoden aikana kuutena 
painoksena yhteismäärältään 25 200 (25 200) 
kpl. Lehden toimittaminen ja jakelu suoritet-
tiin toimistossa ja painokset jaettiin ilmais-
jakeluna raittiusjärjestöjen aikuisjäsenille se-
kä eräille laitoksille ja järjestöille. 

Kertomusvuoden aikana järjestettiin hel-
sinkiläisissä kouluissa yhteensä 1 146 (347) 
asennekasvatustuntia, joissa käsiteltiin tu-
pakkaa ja päihteitä, liikenneraittiutta ja muu-
ta raittiusasiaa. Tunteihin osallistui yht. 
38 040 (12 377) oppilasta. 

Päivystäjäyhdistys 603786 :n esityksestä ja 
lautakunnan kustantamana suoritettiin kesän 
ja syksyn aikana nuorten päihteiden käyttöä 
koskeva tarkkailu helsinkiläisissä huvittelu-
paikoissa. Samoin suoritettiin kyselytutkimus 
syyslukukaudella pidettyjen alkoholia käsit-
televien oppituntien vaikutuksesta oppilai-
siin. Edelleen suoritettiin syyskuussa tiedus-

telu tupakoinnista kuudessa helsinkiläisessä 
oppikoulussa. Tutkimuksen tulos julkaistaan 
v. 1974 puolella. 

Avustukset. Lautakunta jakoi anomusten 
perusteella raittiuskeskusjärjestöjen kursseil-
le osallistuville helsinkiläisille osanottajille 
kurssiavustuksia. Avustuksia anoi kaikkiaan 
94 (96) henkilöä, joista 92 :lle myönnettiin 
10—30 mk:n suuruinen avustus. Myönne-
tyistä avustuksista jätti 5 avustuksensa käyt-
tämättä. Avustusten yhteismäärä nousi 2 455 
(2 190) mk :aan. 

Avustuksia raittiustyön tukemiseen vapai-
den järjestöjen kautta jaettiin 68 (72) yhdis-
tykselle yht. 170 000 mk. 

Menot ja tulot. Kaupungin v. 1973 talous-
arvioon oli raittiuslautakunnan tileille mer-
kitty yhteensä 286 285 (255 004) mk sekä 
avustuksia varten 170 000 (157 000) mk. 
Kaikkiaan lautakunta ja sen toimisto käytti 
omaan toimintaansa 304 278 mk ja avustuk-
siin 169 722 mk eli yht. 474 000 (397 971) mk. 
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31. Rakennustarkastusvirasto 

Tehtävät ja henkilökunta 

Tehtävät 

Rakennustarkastusvirasto suorittaa pää-
asiallisesti rakennusvalvontaa, mikä käsittää 
lupamenettelyn ja rakennustyön suorituksen 
valvonnan sekä jatkuvan valvonnan. Lisäksi 
virasto valmistelee poikkeuslupahakemuk-
sia, hoitaa rakennustyötä varten tapahtuvaa 
katualueen aitaamista koskevaa lupamenette-
lyä ja asuntotuotantolain tarkoittamaa val-
vontaa kerrostalorakentamisen osalta. 

sissa Bodossa sekä betonikomitean yleisko-
kouksessa Lontoossa. Lisäksi osallistuttiin 
lukuisiin kotimaassa pidettyihin kursseihin 
sekä kokous- ja neuvottelupäiviin. 

Kuten jo monena vuonna aikaisemminkin 
korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilö-
kunnan eroamiset jatkuvat edelleen kerto-
musvuonna. Suhteellisen pitkäaikaisen kou-
lutuksen sekä virassa saavutetun kokemuk-
sen omaavien henkilöiden irtisanoutumisen 
aiheuttamat haitat ovat siten jatkuvasti li-
sääntyneet. 

Henkilökunta 

Lukumäärä. Henkilökuntaan kuului vuo-
den 1973 lopussa 73 henkilöä, joista 48 vaki-
naista, neljä viransijaista, yksi tilapäinen ja 
20 työsuhteessa olevaa. 

Vaihtuvuus. Viraston palveluksesta erosi 
kertomusvuoden aikana viisi henkilöä, eläk-
keelle siirtyi kolme ja yksi henkilö kuoli. 
Virastoon valittiin joko virka- tai työsopi-
mussuhteeseen 12 henkilöä, joista osa oli ul-
kopuolisia ja osa sisäisin järjestelyin nimitet-
tyjä. 

Koulutus ym. Henkilökunnasta oli kerto-
musvuonna osanottajia IBM:n järjestämillä 
kursseilla Tukholmassa ja teknillisillä infor-
maatiopäivillä Karlstadissa, betonikongres-

Rakentaminen ja sen valvonta 

Yleistarkastelu 

Rakennustoiminnan volyymi 

Myönnetyt rakennusluvat. Myönnettyjen 
rakennuslupien sisältämien rakennusten yh-
teinen tilavuus oli v. 1973 n. 3 960 000 m 3 

eli 7.5% vähemmän kuin v. 1972. 
Valmistuneiden rakennusten yhteistilavuus 

oli n. 2 672 000 m 3 eli n. 15.6% vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Asuinrakennuksia oli 
n. 1 283 000 m 3 eli n. 14.8% vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. 

Asuinrakennus lupia oli kaikista myönne-
tyistä rakennusluvista n. 36.3% ja valmistu-
neita rakennuksia n. 48.0%. Rakennuslupia 
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myönnettiin yht. n. 311 000 asunto-m2 (n. 
365 000 m 2 ) varten. Niihin sisältyi 4 859 
asuinhuoneistoa, eli n. 16.5% vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Huoneita oli keskim. 
n. 3.2 (3.2) huonetta/huoneistoja keskipinta-
ala oli n. 64.0 (n. 62.6) m2 . 

Asuntoja valmistui 4 429 eli yht. n. 12.6% 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Huoneis-
toissa oli keskim. 3.3 (3.3) huonetta/huoneisto 
ja keskipinta-ala oli n. 65.0 (n. 66.7) m2 . 

Myönnettyjen rakennuslupiin sisältyneiden 
muiden kuin asuinhuoneistojen pinta-ala oli 
yht. n. 536 100 m2 , mikä oli n. 3.1% enem-
män kuin edellisenä vuonna. Valmistuneiden 
muiden kuin asuinhuoneistojen yhteispinta-
ala oli n. 339 600 m 2 eli n. 12.5% vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. 

Haetut ja myönnetyt luvat sekä tarkastetut 
erikoispiirustukset 

Kertomusvuonna haettiin ja myönnettiin 
rakennuslupia seuraavasti: 

muutos 

t n . 

% 

Haetut luvat 
/o 

— rakennusluvat 718 — 2.5 
— maistraatin luvat . . . . 1438 + 4.7 
— rakennustarkastajan 

luvat . 754 + 18.2 
Yhteensä 2 910 + 5.9 

Myönnetyt luvat 
— rakennusluvat 601 — 4.9 
— maistraatin luvat . . . . 1 189 —13.2 
— rakennustarkastajan 

luvat . 591 + 3.5 
Yhteensä 2 381 — 7.4 

Myönnetyt aitausluvat . . 192 +10.3 

Haettujen lupien määrä oli merkittävästi 
suurempi kuin myönnettyjen mm. sen täh-

den, että osa lupahakemuksista evättiin ja 
osa palautettiin. Evättyjä rakennuslupaha-
kemuksia oli neljä, maistraatin lupahake-
muksia yhdeksän ja rakennustarkastajan lu-
pahakemuksia 14 eli yht. 27, mikä oli n. 0.9% 
kaikista haetuista luvuista. Palautettuja ra-
kennuslupahakemuksia oli 43, maistraatin 
lupahakemuksia 96 ja rakennustarkastajan 
lupahakemuksia 83 eli yht. 222, mikä oli 
n. 7.6% kaikista haetuista luvista. Tähän 
lukuun sisältyivät sekä hakijan itsensä pe-
ruuttamat että rakennustarkastusviraston toi-
mesta palautetut hakemukset. Myönnettyjä, 
evättyjä ja palautettuja eli käsiteltyjä lupa-
hakemuksia oli siten yht. 2 630 (2 798). Ker-
tomusvuoden lopussa virastossa olleiden lu-
pahakemusten määrä osoitti selvää lisäystä 
edelliseen vuoteen verrattuna, käsiteltyjen 
lupahakemusten määrän ollessa 280 vähem-
män kuin virastoon jätettyjen hakemusten 
määrä. 

Kertomusvuonna tarkastettiin erikoispii-
rustuksia seuraavasti: 

muutos 
ed. v:een 

verr. 
y 
/o 

— työpiirustuksia 1 640 — 6.3 
— rakennuspiirustuksia 22 433 +13.1 
— ilmanvaihtopiirus-

tuksia 2 330 +28.2 Yhteensä 26 403 +12.9 

Pidetyt katselmukset 

Rakennustarkastusviraston toimesta pidet-
tiin kertomusvuonna erilaisia katselmuksia 
11 866 (ed.v. 11 852). Määrällisesti eniten 
suoritettiin rakennekatselmuksia (3 070), lop-
pukatselmuksia (2 057), hormikatselmuksia 
(1 666) ja pohjakatselmuksia (1 216). Kat-
selmusten lisäksi rakennusvalvontaan kuului 
erilaisia työmaatarkastuksia ja käyntejä val-
miissa kiinteistöissä, joita ei rekisteröity eril-
lisinä toimenpiteinä. 
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Työvaihetarkastelu 

Yleistä 

Kertomusvuoden päättyessä oli koko kau-
pungin alueella eri työvaiheisiin edenneitä 
rakennushankkeita seuraavasti: 

työvaihe r a k e n n u k s e t a s u n n o t 
muutos 

luku- tilavuus ed. v:een luku- pinta-
määrä m3 o/ määrä ala m 2 

1. aloittamatta 303 1 196 493 — 22.7 1 531 102 366 
2. perustustyö 143 1 588 571 + 21.8 1 269 76 464 
3. runkotyö 141 1 031 085 — 8.4 1 392 89 953 
4. sisätyö 319 2 656 498 +109.0 3 239 204 290 

2 . - 4 . yht. 603 5 276 154 + 42.6 5 900 370 707 

Työvaihetilanne kaupunginosittain 

Perustustyövaiheessa olleiden rakennusten 
yhteistilavuus oli kertomusvuoden päättyessä 
suurin Pasilassa eli n. 416 000 m3 , toisella si-
jalla oli Sörnäinen n. 225 000 m 3 ja kolman-
nella Kaarela n. 212 000 m3 . Perustustyövai-
heessa oli lukumääräisesti eniten rakennuksia 
Tapaninkylässä, yht. 18, joista oli asuinra-
kennuksia 17. 

Runkotyövaiheessa olleiden rakennusten 
yhteistilavuus oli niin ikään suurin Pasilassa 
eli n. 198 000 m3 , toisella sijalla oli Lautta-
saari n. 106 000 m 3 ja kolmannella Kaarela 
n. 100 000 m3 . Runkotyövaiheessa oli luku-
määräisesti eniten rakennuksia Kaarelassa, 
yht. 25, joista oli asuinrakennuksia 20. 

Sisätyövaiheessa olleiden rakennuksien yh-
teistilavuus oli suurin Vuosaaressa eli n. 
453 000 m3 , toisella sijalla oli Sörnäinen n. 
445 000 m 3 ja kolmannella Pasila n. 263 000 
m3 . Sisätyövaiheessa oli lukumääräisesti eni-
ten rakennuksia Suurmetsässä, yht. 44, joista 
oli asuinrakennuksia 30. 

Suurimmat rakennukset 

Suurin rakenteilla ollut uudisrakennus ker-
tomusvuoden lopulla oli kuten edellisenäkin 
vuonna Valmet Oy :n Helsingin Telakan teol-

lisuusrakennus Vuosaaren Niinisaaressa 
(449 600 m3). Toiseksi suurin rakennus oli 
Osuuskunta Suomen Messujen ja Helsingin 
Ravirata Oy:n näyttelyrakennus Pasilassa 
Rautatieläisenkadun varrella (368 203 m3) 
sekä kolmanneksi suurin sähkölaitoksen voi-
malaitos Sörnäisissä Sörnäisten rantatien var-
rella (238 200 m3). 

Kaupungin harjoittama 
rakennustoiminta 

Kaupungille myönnettiin kertomusvuonna 
52 (ed.v. 66) rakennuslupaa uudis- ja lisä-
rakennuksia varten. Näiden lupien sisältä-
mien rakennusten tilavuus oli yht. n. 391 400 
(1 001 000) m3, mikä oli n. 9.9 (23.4)% kaikis-
ta vuoden aikana myönnetyistä luvista. Kau-
pungin harjoittama rakennustoiminta supis-
tui siis melkoisesti sekä määrällisesti että 
suhteellisesti edelliseen vuoteen verrattuna. 
Myös kaupungin harjoittama asuinrakennus-
toiminta vähentyi selvästi. Kiinteistöviraston 
asuntotuotantotoimiston rakennuttamille 
asuinrakennuksille myönnettiin kertomus-
vuonna rakennuslupia yht. n. 189 000 raken-
nus-m3 (n. 286 000 m3) varten, eli n. 33.9% 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asuin-
rakennusten yhteistilavuus oli n. 48.3 (n. 
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28.5) % kaikista kaupungille kertomusvuon-
na myönnetyistä rakennusluvista ja n. 13.1 
(n. 17.3) % kaikista Helsingissä myönnetyistä 
rakennusluvista. 

Kaupungille myönnettyihin rakennuslupiin 
sisältyneitä suurimpia rakennuksia olivat 
Pirkkolan urheilupuistoon sijoitettava jää-
halli (45 380 m 3 ) ja Talin urheilupuistoon ra-
kennettava jalkapallohalli pukusuojineen 
(32 600 m3). Suurin asuinrakennuskohde oli 
asuntotuotantotoimiston rakennuttama ra-
kennusryhmä Kaarelassa Purpuripolun ja 
Pelimannitien varrella (80 990 m3) . 

pidettiin kertomusvuonna 697 (770), joista 
lopputarkastuksia oli 54 (79) ja jälkitarkas-
tuksia henkilökohtaisesti lisälainoitetuissa 
asunnoissa 35. Tarkastusten perusteella an-
nettiin asuntolainoitetuista kiinteistöistä ra-
kennustyötä koskevia todistuksia asuntohal-
litukselle 101 (108) ja muille 15 (97) eli yh-
teensä 116 (205). Lisäksi annettiin henkilö-
kohtaisesti lisälainoitetuista asunnoista kiin-
teistöviraston asuntolainatoimistolle 112 
(182) valmistumistodistusta. Erilaisia huo-
mautuksia annettiin tarkastusten yhteydessä 
yhteensä 15 (21). 

Asuntotuotantolain alainen 
rakentaminen 

Asuntotuotantolain alainen rakentaminen 
kuuluu sekä varsinaisen rakennusvalvonnan 
että asuntotuotantolaista johtuvan erityisval-
vonnan piiriin. Myös vm. valvonta kuuluu 
kerrostalojen osalta rakennustarkastusviras-
tolle. 

Kertomusvuonna aloitettiin kahdeksan 
asuntolainoitetun kiinteistön rakentaminen, 
joiden yhteinen tilavuus oli 265 204 m 3 , mikä 
oli 42.9*% vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
K.o. kiinteistöihin sisältyi 1 106 asuntoa, joi-
den yhteispinta-ala oli 62 903 m 2 , eli 40.9% 
pienempi kuin edellisenä vuonna. Asuntojen 
keskipinta-ala oli 56.9 m 2 . 

Kertomusvuonna valmistui 16 kiinteistöä, 
joiden yhteinen tilavuus oli 437 784 m3 , 
mikä oli 24.1% vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Valmistuneissa rakennuksissa oli 
1 800 asuntoa, joiden yhteispinta-ala oli 
101 911 m 2 eli 19.9% pienempi kuin edelli-
senä vuonna. Näiden asuntojen keskipinta-
ala oli 56.6 m2. 

Valmistuneiden asuntotuotantolain alais-
ten rakennusten yhteistilavuus oli n. 34.1 
(ed.v. 38.3) % kaikkien kertomusvuonna val-
mistuneiden asuinrakennusten yhteistilavuu-
desta. 

Asuntotuotantolain mukaisia tarkastuksia 

Rakentaminen 
poikkeusluvilla 

Rakennustarkastusvirastoon jätettiin ker-
tomusvuoden aikana 248 (ed.v. 221) sisäasi-
ainministeriölle osoitettua poikkeuslupaha-
kemusta. Poikkeuslupien perusteella myön-
nettiin rakennuslupia seuraavasti: uudis- ja 
lisärakennuslupia omakotitaloja varten 31 
(40) ja muita asuinrakennuksia varten 30 (42) 
sekä muita kuin asuinrakennuksia varten 
38 (51) eli yht. 1 577 189 (2 814 926) m3 . Tila-
päisten rakennusten paikallaan pysyttämistä 
varten myönnettiin 6 (14) lupaa. 

Poikkeuslupien perusteella myönnettyjen 
rakennuslupien mukaisten rakennusten tila-
vuus oli kertomusvuonna yht. n. 39.8 (n. 
65.8) % kaikista myönnetyistä luvista. Myös 
maistraatilla oli oikeus eräissä tapauksissa 
poikkeusten myöntämiseen rakennuskiellos-
ta, joten rakennuskieltoalueilla tapahtunut 
rakentaminen oli jonkin verran suurempaa 
kuin mitä edellä mainitut luvut osoittavat. 

Muu toiminta 

Yleistä 

Rakennustarkastusviraston »muu toimin-
ta» liittyy osittain rakentamiseen, osittain 
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jatkuvaan valvontaan, johon kuuluvat myös 
edellä rakennustoiminnan yhteydessä selos-
tetut katselmukset. Kertomusvuoden toimin-
taa kuvaavat mm. seuraavat luvut: 
— erilaisia päätöksiä, määräyksiä ja ilmoi-
tuksia tehtiin yht. 1 676(ed.v. 1 799) 
— erilaisia valvontatoimenpiteitä suoritettiin 
1 392 (ed.v. 1 614) 
— lausuntoja pyydettiin rakennustarkastus-
virastolle kaupungin virastoilta, toimikun-
nilta ym. yht. 1 841 (ed.v. 1 820) 
— lausuntoja pyydettiin rakennustarkastus-
virastolta yht. 456 (380) 
— virasto antoi kertomusvuonna yht. 1974 
(1960) lausuntoa, joista maistraatille 1685, 
asuntohallitukselle ja rahalaitoksille 228 ja 
muille 6 
— aloite-esityksiä tehtiin maistraatille, kau-
punginhallitukselle sekä virastoille ja eri vi-
ranomaisille yht. 217 (108). 

Tutkimusluonteiset 
selvitykset 

Käyttötarkoitustutkimus eräillä kanta-
kaupungin alueilla 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.6. raken-
nusjärjestyksen muutoksen, jonka mukaan 
rakennusjärjestykseen lisättiin 50 a §. Sen en-
simmäinen momentti kuuluu: Karttaliittees-
sä (asemakaavaosan piirustus n:o 6659/26.8. 
1971) keltaisella värillä merkityllä alueella si-
jaitsevilla tonteilla ei, jollei asemakaavassa 
ole toisin määrätty, saa olla liike-, toimisto-, 
varasto-, teollisuus- tai näihin verrattavia 
huoneistoja muualla kuin rakennuksen en-
simmäisessä kerroksessa. 

Kertomusvuoden aikana huomattiin tar-
peelliseksi suorittaa koetutkimus Katajano-
kan niissä kortteleissa, joita uusi rakennus-
järjestyksen muutos tulisi koskemaan. Tä-
män 49 tonttia käsittävän koetutkimuksen 

tarkoitus oli paitsi selvittää muussa kuin 
asuinkäytössä olevien huoneistojen ja tilojen 
määrä, testata tutkimusmetodi, selvittää aika-
ja henkilötarve sekä tietojen hankkimisessa 
esiintyvät vaikeudet. Koetutkimus saatiin 
kertomusvuoden aikana loppuunsuoritetuksi 
sekä yhteenvedot muussa kuin asuinkäytössä 
olevien huoneistojen ja tilojen määristä teh-
dyiksi. 

Asuntolaivojen ja -vaunujen ja tp. työmaa-
majoituksen valvonta 

Rakennusasetuksen muutoksella (791/73) 
säädettiin, että 1.11. jälkeen on haettava 
maistraatin lupa asuntovaunun tai -laivan 
taikka muun niihin verrattavan liikuteltavan 
laitteen, joka ei ole uudisrakennus, pitämi-
seen maalla tai vedessä sellaista asumista 
varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn 
tai veneilyyn. Ko. asumisen tultua näin val-
vonnan piiriin, inventoitiin kertomusvuonna 
valvontaosaston toimesta tilanne tämän asu-
misen laajuuden ja sijainnin selvittämiseksi. 
Tässä tarkoituksessa suoritettiin kohteiden 
tarkastus ja valokuvaus, selvitettiin asumis-
tilanne laivoissa sekä tilannetta maastossa. 
Laivojen sijainnit' merkittiin karttoihin. 

Selvitys osoitti, että maistraatin luvan alais-
ta asumista esiintynee Helsingin alueella n. 
20 asuntolaivassa. Lisäksi havaittiin lukuisia 
tarkempaa selvittämistä vaativia tapauksia. 
Asuntovaunujen osalta oli tilanteen inven-
tointi kertomusvuoden päättyessä vielä kes-
ken. 

Edelleen suoritettiin valvontaosaston toi-
mesta kertomusvuonna selvitys siitä, missä 
määrin työmaille ja niiden ulkopuolelle oli 
sijoitettu majoitusta palvelevia asuinparak-
keja, asuntovaunuja, -koppeja tai vastaavia 
ilman asianmukaista lupaa. Selvitys osoitti, 
että kahdeksalle majoituspaikalle eli n. 
60% :lle ko. tilapäisestä majoituksesta ei ol-
lut haettu tarvittavaa lupaa. 
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Valvonta saaristossa 

Kertomusvuonna tehtiin kuusi erillistä 
tarkastusmatkaa saaristoon lukuisten ulko-
saarten ja -luotojen tutkimista varten. 

Eräillä puolustusvoimain hallussa olevilla 
saarilla havaittiin loma-asutusta, josta osa 
näytti varsin uudelta. 

Toukolan omakotialueen miljööselvitys 

Toukolan omakotialue, jolla on huomat-
tava asemakaava-ja asutushistoriallinen mer-
kitys varhaisena sosiaalisen asuntotuotannon 
ja englantilaisen puutarhakaupunkiaatteen 
mukaisena toteutuksena, on myös kaupunki-
kuvallisesti onnistunut ja hyvin säilynyt ko-
konaisuus. Epävarmuus alueen kohtalosta 
hillitsi rakentamis- ja korjaustoimintaa, kun-
nes valtuuston kaavoituspäätöksen ja vuok-
ra-alueiden järjestelykin nojalla tonttien v. 
1970 päättynyttä vuokra-aikaa jatkettiin 50 
vuodella. Kun rakennustoiminta sitten huo-
mattavasti vilkastui, rakennustarkastusviras-
to päätti tehdä rakennusalueen valvonnassa 
noudatettavien periaatteiden aikaansaami-
seksi miljööselvityksen, jonka lopullinen val-
mistuminen odottaa kaupunkisuunnittelu-
viraston asemakaavaosaston ko. aluetta kos-
kevan kaavatutkimuksen valmistumista. 

Toimikunnat 

Julkisivutoimikunta kokoontui kertomus-
vuonna 49 kertaa. Käsiteltyjä asioita oli 454 
ja käsittelykertoja 643 (570), eli 12.8% enem-
män kuin edellisenä vuonna. Käsitellyistä oli 
rakennuslupahakemuksia koskevia 42.9 (ed. 
v. 36.8) %, maistraatin lupahakemuksia 6.2 
(4.7) % ja rakennustarkastajan lupahakemuk-
sia koskevia 22.7 (23.0) %, sekä alustavasti 
käsiteltyjä asioita 19.3 (24.2) % ja lausuntoja 
koskevia 8.9 (11.3) %. 

Kaupungin suuret rakentamishankkeet Itä-

Pasilassa ja Haaga-Vantaalla olivat kerto-
musvuonna toimikunnan keskeisimpiä työ-
kohteita. Kaupunkikuvan ja ympäristön laa-
dun ohjaaminen ja valvonta osoittautuivat 
nykyisessä rakentamistavassa aivan erityistä 
huomiota vaativiksi. Julkisivutoimikunta 
pyrki etsimään keinoja syntyneiden ongel-
mien ratkaisemiseksi lähinnä uusien asuin-
yhteisöjen osalta. 

Tarkastustoimikunta kokoontui kertomus-
vuoden aikana 50 kertaa. Käsiteltyjä asioita 
oli 618 ja käsittelykertoja 837 (828), joista 
43.6 (35.1)% koski rakennuslupahakemuksia 
sekä 6.1 (5.4)% lausuntoja ja kyselyjä. 

Huomattavimmista käsitellyistä raken-
nuskohteista mainittakoon Merihaan alue, 
eräät metroasemat, Hankkijan alue Oulun-
kylässä, Valmetin telakka-alue Vuosaaressa, 
Itä-Pasilan alue sekä Etelä-Lauttasaaren ja 
Kannelmäen asuntoalueet. 

Koulutustoiminta, neuvonta-
työ ja asiantuntija-avun an-

taminen 

Viraston harjoittama koulutustoiminta kä-
sitti oman henkilökunnan kouluttamista ja 
ulospäin suuntautuvaa neuvontatyötä. Viras-
tossa pidettiin 27 osastopäälliköiden kokous-
ta, joissa selvitettiin hallinnolisia ja viraston 
toiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyk-
siä. Henkilökunnan koulutusta harjoitettiin 
kaikilla osastoilla mm. siten, että osastopääl-
liköt pitivät osastoillaan henkilökunnan neu-
vottelutilaisuuksia. 

Ammattitaitonsa säilyttämiseksi ja kehit-
tämiseksi viraston henkilökunta osallistui 
erilaisille kursseille ja virkamatkoille. Toi-
mistohenkilökunta osallistui lisäksi henkilö-
asiainkeskuksen koulutusosaston järjestämil-
le kursseille. 

Viraston henkilökunnan toimesta harjoi-
tettiin suunnittelijoihin, rakentajiin, raken-
nuttajiin ja kiinteistöjen omistajiin kohdistu-
vaa neuvontatyötä. Lisäksi viraston toimesta 
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jaettiin korvauksetta erilaisia rakennus-
tarkastajan ohjeita, joista seuraavia asioita 
koskevat julkaistiin kertomusvuoden aikana: 
— rakentamista koskevien säännösten jär-
jestelmä 
— rakentamista koskeneiden vanhentunei-
den säännösten järjestelmä 
— Puistolan asemanseudun kerrostaloval-
taisen alueen rakentaminen. 

Lisäksi annettiin henkilökuntaohjeita seu-
raavasti: kirjaluettelon täydennysluettelo 4, 
kaupungin koulutukseen osallistuminen sekä 
kaupungin virastojen ja laitosten uudelleen-
sijoitus- ja työvoimansiirtotoiminnan sijoi-
tusperiaatteet sekä sijoitustoimintaa raken-
nustarkastusvirastossa hoitamaan nimetyn 
yhdysmiehen tehtävät. 

Paitsi edellä mainittua neuvontatyötä an-
nettiin viraston toimesta asiantuntija-apua 
Helsingin kaupungin, valtion ja seurakuntien 
asettamille toimikunnille. Viraston henkilö-
kunta osallistui myös väestönsuojelukoulu-
tukseen. Aikaisemman käytännön mukai-
sesti virasto huolehti myös maistraatin hen-
kilökunnan kurssien järjestelyistä sekä väes-
tönsuojelumateriaalin hankintasuunnitelmis-
ta. 

Osallistuminen kaupungin, 
valtion ja seurakuntien 

asettamien toimikuntien 
työskentelyyn 

Rakennustarkastusviraston viran- ja toi-
menhaltijat osallistuivat kertomusvuonna eri 
toimikuntien ym. työskentelyyn seuraavasti: 
— rak.tark. Aulis Salo oli jäsenenä palo-
lautakunnassa, asuntotuotantokomiteassa, 
eräissä kaupungin kiinteistöyhtiöiden hallin-
toa valvovissa johtokunnissa, khn asettamas-
sa rakennusjärjestyksen uudistamiskomiteas-
sa ja piilokonttoristumiskomiteassa sekä va-
rapuheenjohtajana rakennuskulttuuritoimi-
kunnassa 

— os.pääll. Eeva Hämäläinen toimi sis.as. 
ministeriön asettaman erityisrasitustoimi-
kunnan sihteerinä 
— tekn.siht. Aulis Samuelsson oli jäsenenä 
khn asettamassa piirustusten mikrofilmaus-
toimikunnassa ja rakennuskannassa tapah-
tuvien muutosten seurantajärjestelmän kehit-
tämistä käsitelleessä työryhmässä 
— yliarkkit. Arvid Ekelund oli jäsenenä khn 
asettamassa ilmamelutoimikunnassa sekä 
ympäristönsuojelutoimikunnassa ja sen öljy-
vahinkojen torjuntatyöjaoksessa, sis.as.mi-
nisteriön rakennusteknillisessä neuvottelu-
kunnassa ja rakentamismääräystoimikunnas-
sa sekä pohjoismaisen rakennusmääräysko-
mitean akustisessa jaostossa 

— julkis.tark. Olli Penttilä toimi sihteerinä 
rakennuskulttuuritoimikunnassa sekä jäsene-
nä MaTaPuPu-projektissa, Haaga-Vantaa-
alueen neuvottelukunnassa ja Pasila-alueen 
neuvottelukunnassa 
— tark.arkkit. Seppo Pitkänen oli rakennus-
tarkastusviraston ja metrotoimiston yhdys-
miehenä 

— tark.ins. Heikki Rissanen oli jäsenenä 
sis.as.ministeriön rakentamismääräystoimi-
kunnan keskusilmanvaihtolaitosten palotur-
vallisuusmääräyksiä laativassa jaostossa 

— Seppo Kontiola oli jäsenenä Kampin 
kaavarunkoa käsittelevässä projektityöryh-
mässä 
— yli-ins. Olavi Törmänen oli jäsenenä val-
tion teknill. tutkimuskeskuksen betonitek-
nill. laboratorion neuvottelukunnassa 
— os.pääll. Taisto Vainio oli jäsenenä Hel-
singin ev.lut. seurakuntien perustamassa kes-
kustan julkisten rakennusten saneeraustoimi-
kunnassa 

— valv.ins. Kaj Lindholm oli jäsenenä eräis-
sä kaupungin kiinteistöyhtiöiden hallintoa 
valvovissa johtokunnissa 

— tutkija Jorma Lampikoski oli jäsenenä 
asuntotuotanto-ohjelmasihteeristön sanee-
raustyöryhmässä. 
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Viraston toimintaan kertomusvuonna 
vaikuttaneet tekijät 

Rakennustoiminnan vaikutus 

Rakennustarkastusviraston toiminta on 
huomattavassa määrin riippuvaista raken-
nustoiminnan laajuudesta, joskaan tämä riip-
puvuus ei ole läheskään suoraviivaista. 

Kertomusvuonna oli rakennustoiminnas-
sa, myös asuinrakennustuotannon osalta, ha-
vaittavissa lievää heikentymistä edelliseen 
vuoteen verrattuna myönnettyjen lupien mää-
rän ja lupiin sisältyneiden rakennusten tila-
vuuden perusteella. Toisaalta kuitenkin lu-
piin sisältyneiden rakennusten yhteistilavuus 
(3 959 901 m 3) oli kertomusvuonna Helsingin 
tähänastisessa rakennustoiminnassa toiseksi 
suurin ja ennätysluku (4 279 236 m 3 ) saavu-
tettiin ed. vuonna. Verrattaessa haettujen 
lupien ja pidettyjen katselmusten määrää, 
voidaan todeta viraston työmäärän pysyneen 
suunnilleen edellisen vuoden tasolla. 

Säännökset ja niiden 
muutokset 

Rakennustarkastusviraston toiminta, työ-
tavat ja työmäärä ovat oleellisesti riippuvai-
sia voimassa olevista säännöksistä ja niiden 
muutoksista. Rakentamista koskevien sään-
nösten hajanaisuus on jatkuvasti vaikeutta-
nut monin tavoin rakennusvalvontaa. Sään-
nösten ja ohjeiden sekä niiden muutosten 
jatkuva seuraaminen, samoin kuin viraston 
henkilökunnan ja asiakkaiden informointi 
on toiminnan kannalta välttämätöntä. 

Kertomusvuonna viraston toimintaan ja 
työmäärään vaikuttaneista lukuisista ohjei-
den ja säännösten muutoksista mainittakoon 
— investointiverolaki (eräistä talonraken-
nustöistä v:lta 1973 ja 1974 suoritettava in-
vestointivero, n:ot 454/8.6. ja 990/29.12.), 
joka aiheutti ja aiheuttaa jatkuvasti virastolle 
paljon lisätyötä. Uuden lain vaatimien sel-

vittelytöiden suorittaminen virastossa oli 
mahdollista vain siksi, että rakennustoiminta 
oli samanaikaisesti sulun ja lakon takia py-
sähdyksissä 
— laki rakennuslain muuttamisesta ja sitä 
täydentävä rakennusasetuksen muutos (n :ot 
588/2.7.73 ja 791/31.10.73), jotka aiheuttivat 
monia muutoksia mm. rakennusvalvontatoi-
mintaan 
— sisäasiainministeriön päätös rakennusten 
vähimmäiskuormista (763/1.10.73), mikä oli 
merkillepantava siksi, että nyt annettiin ensi 
kerran po. ministeriön toimesta v. 1959 an-
netun rakennusasetuksen nojalla rakennus-
ten lujuuteen liittyvät teknilliset rakentamis-
määräykset. 

Muut tekijät 

Rakennustoiminnan pysähdyttyä kerto-
musvuonna rakennusalan työnantajien julis-
taman sulun ja työntekijäin lakon takia, ra-
kennustarkastusvirasto sai mahdollisuuden 
hoitaa mm. ohjeiden ja säännösten muutos-
ten vaatimia lisätehtäviä. STTKrn lakko oli 
sen sijaan viraston toiminnan kannalta varsin 
haitallinen, joskin sen vaikutuksia lievensi 
rakennustoiminnan samanaikainen pysäh-
tyminen. 

Paitsi lakko ja säännösten muutosten ai-
heuttamat lisätehtävät, häiritsi rakennusval-
vontatyön suorittamista myös viraston hen-
kilökunnan suuri vaihtuvuus. Henkilökunta-
pulan vuoksi jäi suorittamatta eräitä tehtäviä, 
kuten mm. jatkuvan valvonnan kehittämisen 
suunnittelu ja rakennustarkastusviraston re-
kisterien suunnittelu. 

Rakennusalan lakon aikana saatiin selvi-
tetyksi, missä määrin eräillä alueilla oli jää-
nyt katselmuksia rakentajan toimesta pyytä-
mättä. Selvityksen perusteella arvioitiin, että 
katselmuksia oli jäänyt pyytämättä n. 5000, 
joiden suorittaminen vaati siinä määrin työtä, 
ettei niitä voida hoitaa varsinaisten tarkas-
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tusten yhteydessä. Lakko aiheutti myös yli-
määräisiä töitä sikäli, että oli mm. selvitettä-
vä, missä määrin lakon aikana oli suoritettu 
rakennustöitä luvattomasti. 

Talous 

Rakennusvalvontamaksuista kertyi kau-
pungille tuloja 1 762 831 mk ja katumaan 
aitaamisesta 383 513 mk, minkä lisäksi vi-

rastolla oli muita tuloja 25 211 mk, joten 
tulojen kokonaissumma oli 2 171 555 mk. 
Tulot jakaantuivat siten, että rakennusval-
vontamaksuista kertyi n. 81.2%, katumaan 
aitaamisesta n. 17.7% ja muista tuloista n. 
1.1%. Viraston menot olivat kertomusvuonna 
yht. 3 173 088 mk. Tulot olivat pienentyneet 
edelliseen vuoteen verrattuna n. 1.9% ja me-
not kasvaneet n. 10.5%. Tuloilla peitettiin 
n. 68.4% viraston menoista. Niistä menoista, 
joihin ei luettu eläkkeitä, peitettiin em. tu-
loilla n. 79.6%. 
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Hallinnollinen osasto 

Hallinnolliseen osastoon kuuluu kanslia-, 
henkilöasiain- ja palkkalaskentatoimisto. 

Osaston päällikkönä toimi v. 1973 lainop. 
kand. Olavi Juuti ja henkilökuntaan kuului 
vuoden päättyessä (ed.v.): 
— vakinaisia viranhaltijoita 27 (26) 
— tilapäisiä viranhaltijoita 8 ( 6 ) 
— työsopimussuhteisia toimi-

henkilöitä 52 (56) 
Kertomusvuoden aikana sattui 761 työ-

tapaturmaa, joista 41 kuukausipalkkaisille ja 
720 tuntityöntekijöille. Kaikki työntekijät 
oli vakuutettu Vakuutusyhtiö Pohjolassa, 
mutta kaupunki vastasi kaikista vakuutuk-
sista aiheutuneista menoista. 

Korvauspäätösten perusteella kassan 
kautta työntekijöille maksetut tapaturma-
korvaukset olivat 515 011 mk ja sairausloma-
tililtä ns. kaupungin osuus 8 435 päivältä yht. 
141 479 mk. 

Helsinki-mitali myönnettiin seitsemälle 
henkilölle sekä Kaupunkiliiton ansiomerkki 
74 eläkkeelle siirtyneelle henkilölle. 

Kertomusvuoden aikana anottiin hautaus-
avustusta 16 työsuhteessa olleen toimi-
henkilön tai työntekijän oikeudenomistajalle. 

Talousosasto 

Talousosastoon kuului kassa- ja tilitoimis-
to, hankintatoimistoja konevarikko. Osaston 
päällikkönä toimi dipl.ins. Eero Puomi. 

Kassa- ja tilitoimisto. Henkilökuntaan kuu-
lui kertomusvuoden päättyessä (ed.v.): 15 
(13) vakinaista ja 3 (3) tilapäistä viranhaltijaa 
sekä 7 (8) työsopimussuhteista toimihenkilöä. 

Toimiston jakautumista jaoksiin täsmen-
nettiin vuoden aikana keskittämällä viraston 
varsinaiset kassapalvelutehtävät, siirtomää-
räys- ja laskujen tarkatustehtävät sekä eräät 
viraston saatavien perimiseen liittyvät tehtä-
vät maksuliikejaokseen. Satamarakennus-
osaston työntekijöiden tuntipalkat makset-
tiin rakennusviraston kassa- ja tilitoimiston 
tuntipalkkojen kassanhoitajien toimesta. 

Viraston hallinnollinen kirjanpito, osasto-
jen sisäiseen kustannuskirjanpitoon liittyvät 
rekisteröintitehtävät sekä viraston reskontra-
kirjanpito laskutus- ja valvontatoimintoi-
neen suoritettiin automaattisin tietojenkäsit-
telymenetelmin kirjanpitojaoksen henkilö-
kunnan toimesta. Loppusuoritteita olivat 
mm. viraston kuukausittaiset tiliyhdistelmät 
ja vuositilinpäätös. Kirjanpidon perusteella 
laadittiin lisäksi määräaikoina viraston mak-

Huom. Kertomukseen liittyvät taulukot, joita ei ole otettu tähän julkaisuun, on julkaistu rakennusviraston 
lyhentämättömässä toimintakertomuksessa. 
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suvalmiuslaskelmat, varojen käytön ennus-
teet ja talousarvion toteutumisraportit. 

Yleisten töiden lautakunnan ja rakennus-
viraston talousarvioehdotus laadittiin osasto-
jen ehdotusten perusteella lähinnä kirjanpi-
tojaoksen henkilökuntaa käyttäen ryhmä-
työnä. 

Viraston eri osastoilla käynnissä oleva 
laskentatoimen kehittämistyö vaikutti jatku-
vasti myös kassa- ja tilitoimiston toimintaan 
laajentavasti. Toimiston henkilökunta suo-
ritti myös erillisiä viraston laskentatoimen 
kehittämiseen liittyviä taloudellisia selvitys-, 
kehitys- ja jälkitarkkailutehtäviä sekä osal-
listui viraston toiminnan taloudellisuuden 
suunnitteluun. 

ATK-suunnittelun osalta suoritettiin ta-
lousosastolle kuuluvia viraston yleisten kir-
janpitoa, materiaalilaskentaa ja palkanlas-
kentaa koskevien sovellutusten ylläpito- ja 
kehittämistehtäviä sekä avustettiin tarvit-
taessa eri osastojen sisäiseen kustannuslas-
kentaan liittyvien erityissovellutusten kehit-
tämistyötä. Lisäksi aloitettiin osastojen 

ATK-yhdyshenkilöiden välinen pysyvä yh-
teistyö. 

Rakennusvirastossa oli kertomusvuonna 
kuukausipalkkaisia palkansaajia keskimää-
rin 859 ja tuntipalkkaisia keskimäärin 2 636 
henkilöä. 

Tilitositteita kertyi yhteensä seuraavasti: 

— maksumääräyksiä 
— tulotositteita 
— kassatositteita 
— muistiotositteita 

1973 
kpl 

62 436 
11 422 
15 967 
5 229 

1972 
kpl 

65 947 
10 800 
16 491 
5 036 

Yhteensä 95 054 98 274 

Rakennusvirasto toimi itsenäisenä kassa-
virastona ja kassan vaihto oli 16 605 620 
(ed.v. 10 957 265) mk. 

Määrärahojen käytön sekä kaupungin 
muille virastoille ja laitoksille ja ulkopuoli-
sille suoritettujen töiden markkamääräiset 
arvot olivat: 

1973 
mk 

talousarviovuoden määrärahojen käyttö 209 269 973 
ed. vuosien siirtomäärärahojen käyttö 76 771 372 
työllisyysmäärärahojen käyttö 40 455 
kaupungin muille virastoille ja laitoksille suoritetut työt 27 184 246 
ulkopuolisille suoritetut työt 13 158 135 

Yhteensä 326 424 181 

1972 
mk 

167 924 490 
83 206 655 

58 445 
22 701 039 
10 858 631 

284 749 260 

Rakennusviraston käyttötulot olivat yht. 
41 443 292 (34 664 214) mk. 

Hankintatoimisto. Henkilökuntaan kuului 
kertomusvuoden päättyessä (ed.v.): 
— vakinaisia viranhaltijoita 21 (22) 
— tilapäisiä viranhaltijoita 1 ( 0 
— ts. kk-palkkaisia toimihenkilöitä 22 (18) 
— työntekijöitä 43 (43) 

mk 

Varaston arvo oli 1.1.1973 . . . . 1 853 942 
— vuoden aikana ostetun 

tavaran arvo 20 549 859 
— vuoden aikana käytetyn 

tavaran arvo 20 403 745 
Varaston arvo oli 31.12.1973 . . 2 000 056 
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Pääasiallisimmat tavaranhankinnat tehtiin 
kertomusvuonna lähinnä seuraavilta hank-
kijoilta: Oy Ekströmin Koneliike Ab, Hyvin-
kään Betoni, Karjaan Sementtituotetehdas, 
Kesko Oy, Lohjan Kalkkitehdas Oy Rudus, 
Paraisten Kalkkivuori Oy, Radi-Betoni Oy, 
Oy Renlund Ab, SOK ja Oy Julius Tallberg 
Ab. 

Sahatun puutavaran hankinnat Helsingin 
kaupungin puutavarakeskukselta olivat kol-
mena viimeisenä vuonna seuraavat. 

m3 

— 1971 8 859 929 
— 1972 5 066 980 
— 1973 5 624 930 

Hankinnat kaupungin virastoille ja laitok-
sille hoidettiin hankintasopimuksilla ja ti-
lauksilla, jolloin tavara toimitettiin liikkeestä 
suoraan asianomaiselle laitokselle tai viras-
tolle. Samanlaista hankintamenettelyä on 
käytetty osaksi myös rakennusviraston omille 
osastoille tapahtuneissa hankinnoissa. 

Toimiston suorittamien aine- ja kulutus-
tarvike- sekä kone- ja kalustohankintojen 
kokonaisarvo oli 32 615 330 mk. 

Tulot. Toimistolla oli kertomusvuoden ai-
kana vuokratuloja vieraille lainatuista työ-
kaluista, työkoneista ja lipuista 32 763 mk 
sekä suoritetuista kuljetuksista 324 875 mk. 

Talosuunnitteluosasto 

Rakennusviraston uuden johtosäännön 
voimaantultua talosuunnitteluosastoon pe-
rustettiin 2.10.1972 kaupunginarkkitehdin 
päätöksellä ehdotetun työjärjestyksen mu-
kainen vahvistamaton toimistojako. Osas-
toon kuuluu: esisuunnittelu-, arkkitehti- ja 
rakennesuunnittelutoimisto. 

Lisäksi on talosuunnittelu- ja taloraken-
nusosastolla yhteinen kirjaamo, laskentajaos 
ja kirjanpitojaos. 

Henkilökunnan vahvuus oli 31.12. kirjaa-
mo mukaan luettuna 9 vakinaista viranhalti-
jaa ja 57 työsopimussuhteessa olevaa kk. 
palkkaista toimihenkilöä. Näistä oli arkki-
tehteja 24 ja insinöörejä 12. Osaston päällik-
könä toimi kaup.arkkitehti Sakari Siitonen. 

Esisuunnittelutoimiston toiminta käynnis-
tettiin kertomusvuoden aikana. Tämä mer-
kitsi esisuunnittelun toimintamallin sekä toi-
miston organisaation kehittämistä. Organi-
saatio tuli käsittämään viisi jaosta: 
— yleinen jaos 
— kantakaupunkijaos 
— läntisten kaupunginosien jaos 
— pohjoisten kaupunginosien jaos 
— itäisten kaupunginosien jaos 

Toimisto aloitti rakennusten suunnittelu-
ohjeiden laatimisen yhteistyössä eri hallinto-
kuntien kanssa (Myllypuron monitoimitalo, 
Vallilan virastotalo, päiväkotien yleiset suun-
nitteluohjeet, selvityksiä päiväkotien piha-
alueista). 

Toimisto laati talosuunnitteluosaston toi-
mintasuunnitelman sekä osallistui kaupungin 
taloussuunnitelman ja talousarvion laatimi-
seen. 

Esisuunnittelutoimisto osallistui myös kau-
pungin aluerakennusprojektien työhön avus-
tamalla hallintokuntia hankesuunnittelussa, 
erityisesti tekemällä aloitteita yhteishankkeis-
ta sekä vaikuttamalla kaavoitustyöhön yleis-
ten rakennusten tonttien osalta. 

Arkkitehtitoimisto. Huomattavan suuria 
rakennussuunnitelmia oli tekeillä 75. Näistä 
oli 47 kohdetta suunnittelutoimiston tehtä-
vänä ja 28 oli annettu yksityisten arkkitehti-
toimistojen tehtäväksi. 

Arkkitehtitoimiston tehtävät oli jaettu seu-
raaviin jaoksiin: 

— yleissuunnittelujaos 
— sairaalasuunnittelujaos 
— sosiaalitoimenrakennusten suunnittelu-

jaos 
— lasten päiväkotien suunnittelujaos 
— korjaustöiden suunnittelujaos 

215 



32. Rakennusvirasto 

— opetus-ja urheilutoimen jaoksen tehtävät 
hoidettiin toimistopäällikön johdolla. 

Tärkeimmistä vireillä olleista suunnittelu-
töistä mainittakoon seuraavat rakennuskoh-
teet: 
— yleisen kunnallishallinnon rakennukset, 
— korttelin K 31 saneeraus, 
— Finlandia-talon kongressisiipi, 
— virastotalo Hietaniemenkatu 9, 
— rakennus taidekokoelmien säilytystä var-

ten, 
— Kallion paloaseman muutos-ja lisäraken-

nustyö, 
— Suomenlinnan paloaseman muutostyö, 
— Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen laajen-

nus, 
— vesiensuojelu-ja tielaboratorio, 
— rakennusviraston läntinen tukikohta, 
— jäteautojen pesulaitos, 
— Toukolan konevarikon varastohalli, 
— Pasilan maaliikennekeskuksen 

rakennus B, 
— kiinteistön Nilsiänkatu 6 muutostyöt, 
— Esplanadinkappelin restaurointi, 
— kiinteistöt Kuortaneenkatu 5 ja Hespe-

riankatu 15, 
— Herttoniemen poliisiasema, Kirvesmie-

henkatu 2, 
— Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Mal-

minkartanon rautatieasemat. 

Sairaalatoimen rakennukset: 
Nikkilän sairaala, rakennus n:o 10:n ja 

entisen sikalan muutos- ja perusparannus-
työt, Röykän sairaala, uusi keittiörakennus 
ja rakennus n :o 1 :n perusparannustyö, Auro-
ran sairaala, lastenpsykiatrian osaston uudis-
rakennustyö sekä keittiörakennuksen perus-
parannustyö, Marian sairaala, poliklinikan 
laajennustyö, keittiön perusparannustyö 
sekä rakennus n:o 4:n hissityö. Lauttasaaren 
koulukiinteistön muutos hoito-osastoksi. 

Huolto-ja lastensuojelutoimi: 

Roihuvuoren vanhusten asuintalo ja las-
ten päivähoitolaitos, Kontulan vanhusten-

huollon keskus, Kontulan vanhusten asuin-
talo, Asunnottomien miesalkoholistien ensi-
suoja, Koskelan sairaskodin pitkäaikaissai-
raiden hoitorakennus, Killinmäen keskuslai-
tos, Sofianlehdon vastaanottokodin peruspa-
rannus- ja muutostyöt, Tapanilan perheryh-
mäkoti, Tervalammen työlaitoksen henkilö-
kunnan asuinrakennus, Koskelan vanhusten 
asuintalo. 

Lasten päivähoitotoimi: 

Tahvonlahden lasten päiväkoti, Etelä-
Jakomäen lasten päiväkoti, Roihuvuoren II 
lasten päiväkoti, Koulutanhuan lasten päi-
väkoti, Vesalan lasten päiväkoti, Sepänmäen 
lasten päiväkoti, Leppäsuon lasten päiväko-
ti, Lauttasaaren II lasten päiväkoti, Pajalah-
den lasten päiväkoti, Kontulan III lasten 
päiväkoti, Itä-Pakilan lasten päiväkoti, Myl-
lypuron II lasten päiväkoti, Koskelan II 
lasten päiväkoti, Kontula IV lasten päiväkoti, 
Konalan lasten päiväkoti, Vuosaaren II las-
ten päiväkoti, Mellunmäen lasten päiväkoti, 
Vuosaaren leikkikenttärakennus, Kontulan 
leikkikenttärakennus. 

Opetus- ja urheilutoimi: 

Pihlajamäen, Kontulan, Vesalan, Jako-
mäen ja Sepänmäen tilapäiset kouluraken-
nukset. 

Jakomäen kansakoulun lisärakennus, Itä-
Pakilan korttelikoulu, Koskelan korttelikou-
lu, Herttoniemen ammattikoulu, Laajasalon 
kirjasto- ja nuorisotalo, Talin urheilupuiston 
jalkapallohalli, Oulunkylän urheilupuiston 
huoltorakennus, Myllypuron urheilupuiston 
uimahalli, Pirkkolan jäähalli. 

Korjaus-, perusparannus- ja muutostöitä 
suoritettiin seuraavissa kiinteistöissä: 

Mäkelänkatu 37—43 ja 86—96, Koskelan 
keskuspesula, Helsinginkatu 24, Kustaankar-
tano, Auroran Desinfektiolaitos, Unionin-
katu 27, Sofiankatu 4 (poliisiruokala) sekä 
Hietaniemen ja Pengerkadun poliisiasema. 
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Rakennesuunnittelutoimistoon kuuluivat 
seuraavat jaokset: 
— ennakkosuunnittelu- ja valvontajaos 
— rakennesuunnittelujaos 
— väestönsuojajaos 

Rakennesuunnittelutoimisto hoiti talo-
suunnitteluosaston rakennuskohteiden ra-
kennusteknillisen suunnittelun, johon kuului 
eri suunnitteluvaiheiden rakenne-, maankai-
vu-, louhinta-, salaojitus-, pintavesien poisto-
ja pihamaarakennesuunnitelmien teko. Toi-
misto hoiti katurakennusosaston jäteveden-
pumppaamoiden sekä urheilu- ja ulkoiluvi-
raston pienehköjen saneeraus-ja uudisraken-
nusten rakennesuunnittelun. Lisäksi toimisto 
osallistui toimialansa puitteissa kaupungin 
eri rakennuskohteiden rakennusteknilliseen 
hanke- ja esisuunnitteluun sekä hoiti yleisten 
väestönsuojien suunnittelun. 

Toimisto antoi tarvittaessa myös asian-
tuntija-apua eri laitoksille ja hallintokunnille 
rakennusteknillisissä kysymyksissä. 

Toimiston omana työnä laadittiin rakenne-
suunnitelmat 51 työkohteeseen, joista suurin 
osa oli pienehköjä saneeraus- ja korjaustöitä. 
Ulkopuolisilla rakennesuunnittelutoimistoil-
la oli tekeillä yhteensä 36 suunnittelutyötä. 
Omia kartoitus-, pohjatutkimus- ja raken-
nusten tutkimustehtäviä suoritettiin 40 kpl. 

Yleisiä ja yhteisiä väestönsuojia oli suun-
nitteilla yhteensä 17. 

Tärkeimmistä vireillä olleista suojakoh-
teista mainittakoon seuraavat: Myllypuron, 
Kontulan ja Itä-Pasilan asuntoalueiden yh-
teiset kalliosuojat, Arkadianmäen kalliosuoja 
sekä Dagmarinkadun ja Tähtitorninvuoren 
yleiset kalliosuojat. 

Edellisten lisäksi suunniteltiin Vuosaaren 
laitesuoja. Rakennesuunnittelutoimisto osal-
listui myös eräiden esisuunnitteluvaiheessa 
olevien kuten Maunulan, Pohjois-Mellun-
mäen, Roihupellon ja Jakomäen yhteissuo-
jien ohjelmien laatimiseen. 

Talorakennusosasto 

Rakennusviraston uuden johtosäännön 
voimaantultua talorakennusosastoon perus-
tettiin 2.10.1972 talorakennuspäällikön pää-
töksellä ehdotetun työjärjestyksen mukainen 
vahvistamaton toimistojako. Osastoon kuu-
luu: 
— uudisrakennustoimisto 
— korjaustoimisto 
— koneteknillinen toimisto 

Lisäksi on talorakennusosastolla ja talo-
suunnitteluosastolla yhteinen kirjaamo, las-
kentajaos ja kirjanpitojaos. 

Henkilökunnan vahvuus oli 31.12. (lasken-
tajaos ja kirjanpitojaos mukaan luettuna) 
33 vakinaista viranhaltijaa ja 94 työsopimus-
suhteessa olevaa kk-palkkaista toimihenki-
löä. Näistä oli dipl.insinöörejä 8, opistoinsi-
nöörejä 17 ja teknikoita 69. 

Osaston päällikkönä toimi talorakennus-
päällikkö Lasse Juvonen. 

Osaston työmailla oli työntekijöiden 
kokonaismäärä (urakoitsijatyöt mukaanluet-
tuna) kertomusvuoden päättyessä 807 (ed.v. 
820). 

Uudisrakennus toimiston tehtävänä on työ-
järjestyksen mukaan hoitaa talorakennus-
osastolle kuuluvien uudisrakennushankkei-
den toteuttaminen joko omalla työvoimalla 
tai urakoitsijaliikkeitä käyttäen. 

Korjaustoimisto suorittaa kaupungin kiin-
teistöjen perusparannus- ja vuosikorjaustyöt 
suurimmaksi osaksi omaa työvoimaa käyt-
täen. 

Vuoden 1973 talorakennustoimintaan an-
toi leimansa vallinnut yleinen korkeasuh-
danne, joka lisäsi tuotantoa määrällisesti ja 
aiheutti Helsingissä huomattavaa työvoima-
pulaa. Kaupungin töissä tämä näkyi mm. 
urakoitsijoiden työaikojen pidentymisenä. 
Osastolla oli vaikeuksia teknillisen työnjoh-
tohenkilökunnan saamisessa, joten toimin-
nan tehokkuus huononi. Käytössä olleiden 
resurssien sallimissa puitteissa kuitenkin py-
rittiin kehittämään toisaalta työmaiden en-
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nakkosuunnittelua ja toisaalta työnaikaista 
valvontaa ja jälkilaskentaa. 

Tärkeimmät toimintavuoden aikana val-
mistuneet kohteet ja vuoden lopussa käyn-
nissä olleet kohteet on esitetty jäljempänä 
olevissa luetteloissa. Määrärahoja käytettiin 
osaston työkohteisiin kertomusvuonna yht. 
64 481 536 (ed.v. 59 302 963) mk. 

Koneteknillinen toimisto hoiti talosuunnit-
telu- ja talorakennusosastojen työkohteiden 
LVI-, sähkö- ja teleteknilliset sekä muut ko-
neteknilliset suunnittelu- ja rakennuttajateh-
tävät, antoi asiantuntija-apua kaupungin eri 
laitoksille ja hallintokunnille alaansa kuulu-
vissa kysymyksissä sekä valvoi kaupungin 
omistamien kiinteistöjen LVI-, säätö- ja säh-
kölaitteiden hoitoa ja kuntoa liikelaitoksien 
hallinnassa olevia kiinteistöjä lukuunotta-
matta. 

Suunnittelutehtävät hoidettiin uudisraken-
nusten osalta pääasiassa ulkopuolisten suun-
nittelutoimistojen avulla. 

Kertomusvuoden päättyessä tekeillä olleet 
uudisrakennus- ja saneeraustyöt: 

Urakalla: m3 m? 

— Finlandia-talon II vaihe 26 330 
— Roihuvuoren vanh. 

asuintalo 13 600 
— Kontulan vanh. asuin-

talo 11790 
— Pajalahden lasten päivä-

koti 3 400 
— Pirkkolan jäähalli . . . . 45 380 100 500 

Omana työnä: m3 

— Kontulan vanh. huollon 
keskus 40 100 

— HKR:n länt. työtuki-
kohta 23 270 

— Jätteenpolttolaitoksen 
laajennus 36 360 

— Kallion paloseman laa-

rrv rrv 
jennus 52 800 

— Marian sair. Lauttasaa-
ren os. 13 425 

— Kirvesmiehenk. 2 muu-
tostyö 7 950 

— Vesiensuojelu- ja tiela-
boratorio 17 950 191 855 

Yht. 292 355 

Väestönsuojat: m3 

— Myllypuron kalliosuoja 34 400 
— Tähtitorninvuoren kal-

liosuoja 30 000 

Kertomusvuonna valmistuneet rakennuskoh-
teet: 

Urakalla: m3 m3 

— Pohjois-Jakomäen las-
tentarha 2 500 

— Marian sair. poliklinikan 
laajennus 1 050 

— Tervalammen työlaitok-
sen kasvihuone 5 520 

— Metsolan tilap. kansa-
koulu 1 170 

— Jakomäen tilap. kansa-
koulu 1 170 

— Siltamäen tilap. kansa-
koulu 585 11 995 

Omana työnä: m3 m3 

— Rahatoimiston korttelin 
saneeraus 24 500 

— Tahvonlahden kansa-
koulu 15 600 

— Pihlajamäen II lasten-
tarha 2 950 

— Nilsiänk. 6 saneeraus . . 26 190 
— Suomenlinnan paloase-

man saneeraus 800 70 040 
Y h t 82 035 
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Katurakennusosasto 

Hallintotoimisto muodostaa puitteet koko 
osastoa koskevien hallinto- ja palvelutehtä-
vien keskitetylle hoidolle. Sen tehtäviin kuu-
luu mm. lakiasiat, henkilöasiat, talousasiat 
ja ATK-asiat. 

Suunnittelutoimiston tehtäviin kuuluu 
mm. huolehtia katurakennusosaston toimi-
alaan kuuluvien katujen, teiden, siltojen, 
viemäreiden, urheilukenttien ja -laitteiden 
rakennus-, korjaus- ja kunnossapitotöiden 
suunnittelusta, valvoa ulkopuolisille tehtä-
väksi annettuja suunnittelutöitä, suorittaa 
mittaus- ja maaperätutkimustöitä sekä olla 
yhteydessä asianomaisiin kaupungin laitok-
siin ja ulkopuolisiin. 

Rakentamistoimiston tehtäviin kuuluu 
mm.: suorittaa katurakennusosaston omalla 
työvoimalla tehtävien katujen, teiden, silto-
jen, viemäreiden, urheilukenttien ja -laittei-
den uudisrakennustyöt ja valvoa urakoitsi-
joille annettuja töitä sekä suorittaa kaupun-
gin muiden laitosten tai ulkopuolisten ti-
lauksesta toimialaansa kuuluvia töitä. 

Kunnossapitotoimiston tehtäviin kuuluu 
mm. suorittaa kaupungille kuuluvien katu-
jen ja teiden sekä kaupungin hoitoon otettu-
jen yksityisten katuosuuksien korjauksia ja 
kunnossapitoa, huolehtia kestopäällystys-
töistä, suorittaa viemärien kunnossapito-, 
korjaus- ja uusimistöitä sekä liikenteen jär-
jestelyn edellyttämiä muutostöitä. Kunnos-
sapitotoimistoon kuuluu tielaboratorio. 

Puhdistamotoimiston tehtäviin kuuluu 
mm. huolehtia jäteveden puhdistamojen ja 
-pumppaamojen suunnittelusta, rakentami-
sesta, käytöstä ja kunnossapidosta, huoleh-
tia jätevesien johtamisesta puhdistamoista 
vesistöön, suorittaa kaupungin vesistöalueel-
la luonnonsuojelua edistäviä toimenpiteitä. 
Puhdistamotoimistoon kuuluu vesiensuojelu-
laboratorio, joka tutkii jätevesien käsittely-
menetelmiä ja suorittaa vesistöalueiden tut-
kimista. 

Osaston päällikkönä toimi katurakennus-
päällikkö, dipl.ins. Seppo Hirvonen. 

Henkilökunnan määrä 31.12.1973: 
Kuukausi-

palkalla 
m n 

Tunti-
palkalla 

m n 
Yhteensä 

— osastopääll. ja hallintotoimisto . , , 
— suunnittelutoimisto 

6 
51 

16 
12 58 

— 22 
121 

— rakentamistoimisto 68 — 374 28 470 
— kunnossapitotoimisto 
— puhdistamotoimisto 
— projektit 

26 
88 
11 

1 
20 

2 

163 
71 

9 
15 

199 
194 

13 
Yhteensä 250 51 666 52 1 019 

Koulutus. Osaston henkilökunnasta osal-
listui koulutukseen 100 henkilöä, joista kau-
pungin järjestämille kursseille 35, työturval-
lisuuskursseille 26 ja eri järjestöjen järjestä-
mille maksullisille kursseille 39 henkilöä, joi-
den osanottomaksut olivat yht. 9 667 mk. 

Talous. Katurakennusosaston kokonais-
menot olivat kertomusvuonna 149,48 (129,45) 
milj.mk. Menojen lisäys edellisestä vuodesta 
oli näin ollen 16.0%. Lisäys johtui suurelta 
osin eräistä huomattavista liikenneväyläura-
koista. 
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Kustannukset jakautuivat seuraavasti: 

Käyttömenot mmk mmk 
Hallinto 

KK-palkat 7,80 
Sosiaalimaksut 2,12 
Muut hallintomenot 0,47 10,39 

Korjaus-ja kunnossapito 
Katujen kunnossapito 6,00 
Liikenteen järjestelyt 1,17 
Päällysteiden uusiminen . . . . 1,94 
Viemäreiden ja palokaivojen 
kunnossapito 1,42 
Täytemaan vastaanottopaik-
kojen hoito 0,90 11,43 

Katu- ja satamavalaistus 8,32 
Vesipostit ja suihkukaivot . . . . 0,36 
Puhdistamojen ja pumppaamojen 

käyttö 7,92 
Vesiensuojelulaboratorio 0,58 
Pääomakustannukset 7,55 
Käyttömenot yhteensä 46,55 

Pääomamenot mmk 
Kadut 20,21 
Liikenneväylät 28,84 
Martinlaakson rata 15,89 
Viemärit pumppaamoineen . . 32,16 
Puhdistamot 5,62 
Muut pääomamenot 0,10 

Pääomamenot yhteensä 102,82 

Pääomamenoista oli osaston oman työn 
osuus 50.4% (52.3%) ja sopimustöiden osuus 
49.6% (47.7%). Omasta työstä oli kuljetuk-
sen osuus 17.0%, koneiden osuus 16.1%, 
miestyön osuus 22% ja sosiaalikulut 13.5%. 

Katurakennusosasto suoritti korvausta 
vastaan tilaustöitä kaupungin muille laitok-
sille ja osastoille sekä yksityisille. Kokonais-
laskutus oli kertomusvuonna 14.68 (10.65) 
milj.mk, joista kaupungin muiden laitosten 

ja osastojen osuus oli 8.73 milj.mk ja yksi-
tyisten osuus 5.95 milj.mk. Tilauksia oli 
kaikkiaan n. 1 600 kpl. 

Suunnittelu 

Vuoden aikana suunnittelutoimiston toi-
mesta laadittiin kaikkiaan n. 1300 piirustusta 
(konsulttien laatimat piirustukset mukana). 
Suunnitelmiin tarvittavat maastomittaus- ja 
maaperätutkimustyöt teki suurimmaksi osak-
si toimiston mittausjaos. Maaperätutkimus-
pisteitä oli n. 4 000 kpl kairauspituudeltaan 
yhteensä n. 20 300 m. Lisäksi valmisteltiin 
kirjelmiä, laadittiin kustannusarvioita mm. 
talousarvioita ja taloussuunnitelmia varten, 
osallistuttiin muiden hallintokuntien suun-
nittelutoimintaan sekä suoritettiin toimialaan 
kuuluvaa yleisön palvelua ja teknistä neu-
vontaa. 

Liikenneväylät, kadut ja viemärit. Liiken-
neväylien osalta suurimmat suunnittelutyöt 
kantakaupungin alueella olivat Metsämäen-
tien, Ratapihantien ja Veturitien rakennus-
suunnitelmien loppuunsaattaminen sekä 
Mannerheimintien liikennejärjestelyjen vii-
meistely välillä Rautatiekatu—Lapinmäen-
tie. Kokonaisuudessaan suunniteltiin lisäksi 
Suokadun jatke, Parrukatu ja Kaasutehtaan-
katu. Katu- ja viemärisuunnittelukohteista 
mainittakoon Pasila-projektin kadut, viemä-
rit ja jalankulkutasot sekä alueen koko kun-
nallistekniikan suunnittelun koordinointi. 
Edelleen laadittiin suunnitelmat ajankohtai-
sista liikennejärjestelyistä sekä Metron ai-
heuttamista muutostöistä katu- ja viemäri-
verkoissa. Viemärilaitoksen kannalta merkit-
tävimmät suunnittelutyöt olivat viemäriver-
kon saneeraussuunnitelmat, Savila—Tivolin-
tie viemäritunneli ja Kaivopuiston—Etelä-
sataman kokoojaviemäri. 

Läntisten ja pohjoisten esikaupunkien 
alueilta viimeisteltiin Vihdintien parantamis-
suunnitelma Haagan liikenneympyrän ja ran-
taradan välillä sekä jatkettiin Eliel Saarisen-
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tien suunnittelua välillä Haagan liikenne-
ympyrä—Ilkantie. Lisäksi suunniteltiin Ase-
sepäntien ja Tuusulantien liittymää ja aloi-
tettiin Kehä I:n suunnittelu välillä Vihdin-
tie—Kantelettaren tie. Katu- ja viemärisuun-
nittelun kannalta tärkein kohde oli Haaga— 
Vantaan projektialueen kadut ja viemärit. 

Koillisten esikaupunkialueiden tärkeim-
mät suunnittelukohteet olivat Puistolan ase-
maseudun ja Suurmetsän kadut ja viemärit, 
Keravanjoen pumppaamon kokoojaviemärit 
sekä ns. MaTaPuPu-alueen kunnallisteknii-
kan yleisuunnittelu ja rakentamisohjelman 
laatiminen. 

Itäisten esikaupunkialueiden liikenneväy-
lien suunnittelu keskittyi Itäväylään Kulo-
saaressa ja Vartiokylän kohdalla välillä Kehä 
I—Riskutie. Katu- ja viemärisuunnitelmia 
tehtiin Vuosaaressa ja Laajasalossa. 

Sillat. Huomattavimmat osaston suun-
nittelemat sillat ovat Korkeasaaren silta Mus-
tikkamaalta Korkeasaareen, rautatietunneli 
ja alikulkutunneli Radanvarsitien ali Pasi-
lassa. Ulkopuolisella suunnittelijalla teetet-
tiin Metsämäentielle pää- ja rantaradan yli 
rakennettavien siltojen suunnitelmat. 

Uudisrakennustyöt 

Kadut, liikenneväylät, tiet ja rautatiet. 
Uusien katujen, liikenneväylien, teiden, sil-
tojen ja yleisten alueiden rakentamiskustan-
nukset olivat yhteensä 49.05 (55.19) milj.mk. 
Martinlaakson radan rakentamiskustannuk-
set olivat 15.89 (6.75) milj.mk. 

Suurimpia kadunrakennuskohteita olivat 
Pasilan, Laajasalon, Konala—Pitäjänmäki— 
Marttilan, Vuosaaren ja Haaga—Vantaan 
kadut. Suurimmat liikenneväyläkohteet oli-
vat Itäväylä, Nuijamiestentie—Nurmijärven-
tie, Suurmetsäntie, Laajasalontien ja Helsin-
gin—Lahden moottoritie. 

Kertomusvuonna rakennettiin katualaa 
seuraavasti: 

m 2 

— ajorataa 189 934 
— polkupyörätietä 5 824 
— jalkakäytävää 51 501 

Yhteensä 247 259 

Rakennettujen katujen ja katuosuuksien 
yhteispituus oli 18 524 (ed.v. 23 608) m. 

Kertomusvuoden päättyessä oli katuja, 
teitä ja yleisiä paikkoja yht. 787 866 (ed.v. 
769 866) m, yhteispinta-alaltaan 9 291 481 
(9 044 222) m2 . 

Viemärit. Uusien viemärien ja pumppaa-
mojen suunnittelu- ja rakennuskustannukset 
olivat yhteensä 32.16 (19.90) milj.mk. Li-
säksi viemäreitä uusittiin 1.64 (1.50) milj. 
mk :11a. 

Kertomusvuonna rakennettujen uusien 
viemäreiden yhteispituus oli 41 594 jm, josta 
katurakennusosaston rakentamaa 36 032 jm 
ja aluerakentajien rakentamaa 3 976 jm. 
Viemäreistä oli muoviputkea 666 m. Tarkas-
tuskaivoja rakennettiin 875 kpl ja sadevesi-
kaivoja 466 kpl. 

Suurimmat viemärinrakennuskohteet oli-
vat Vartioharjun, Pasilan ja Haagan viemärit 
sekä kokoojaviemäritunnelit Pirkkola—Sör-
näinen ja Konala—Pasila—Sörnäinen. 

Viemäreitä oli kertomusvuoden päättyessä 
yhteensä 1 053 566 (ed.v. 1 011 962) m. 

Sillat. Kertomusvuonna rakennettiin katu-
rakennusosaston toimesta valmiiksi kolme 
ajoneuvoliikenteen siltaa ja kaksi jalankul-
kusiltaa sekä neljä alikäytävää. 

Valmistuneet sillat olivat: Reposalmen-
tien silta Laajasalossa, Kylänevantien silta 
Nuijamiestentien yli Haagassa, Kanteletta-
ren tien silta Kannelmäessä (ajotie + jalan-
kulkusilta), Pelimannintien alikäytävät 3 kpl 
Kannelmäessä, Niinisaarentien alikäytävä 
Vuosaaressa ja Savonkadun jalankulkusilta. 

Kaikki valmistuneet sillat ovat teräsbeto-
nia lukuunottamatta viimemainittua, joka 
on kantavilta osiltaan terästä kannen ollessa 
puuta. 
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Valmistuneiden siltojen kustannukset oli-
vat yhteensä 4.7 milj.mk ja vuoden vaih-
teessa rakenteilla olleiden n. 1.5 milj. mk. 

Kaupunki maksaa lisäksi kaikki alueelleen 
vv. 1972—1974 rakennetut ja rakennettavat 
Martinlaakson radan sillat (12 kpl). Näiden 
kustannukset ovat nykyisen arvion mukaan 
yht. n. 17 milj.mk. 

Jätevedenpuhdistamot 
ja -pumppaamot 

Rakennustyöt. Vuoden 1973 aikana käytet-
tiin jäteveden puhdistus- ja poistojärjestelyi-
hin 5 619 632 mk, jonka lisäksi viemäreiden 
rakentamismäärärahoista meni 2 400 000 mk 
pumppaamoiden rakentamiseen. 

Vuoden aikana valmistuivat Vuosaaren 
lietteenkäsittelylaitos koekäyttökuntoon, 
Suutarilan ja Pukinmäen pumppaamoiden 
laajennustyöt sekä Porthaninrinteen ja Ala-
Tikkurilan pumppaamot. Vuoden aikana 
aloitettiin Hanasaaren pumppaamon raken-
nustyö. Kyläsaaren puhdistamolla käynnis-
tyi fosforin saostamiskokeilu ferrosulfaatil-
la. Lisäksi suoritettiin runsaasti uusimis- ja 
kunnostustöitä eri puhdistamoilla. 

Käyttöjä hoito. Puhdistamoiden ja pump-
paamoiden käyttö- ja hoitokustannukset oli-
vat ilman kuukausipalkkaisen henkilökun-
nan palkkoja yhteensä 8 498 774 mk. 

Vuoden lopussa oli käytössä kaikkiaan 
34 jätevedenpumppaamoa ja 10 biologista 
jätevedenpuhdistamoa. 

Lietettä poistettiin jätevedestä ja haudu-
tettiin n. 287 000 m3, josta 2/3 ajettiin 
kuivattuna pelloille, puistotyömaille, tieluis-
kiin, mullan valmistukseen, kaatopaikkojen 
kunnostukseen yms. hyötykäyttöön ja loput 
osaksi kuivattuna tai kuivaamattomana kaa-
topaikoille. 

Suunnittelu. Tammikuussa valmistui jäte-
vesien poistotunnelijärjestelmän yleissuunni-
telma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi to-
teutettavaksi. Syyskuussa khs jätti Länsi-

Suomen vesioikeudelle hakemuksen tunneli-
järjestelmän merenalaisten osien rakenta-
miseksi. 

Kertomusvuonna valmistuivat Herttonie-
men puhdistamon esikäsittelyaseman suunni-
telma, sekä Rastilan ja Keravanjoen pump-
paamoiden suunnitelmat. Lisäksi aloitettiin 
Lauttasaaren ja Viikin puhdistamoiden laa-
jentamisen suunnittelu. 

Lisäksi vuoden aikana suoritettiin run-
saasti pienempää laitosten korjaus- ja uusi-
missuunnittelua. 

Jätevesiä koskeva yhteistoiminta muiden 
kuntien kanssa. Vuosaaren lietteenkäsittely-
laitoksen rakennustöistä tuli Vantaan kau-
pungin maksettavaksi kertomusvuonna 
1 074 000 mk. 

Suutarilan ja Pukinmäen pumppaamoi-
den laajennustöistä Vantaan maksettavaksi 
tuli 965 000 mk. 

Voimassa olevan sopimuksen mukaisesti 
tuli Vantaan kaupungin maksettavaksi 
omana ja Keravan kaupungin osuutena Suu-
tarilan, Siltamäen, Pukinmäen ja Vartioky-
länlahden pumppaamoiden sekä Viikin ja 
Vuosaaren puhdistamoiden käyttö- ja hoito-
kustannuksista 693 894 mk. 

Espoon kaupunki osallistui sopimuksen 
mukaisesti yhteisen merentutkimuksen kus-
tannuksiin 107 150 mk:lla. 

Vesiensuojelulaboratorio. Puhdistamotoi-
miston vesiensuojelulaboratorio suoritti ker-
tomusvuonna n. 25 200 kemiallista, 9 100 
bakteriologista ja n. 880 planktonanalyysiä. 
Tämän lisäksi tilattiin muilta laboratorioilta 
C 14-aktivisuuden mittauksia, maaperäana-
lyysejä ym. Henkilökunnan määrä oli kerto-
musvuoden lopussa 39 henkeä. Laboratorion 
käyttömenot olivat 544 348 mk. 

Jäteveden puhdistusmenetelmien kehittä-
mistutkimuksissa oli pääpaino edelleen fos-
forin poistamisesta jätevedestä. Kyläsaaren 
puhdistamon fosforinpoistokokeilu käynnis-
tettiin lokakuussa. Rajasaaren koepuhdista-
moissa kokeiltiin NTA-kemikaalin vaikutus-
ta simultaanisaostuksessa, lietteen lahotusta, 
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Farrer-prosessin lieteveden käsittelyä ja vesi-
laitoslietteen regenerointia. Lietetutkimuk-
set kohdistuivat ravinnelietteiden käsittelyyn 
ja haitattomaan sijoittamiseen sekä ylijäämä-
lietteen erilliskäsittelyyn. 

Helsingin ja Espoon merialueiden seuran-
ta suoritettiin vesihallituksen hyväksymien 
tarkkailuohjelmien sekä Helsingin ja Espoon 
solmiman yhteistoimintasopimuksen mukai-
sesti. Velvoitetutkimuksiin kuuluva pohja-
eläimistön kartoitus käynnistettiin. Tutki-
musten tulokset julkaistiin vesiensuojelu-
laboratorion tiedonantoja-sarjassa, joka il-
mestyi kertomusvuoden aikana 8 kertaa. 
Helsingin itäisen ydinvoimalan sijoittami-
seen liittyviä hydrologisia selvityksiä suori-
tettiin sähkölaitoksen tilauksesta. 

A luerakennusprojektit 

Aluerakennusprojektit kuuluivat kerto-
musvuoden aikana katurakennusosaston or-
ganisaatioon. Organisaatiota uudistettiin si-
ten, että kaup.insinööri perusti päätöksellään 
(27.12.) 1.1.1974 alkaen suoraan alaisenaan 
toimivan aluerakennusprojektitoimiston ja 
määräsi dipl.ins. Reijo Korhosen toimimaan 
projektitoimiston toimistopäällikkönä. 

Kertomusvuonna oli toiminnassa viisi pro-
jektia: 
— Haaga—Vantaa (HaVa), projektinjoh-

taja Henrik Pukkila 
— Pasila, projektinjohtajana Reijo Korho-

nen 
— Malmi—Tapanila—Pukinmäki—Puisto-

la (MaTaPuPu), projektinjohtajana Mart-
ti Koivumäki 

— Kamppi (perustettu v. 1973), projektin-
johtajana Taisto Venermo 

— Itäkeskus (perustettu v. 1973), projektin-
johtajana Hubert Federolf. 

Haaga—Vantaa-projektin tehtävänä on to-
teuttaa kaupungin asuntotuotanto-ohjelman 
puitteissa vuoteen 1985 mennessä Pohjois-
Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon 

alueille yli miljoona asuin- ja työkäyttöön 
tarkoitettua kerrosalaneliömetriä. Alueen 
pääasiallisena julkisena liikennevälineenä tu-
lee olemaan Huopalahden—Martinlaakson 
sähkörautatie. 

Pohjois-Haagan ja Kannelmäen yht. seit-
semäntoista osa-alueen asemakaavoista kau-
punginvaltuusto oli vuodenvaihteeseen men-
nessä käsitellyt ja hyväksynyt seitsemän, 
lisäksi käynnissä on tällä hetkellä kahdeksan 
kaava-alueen kaavoitustyö. Malminkartanon 
alueen kaksivaiheinen aate- ja suunnittelu-
kilpailu ratkaistiin lokakuussa. Saatujen eh-
dotusten perusteella käynnistetään alueen 
osayleiskaavan ja aloitusalueen asemakaavan 
laatiminen. 

Kannelmäen alueella valmistui ja luovu-
tettiin asukkaille noin 12 000 kerrosalaneliö-
metriä uusia asuntoja ja noin 100 000 k-m2:n 
rakentaminen on käynnissä. 

Mittavin projektialueen yksittäisistä ra-
kennuskohteista oli em. Martinlaakson säh-
körata. Radan alusrakenne on pääosin tehty 
ja liikenne aloitettaneen runsaan vuoden ku-
luttua. 

Pasila-projekti. Pasilan kolmesta osa-
alueesta ensimmäiseksi rakentamisprojektik-
si otetussa Itä-Pasilassa oli vuoden aikana 
käynnissä sekä kunnallistekniset työt että 
talorakennustyöt. 

Pääkatujen leikkaus-ja pengerrystyöt suo-
ritettiin lähes kokonaan ja osa pääkaduista 
päällystettiin. Aloitussuurkorttelien 1 ja 2 
osalta tehtiin tontti- ja jalankulkukatujen 
maarakennustyöt. 

Rakenteilla olleiden Ak- ja Alk-tonttien 
yhteenlaskettu kerrosalamäärä oli n. 90 000 
k-m2. 

Liiketalotonttien rakennustyöt olivat käyn-
nissä 87 000 k-m2 :n osalta. Investointiveron 
takia on Itä-Pasilassa jouduttu lykkäämään 
usean liiketalotontin rakentamista. 

Länsi-Pasilan kaavoitus käynnistyi kerto-
musvuoden aikana. 

Ma lm i— Tapan ila—Puk inmäk i—Pu is to la-
projekti (MaTaPuPu). Projektin alue oli poik-
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keuksellisen suuri käsittäen käytännössä 
kaikki koilliset esikaupunkialueet, lukuun-
ottamatta jo valmiita Jakomäen ja Pihlaja-
mäen osa-alueita. Alueen asuntokerrosala oli 
vuonna 1970 noin 500 000 k-m2 ja asukas-
määrä n. 23 500. Vuoteen 1985 mennessä 
arvioidaan asuntokerrosalan nelinkertaistu-
van ja asukasmäärän kasvavan 2.5 kertai-
seksi. Kaudella 1974—79 aloitetaan projektin 
ohjelman mukaan kerrostalojen suurrakenta-
miskohteissa noin 570 000 k-m2:n rakenta-
minen. 

Projektin työn painopiste oli toteuttami-
sen ohjelmoinnissa ja valmistelussa. Kaavoi-
tuksessa oli painopiste Malmin aluekeskuk-
sen, asuntotuotannon suurrakentamiskohtei-
den (Malmi, Pukinmäki ja Puistola) sekä 
vailla kunnallistekniikkaa olevien pientalo-
alueiden suunnittelussa. Kiinteistötoimen 
osalta painopiste oli Malmin aluekeskuksen 
maanhankinnassa, saneerattavien alueiden 
maapolitiikassa sekä myös julkisten palve-
luiden tonttien hankinnassa. 

Projekti ohjelmoi yhdessä katurakennus-
osaston ja vesilaitoksen kanssa alueen poh-
joisosien viemärien ja vesijohtojen rakenta-
misen 1974—78. Ytlk hyväksyi laaditun oh-
jelman ohjeeksi vuosibudjettia laadittaessa. 
Puistolan asemanseudun kerrostaloalueen 
kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi 
kuluneena vuonna. 

Yhdessä eri hallintokuntien kanssa ohjel-
moitiin julkisten palvelujen suunnittelu ja 
rakentaminen vuosina 1974—85. 

Eräs tärkeä projektin toimintalohko oli 
myös yhteistyö rautatiehallituksen kanssa py-
rittäessä ohjelmoimaan pääradan ja sen ase-
mien kehittäminen. 

Projektin toimintaohjelma ilmestyi tar-
kistettuna 21.5. alustavan rakentamisohjel-
man nimellä. 

Kamppi-projekti. Kampin projektialue kau-
pungin keskustassa Mannerheimintien, Si-
mon- ja Kampinkadun, Malminkadun sekä 
Rautatiekatujen rajaamana on n. 20 ha. 

Tekeillä olevan osayleiskaavan ohjelman 

mukaan alueelle rakennetaan enintään n. 
244 000 kerrosneliömetriä etupäässä toi-
misto· ja liikekerrosalaa. Asuntojen osuus on 
n. 28 000 k-m2. Alueella jo olevat säilyvät 
rakennukset mukaanlukien aluetehokkuu-
deksi tulee 1.8. Huomattava rakennuskohde 
on Kampin linja-autoterminaali, johon osa 
alueella nykyään sijaitsevasta linja-autoase-
man toiminnasta sijoitetaan. 

Projekti käynnistyi kertomusvuoden ke-
väällä. Alueella suoritettiin kahden vanhan 
rakennuksen purkaminen ja aloitettiin yhden 
korttelin (n. 22 600 k-m2) perustustyöt. Liit-
tyvien katujen rakentamisesta laadittiin sopi-
mus ao. yhtiön kanssa. 

Kamppi-projekti osallistui alueen kaavoi-
tukseen liittyvien sektorisuunnitelmien laati-
miseen toteuttamisen asiantuntijana. Projek-
tinjohtaja toimi terminaalin hankesuunnitte-
lutoimikunnan sihteerinä. 

Itäkeskus-projekti. Toteuttamisprojektin 
toiminta aloitettiin kesällä. Projekti käsittää 
kolme osa-aluetta: Itäkeskus Marjaniemen 
ja Puotinharjun välillä, Myllypuron urheilu-
alue ja siihen liittyvä Etelä-Myllypuron 
asuinalue Puotinharjun ja Myllypuron välillä 
sekä 1980-luvulla toteutettava Kurkimäki 
Myllypuron ja Kontulan välillä. 

Puotinharjun metroasemaan tukeutuva 
Itäkeskus käsittää noin 130 ha ja yhteensä 
noin 500 000 k-m2, josta asuntoja n. 210 000 
k-m2 ja työpaikkoja n. 290 000 k-m2. Itäi-
sen sairaalan ja reservialueiden E ja F:n 
kerrosalat eivät sisälly em. lukuihin. Pohjoi-
sen keskusta-alueen ja eteläisen asuntoalueen 
yhdistää toisiinsa jalankululle varattu katu-
verkko. Sen varrelle on suunniteltu kaupal-
listen ja julkisten palvelujen pääosa. Viher-
alueet muodostavat yhtenäisen verkoston, 
jonka kautta asuntoalueilta on yhteys muille 
viheralueille. 

Myllypuron urheilupuisto käsittää n. 62 ha. 
Tärkeimmät rakennuskohteet ovat uimahalli, 
palloiluhalli, jäähalli ja tenniskeskus sekä 
lukuisat urheilukentät. 

Etelä-Myllypuron asuinalueeseen sijoite-
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taan noin 40 000 k-m2 erityyppisiä asunto-
ja. Kurkimäen suunnittelu käynnistyy vasta 
tulevaisuudessa käsittäen 1985 mennessä noin 
130 000 k-m2 asuntoja. 

Itäkeskuksen yleiskaava sekä aloituskort-
telien asemakaava hyväksyttiin kslk:ssa jou-
lukuussa. Myllypuron urheilupuiston sekä 
Etelä-Myllypuron asuinalueen kaavarungon 
kslk hyväksyi 18.4. Sen jälkeen käynnistettiin 
urheilupuiston käyttösuunnitelma. 

Itäkeskuksen toteuttamisohjelman laa-
dinta aloitettiin vuoden lopulla ja sen mu-
kaisesti ovat ensimmäiset toteuttamiskohteet 
asuntojen aloituskortteli alueen länsilaidassa, 
toimistorakennus alueen keskivyöhykkeellä 
sekä Kalle Anttila Oy:n tavaratalo. Itäisen 
aluekeskuksen VSS-selvitys valmistui 30.11. 
Eri hallintokuntien ja laitosten nimeämistä 
projektihenkilöistä muodostettiin projekti-
ryhmä. 

Mittaus- ja tutkimustoiminta 

Suunnittelutoimiston mittausjaos suorittaa 
maaperätutkimuksia ja tutkimusmittauksia 
suunnittelutoimiston muiden jaosten toimek-
siannosta sekä työmaamittauksia rakenta-
mistoimiston toimeksiannosta. Mittausten ja 
maaperätutkimusten kustannukset olivat ker-
tomusvuonna 1.01 milj.mk. 

Tielaboratorion tutkimukset kohdistuvat 
pääasiassa kestopäällysteteiden valvontaan 
sekä kiviaines-ja maalajitutkimuksiin. Näyt-
teet ja niistä tehdyt määritykset jakautuvat 
seuraavasti: 

näyt- määri-
teitä tyksiä 

— asfalttipäällysteet 751 3 023 
— viemäriputket 13 20 
— kiviainekset ja maalajit . . 113 120 
— sekalaiset 4 49 

Yhteensä 881 3 212 

Tielaboratorion kustannukset olivat ilman 
palkkoja 23 543 mk. 

Kunnossapitotyöt ja 
liikennejärjestelyt 

Katujen kunnossapito- ja päällystystyöt. 
Katujen, teiden ja yleisten paikkojen kor-
jaus-ja kunnossapitokustannukset olivat seu-
raavat : 

— päällystetyt kadut 2 373 014,— 
— soratiet 385 741,— 
— paikallistiet 118 589,— 
— sillat 165 785,— 

Katujen päällysteiden uusimiskustannuk-
set olivat 1 941 705 mk, katunimikilpikus-
tannukset 56 290 mk ja kivikatuja muutet-
tiin asfalttipäällysteisiksi 45 444 mk :11a. 

Pääosa päällystystöistä suoritettiin osas-
ton tilauksien mukaan urakoitsijoiden toi-
mesta. Omana työnä suoritettiin ajoratojen 
paikkausta kylmällä bitumiemulsiomassalla 
(Korsal-massa) 939 tn ja valuasfaltilla 2081 
tn. Lisäksi käytettiin Korsal-massaa 2222 tn 
katurakennusosaston ja kaupungin muiden 
laitosten suorittamien kaivantojen väliaikai-
seen päällystykseen. Urakoitsijoiden toimes-
ta suoritettiin paikkausta etupäässä talvi- ja 
kevätkaudella valuasfaltilla yht. 804 tn. 

Eri päällystelajeja käytettiin seuraavasti: 

Ajoradat: m2 

— valuasfalttipäällysteet 100 000 
— asfalttibetonipäällysteet 240 000 
— kantavan kerroksen bitumisora-

päällysteet 280 000 

Jalkakäytävät: 
— valuasfalttipäällysteet 10 000 
— asfalttibetonipäällysteet 78 000 

Yhteensä 708 000 

Kivikatuja muutettu asfalttipäällys-
teisiksi 700 
Asfalttipäällysteiden jyrsintää suori-
tettu 54 000 
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Suurimmista päällystöistä mainittakoon: 
— valuasfaltilla päällystettiin osittain Man-
nerheimintie, Itäväylä ja Huopalahdentie se-
kä Kulosaaren silta 
— asfalttibetonilla päällystettiin Myllypu-
rontie, osittain Muurimestarintie ja Pitäjän-
mäen tie sekä Vuotie 
— bitumisoralla päällystettiin Pukinmäen-
kaari sekä osittain Pitäjänmäentie, Muuri-
mestarintie, Oulunkylän tie ja Myllymestarin-
tie. 

Liikennejärjestelyt. Kaupunginhallituksen 
j a kaupunginsuunnittelulautakunnan mää-
räyksestä tehtiin lukuisia liikennejärjestelyjä. 
Niiden kokonaiskustannukset olivat 
4 173 700 mk, joka jakaantui seuraavasti: 
— liikenteen järjestelyihin 

varatusta rahasta 1 171 185,— 
— liikennemerkit ja ajorata-

merkinnät 1 673 404 — 
— pääomamenoihin varatusta 

rahasta 1 329 111 — 

Suurimpia liikennejärjestelyjä olivat: 

— Mannerheimintien ja sen poikkikatujen 
risteysjärjestelyt, joista suurimpana Manner-
heimintien ja Helsinginkadun risteys. 

Ajoratamerkintä-, liikennemerkki- ja suo-
jakaidetöitä tehtiin seuraavasti: 
ajoratamerkintätyöt: 

jm 
— kaistaviivoja maalattu 74 610 
— kaistaviivoja tehty massasta . . 15 689 
— paikoitus viivoja maalattu . . . . 5 136 
— reunaviivoja maalattu 68 600 
— reunaviivoja tehty massasta . . . . 960 
— suojateitä maalattu 183 
— seeprasuojateitä maalattu . . . . 10 648 
— seeprasuojateitä tehty massasta 30 973 

kg 

— ajoratamerkintämaalia käytetty 10 938 
— ajoratamerkintämassaa käytetty 118 230 

Liikennemerkkityöt: 
— uusia liikennemerkkejä asennet- M· 

tu 723 
— liikennemerkkejä uusittu 2 276 
— liikennemerkkejä oikaistu . . . . 16 517 
— liikennemerkkejä poistettu . . . . 361 
— liikennemerkkitankoja uusittu. . 2 019 
— liikennemerkkejä puhdistettu . . 14 240 

suojakaidetyöt: jm 
— uutta suojakaidetta tehty 1 824 
— suojakaidetta korjattu 2 740 

Puhtaanapito-osasto 

Osaston toiminta käsittää 
— kiinteistöpuhtaanapidon: kuljetus- ym. 
tilausliikenteen harjoittaminen, jätteiden kä-
sittely ja hävittäminen sekä siihen liittyvä 
lämmön, sähkön, veden ja jätteiden myynti, 
kaupungin yleisten mukavuuslaitosten hoito 
ja kunnossapito sekä veden kuljetus yksityis-
talouksille 
— katupuhtaanapidon: katujen, teiden, 
yleisten paikkojen ja satama-alueiden kesä-ja 
talvipuhtaanapito, lumenkaatopaikkojen pe-
rustaminen ja hoito sekä hiekoitushiekka va-
rastojen hoito. 

Osaston henkilökuntaan kuului kertomus-
vuoden päättyessä (ed.v.): 
— vakinaisia viranhaltijoita 24 (24) 
— tilapäisiä » 5 ( 5 ) 
— ts. kuukausipalkkaisia toimihen-

kilöitä 63 (61) 
Koko henkilökunnan vahvuus vaihteli vuo-

den aikana viikoittain 704—915:een ollen 
korkeimmillaan vuoden 7. viikon ja matalim-
millaan 41. viikon aikana. 

Osaston päällikkönä toimi puhtaanapito-
päällikkö Heikki Saarento. 

Puhtaanapito-osaston pysyvässä käytössä 
oli kaupungin omistamia moottoriajoneuvoja 
ja tärkeimpiä työkoneita seuraavat määrät: 
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— kuorma-ja erikoisautoja . . . . 98 (103) 
— pakettiautoja 14 ( 14) 
— kasteluautoja 3 ( 3) 
— lakaisukoneita, isoja 1 7 ( 1 7 ) 
— lakaisukoneita, pieniä 2 ( 2) 
— lakaisuimuri 1 ( 1) 
— tiehöyliä 18 ( 20) 
— traktoreita, kumipyöräisiä . . 132 (130) 
— hiekanlevitt. autoihin 52 ( 55) 
— » t rak tore ih in . . . . 15 ( 15) 

Kiinteistöpuhtaanapito. Jätteenkuljetusasi-
oitten hoito on keskitetty Munkkisaaressa si-

jaitsevaan työnjohtokeskukseen. Työ tapah-
tuu kaksivuorotyönä kummankin vuoron 
hoitaessa omaa alueellista piiriään kaupun-
gissa. Käymälälannan ja talousveden kulje-
tukset hoitaa eri piiri, joka huolehtii myös 
hajoitus- ja sadevesikaivojen tyhjennyksestä 
ja yleisten käymälöiden hoidosta ja kunnos-
sapidosta. 

Jätteenkuljetus on kokonaisuudessaan ti-
lausliikennettä laskutuksen tapahtuessa kau-
pungin tietojenkäsittelykeskusta hyväksi 
käyttäen. Työhön tarvitaan Uudenmaan lää-
ninhallituksen myöntämä tilausliikennelupa. 

Eri jätteenhävityspaikkoihin tuotu jätemäärä (m3) v. 1973: 

Paikka Omat 
autot 

Vieraat 
autot Yhteensä 

Kyläsaari 374 315 687 616 1 061 931 
Iso-Huopalahti 171 324 1 102 896 1 274 220 
Vuosaari 146 031 886 618 1 032 649 
Maantäyttöpaikat 44 000 — 44 000 

Yhteensä 735 670 2 677 130 3 412 800 

Jätteiden kaatopaikkoja oli osaston toi-
mesta järjestetty Iso-Huopalahteen ja Vuo-
saareen. Kaatopaikat hoidettiin ns. valvotun 
kaatopaikan työmenetelmällä. Työ oli koko-
naan koneellistettu traktorin ollessa päätyö-
välineenä. Toimintavuotena käytettiin kaa-
topaikoilla erityisiä kaatopaikkakoneita ta-
vanomaisten telaketjutraktorien rinnalla. 
Jätteet peitettiin päivittäin. Ison Huopa-
lahden kaatopaikan pintakerroksiin otet-
tiin vastaan myös mädätettyä viemärilietettä. 
Kaatopaikan yleissuunnitelma on hyväksyt-
ty. Sen mukaan paikalle rakennetaan n. 18 
m korkea mäki ja alue varataan virkistystar-
koituksiin. 

Kyläsaaren jätteenpolttolaitos oli toi-
minnassa kahdennentoista täyden toiminta-
vuotensa ja pystyi polttamaan noin 35% 
hävitettävästä polttokelpoisesta jätemääräs-
tä. 

Kiinteistöjätteiden ja käymälälannan kul-
jetuksessa oli 56 osaston omaa ja vakinai-

semmin 5 yksityisautoa. Jäteastioiden kone-
pesua erityisautoilla jatkettiin säännöllisenä 
tyhjennykseen liittyvänä palvelumuotona. 

Toimintavuoden aikana pyrittiin kokeilu-
mielessä ohjaamaan osa jätteistä hyöty-
käyttöön järjestämällä erilliset astiat taiteen-
otettaville lumpuille ja keräyspaperille. 
Lumppujen kertymä oli lähes olematon, 
joten keräyskokeilu lopetettiin. Keräyspape-
rin talteenottoa jatkettiin joskin taloudelli-
sesti kannattamattomin tuloksin. 

Toimintavuoden aikana saatiin myös en-
simmäiset äänieristetyt jätteenkuljetusautot, 
joiden melutaso alittaa 70 dbA 7 m päässä 
mitattuna. 

Uusina jäteautomalleina osastolle hankit-
tiin amerikkalaisvalmisteiset Leach Sani-
cruiser- ja Heil Mark V-merkkiset autot, 
joilla voidaan kuormata tavanomaisten as-
tioiden lisäksi koneellisesti myös erikoisra-
kenteista vaihtolavoja. 
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Osaston toimesta kuljetetut jätemäärät (m3) v. 1973: 

Jätteiden laatu Viety 
kaato-

paikoille 

Viety 
jätteen-
poltto-
laitok-

seen 

Yh-
teensä 

Talous-, asuma-ja teollisuusjätettä . 317 355 374 315 691 670 
Tuhkaa 10 680 — 10 680 
Makkilantaa 3 970 4 853 8 823 
Hajoituskaivosakkaa 24 688 — 24 688 

Yhteensä 356 693 379 168 735 861 

Osastoin toimesta korjattiin pois ja hävi-
tettiin 1416 eläinraatoa. 

Ruoka- ja talousvettä kuljetettiin eri puo-
lille kaupungin liitosalueilla sijaitseville yksi-
tyistalouksille ja vedenjakelupaikoille yh-
teensä 23 567 m3. 

Kiinteistöjä, joista noudettiin kertomus-
vuonna erilaisia jätteitä: 
kaupungin omistamia kiinteistöjä: 
— kiinteistöjä 852 
— rakennustyömaita 143 

muiden kuin kaupungin omistamia kiinteistö-
jä: 
— kiinteistöjä 12 152 
— rakennustyömaita 232 
kaupungin yleisiä 
— käymälöitä 13 
— vedenheittopaikkoja 18 
hajoituskaivoja tyhjennettiin, taloja 701 
sadevesikaivoja tyhjennettiin, taloja 151 
makkiastioita tyhjennettiin, taloja . . 1 098 

Katupuhtaanapito. Katupuhtaanapidon pii-
rijako oli entinen eli työkonepiirien luku oli 
edelleen neljä. Lumenkaatopaikkojen hoito 
oli omana piirinään, varsinaisten katupuh-
taanapitopiirien määrän ollessa edelleen 15. 

Autojen ja työkoneiden käytön tehosta-
miseksi ne keskitettiin pääasiassa työkone-
piireihin, jotka tekevät työtä pääväylien 
hoidon lisäksi alueellisesta piirijaosta välittä-
mättä myös tilausten mukaan eri katupuh-
taanapitopiireissä. Lakaisukoneet keski-

tettiin kokonaan työkonepiireihin, joiden 
työt järjestettiin kaksivuorotyön puitteisiin 
myös kesäaikana. 

Rakennusjärjestyksen muutoksen tehtyä 
v. 1969 katujen ajoratojen auraussopimuk-
set tarpeettomiksi tilaustyötä tehtiin talvi-
sin vain katujen jalkakäytävillä sekä yksityi-
sillä teillä. 

Talvipuhtaanapitosopimuksia oli 1 440 ja 
kesäpuhtaanapitosopimuksia 105 kiinteistön 
kanssa. 

Edellisten lisäksi hoidettiin 626 kaupun-
gin ja 257 valtion, seurakuntien ja vieraiden 
valtioiden lähetystöjen ym. kiinteistön katu-
osuuksien puhtaanapito kautta vuoden. 

Rakennusjärjestyksen perusteella puh-
taanapito-osasto hoiti ns. Eiran ja Kaivo-
puiston kaupunginosien katupuhtaanapidon 
kokonaan ympäri vuoden laskutyönä siten, 
että kokonaiskustannukset jaettiin tasan 
kaupungin ja tontinomistajien kesken kun-
kin hallitseman tontin tai vastaavan maa-
alueen pinta-alojen suhteessa. Rakennusjär-
jestyksen muutos koskee myös tämän 
alueen ajoratoja. 

Puhtaanapito-osaston aurattavasta tiepi-
tuudesta oli valmiita katuja n. 900 km, 
keskeneräisiä katurakennustyömaita n. 100 
km ja tiehoitokuntien yksityisteitä n. 150 
km eli varsinaista tietä yht. n. 1 150 km. 

Lumenkaatopaikkoja oli eri puolilla kau-
punkia yht. 20. Lumenkaatopaikkoina py-
rittiin entistä enemmän käyttämään jäteve-
denpuhdistamojen purkujohdon suualueita, 
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jotta lumi saatiin sulaan veteen ilman kasan 
muodostusta. Kaatopaikoille tuotiin talvi-
kautena 1972—73 yht. 323 370 m 3 lunta. 

Katujen lakaisujätteitä kerättiin ja kulje-
tettiin kaatopaikoille yht. 97 000 m3 . Lu-
vussa ovat mukana myös yleisiltä rannoilta 
puhtaanapitoveneillä kerätyt rantaroskat. 
Töiden rationalisoimiseksi katuroskia kul-
jetettiin kiinteistöjätteen erikoisautoilla mm. 
toreilta ja satamista, joihin on sijoitettu tar-
vittava määrä vaihtolavoja. Näin kuljetet-
tujen jätteiden määrä oli 42 135 m3 . 

Määrärahojen niukkuuden ja puutteelli-
sen kaluston takia työn laatutasoa jouduttiin 
laskemaan aikaisempiin vuosiin verrattuna. 

Hiekoitushiekka oli varastoitu viiteen kal-
lioon louhittuun hiekkasiiloon, nim. 
Alppilassa, Taivaskalliossa, Herttoniemessä, 
Pajamäessä ja Munkkisaaressa. 

Myönnetyt määrärahat eivät riittäneet 
tapahtuneen hinta- ja palkkakehityksen ta-
kia tarkoitukseensa, joten niihin oli saatava 
ylitysoikeus. Kehitys näkyy myös tulojen 
kasvuna. 

Puhtaanapito-osaston menot ja tulot oli-
vat v. 1973 aikana seuraavat: 

M e n o t : 
mk 

Varsinaiset palkkamenot 820 702 
Muut palkkamenot 26 114 
Sosiaalimaksut 258 594 
Huoneistomenot 594 790 
Kalusto 183 227 
Tarverahat 351 496 
Katujen, teiden, yleisten paikko-

jen ja satama- ym. alueiden 
puhtaanapito 20 158 195 

Jätt. kulj. ja muu tilausliik. har-
joittaminen 6 996 673 

YI. mukavuuslaitosten hoito ja 
kunnossapito 589 251 

Jätt. käsittelypaikkojen hoito ja 
kunnossapito 2 604 947 

Vuokrat maa-alueista ja raken-
nuksista 18514 

32. Rakennusvirasto 

mk 

Pääomakustannukset 2 757 489 
Katulämmityksen hoito ja kun-

nossapito 32 479 

Yhteensä 35 392 471 

T u l o t : 
mk 

Sop.muk. katu- ja satamapuh-
taanapito 5 104 543 

Jätt.kulj. ja muu tilausliikenteen 
harjoittaminen 5 423 950 

Yleiset käymälät 73 491 
Lämmön, höyryn, veden, jätteen 

ja sähkön myynti 2 077 098 
Muut tulot 1 030 585 

Yhteensä 13 709 667 

Puisto-osasto 

Puisto-osasto huolehti kaupungin yleisten 
puistojen suunnittelusta ja rakentamisesta 
sekä kasvihuoneiden, taimistojen, leikki-
kenttien ja yleisten puistojen kunnossapi-
dosta. Sen toimesta hoidettiin talvella luis-
tinratoja sekä kesällä kahluu- ja koristelam-
mikoita. 

Osasto hoiti myös kaupungin eri laitos-
ten ja virastojen hallinnassa olevien tonttien 
puistoja sekä niitä valtion, seurakuntien ja 
yksityisten kiinteistöjen istutuksia, jotka 
kaupunki on ottanut hoitaakseen. Puisto-
osasto suoritti myös tilaustöitä kaupungin 
muille laitoksille ja virastoille. 

Henkilökuntaan kuului kertomusvuoden 
päättyessä (ed.v.) 
— vakinaisia viranhaltijoita 16 (16) 
— ts. kk-palkkaisia toimihenkilöitä 29 (28) 

Työntekijöiden lukumäärä vaihteli töiden 
kausiluontoisuuden takia huomattavasti vuo-
denajoittain. Se oli pienimmillään helmikuus-
sa, 140 (151) työntekijää ja suurimmillaan 
kesäkuussa 468 (510) työntekijää. 

Osaston päällikkönä toimi kaupunginpuu-
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tarhuri Jonne T ö r m ä ja apulaiskaupun-
ginpuutarhurina Pekka J y r ä n k ö . 

Puistosuunnitelmat. Suunnittelutoimistos-
sa laadittiin 67 puisto- ja puutarhasuunnitel-
maa, joista kymmenen muiden laitosten ja 
rakennusviraston eri osastojen tilauksesta. 

Luistinradat ja kelkkamäet. Talvella kun-
nostettiin ja hoidettiin 42 luistinrataa ja 76 
kelkkamäkeä, yht. n. 1 690 jm. Luistinratojen 
yhteinen pinta-ala oli n. 65 750 m2 . Iltaisin 
oli valaistuna 16 luistinrataa. 

Puistot. Puistojen kunnossapitoa varten 
kaupunki jaettiin kesän aikana kuuteentoista 
ja talvella neljääntoista kunnossapitopiiriin. 

Kunnossapitokohteita oli vuoden lopussa 
seuraavasti: 

Koh-
teiden ha 
luku 

— yleisiä puistoja 743 640 
— eräitten kaupungin laitosten 

puistoja 230 99 
— sopimusten perusteella hoi-

dettuja puistoja 12 3 
Yhteensä 985 742 

Heinänsiementä käytettiin 10 000 kg. 
Ryhmäruusuja istutettiin 15 120 kpl sekä 

erilaisia yksivuotisia koristekasveja n. 
77 200 kpl. Sipulikasveja kukki puistoissa 
38 950 kpl. 

Uusia puistoja, tiekaistoja ja liikennejaka-
jia rakennettiin (tilaustyöt mukana) kerto-
musvuonna yht. 355 407 m2 . 

Vanhojen puistojen perusparannuksia suo-
ritettiin yht. 26 910 m2 . 

Suoja-aidat. Panssari verkkoaitoja raken-
nettiin leikkikenttien suojaksi seuraavasti : 

Nervanderin puistossa, Köydenpunojan-
kadun tontilla, Säätytalon puistossa ja Tam-
misalon leikkikentällä yht. 389 jm. 

Koira-aitauksia rakennettiin Sturen- ja 
Kirstinkadun kulmaan, Laivastokadun pää-
hän ja Aittalehtoon Kannelmäessä yht. 316 
jm. 

Suojakaidetta rakennettiin Sivakkapolun 
ja Hiihtäjäntien väliselle puistokaistalle ja 
Kokkokallion kalliotunnelin suuaukolle yh-
teensä 47 jm. 

Taimisto. Puistoihin istutettiin kasveja seu-
raavasti : 

ulkopuol. 
, . . taimis-
f ™ * toista 
t (? l sa ostet-

kP! tiin 
kpl 

— lehtipuita 934 2 004 
— havupuita 630 6 680 
— pensaita 4 375 24 129 
— perennoja 605 3 571 
— köynnöksiä 155 5 

Yhteensä 6 699 36 389 

Jatkokasvatukseen istutettiin 5 400 lehti-
puuta ja 870 havupuuta eli yht. 6 270 puuta. 

Kasvihuoneissa ja lavoissa kasvatettiin n. 
94 000 ryhmäkasvia. Kaupunginpuutarhasta 
suoritettiin erilaisia koristeluja 280 kertaa. 

Talous. Osaston käyttömenot olivat kerto-
musvuonna yht. 8 154 401 mk. 

Uusien puistojen ja leikkikenttien raken-
tamiseen käytettiin yht. 3 604 691 mk. 

Osasto sai tuloja vuoden aikana seuraa-
vasti : 

mk 

— kaupungille kuulumattomien is-
tutusten kunnossapito 12 435 

— kaupunginpuutarhan tulot . . . . 52 546 
— vuokrat 3 455 
— luontoisedut 11 370 
— muut tulot 213 632 

Yhteensä 293 436 

Laskutustyöt. Puisto-osasto suoritti erilai-
sia puistonhoito- ja rakennustöitä eri osas-
toille, kaupungin muille laitoksille sekä yk-
sityisille yht. 1 835 843 mk:n arvosta. 

Järjestelytoimiston tehtävänä on suorittaa 
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rakennusvirastossa rationalisointia palvelevia 
tutkimus- ja suunnittelutehtäviä. 

Toimiston henkilökunnan vahvuus 
31.12.1973: 
vakinaisia viranhaltijoita 1 (1) 
tilapäisiä viranhaltijoita 0 (1) 
ts. toimihenkilöitä 5 (9) 

Toimiston päällikkönä toimi 1.1.—31.1. 
dipl.ins. Martti Kuikka, 1.2.—15.10. hallin-
nollisen osaston päällikkö (oto) ja 
15.10.1973 lähtien dipl.ins. Vesa Venermo. 

Kehityskohteista tärkeimpiä oli laskenta-
toimi. Järjestelytoimisto osallistui kuluneen 
vuoden aikana katurakennusosaston kustan-
nuslaskennan sekä viraston ATK-toiminnan 
kehittämiseen. 

Lomakehuollon kehittäminen ja loma-
kesuunnittelu kuului edellisten vuosien ta-
paan, toimiston tehtäviin. Erilliskohteina oli 
mm. toimipaikkaruokailun tutkiminen sekä 
viraston omien toimitilojen kartoitus. 

Tuotannon rationalisointi tapahtui kerto-
musvuotena toimintasuunnitelman mukaises-

ti. Toiminta kohdistui pääasiallisesti työ-
osastoilla työnsuunnittelun ja -valvonnan 
käyttöön tarkoitettujen taloudellisuusstan-
dardien laadintaan. Aikatutkimuksien suo-
rittaminen siirrettiin osastojen omille työn-
tutkimushenkilöille. 

Katurakennusosastolla saatiin päätökseen 
menetelmä- ja ajoitusstandardien laadinta. 
Kuljetustutkimus, joka tehtiin yhteistyössä 
TVH :n. kanssa valmistui, ja saatuja tuloksia 
käytettiin kuljetusten urakkahinnoittelun 
perusaineistona. 

Puisto-osastolla käynnistettiin taloudelli-
suusstandardien laadinta yhteistyössä osas-
ton kanssa. Määrärahojen jakoa varten suori-
tettu puistojen hoitotöiden pisteytys valmis-
tui kertomusvuotena. 

Kaikkia osastoja koskevista tehtävistä 
mainittakoon mm. työntekijöiden suojavaa-
tetuksen tarpeen kartoitus ja osallistuminen 
määräysten yhdenmukaistamiseen. Viraston 
sisäisen postinjakelun aikataulu tarkistettiin 
ja 13 aloitteesta annettiin lausunto. 
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Yleistä 

Vuosi 1973 oli revisioviraston 62. toiminta-
vuosi. Virasto muutti tammikuussa Kallion 
virastotalon C-portaan II kerroksesta A-por-
taan IX kerrokseen, mikä merkitsi joutu-
mista entistä ahtaampiin tiloihin varsinkin 
arkiston osalta. Kirjasto, pöytäkirjoja ja esi-
tyslistoja ym. jouduttiin sijoittamaan eri huo-
neisiin. 

Henkilökunta 

Vaihtuvuus. Kaupunginvaltuusto täytti 
kertomusvuonna yhden apul.reviisorin viran 
sekä kaupunginhallituksen yleisjaosto yhden 
kustannustutkijan ja kolme laskentatarkkaa-
jan virkaa. 

Vuositilintarkastajat valitsivat kokoukses-
saan'28.12. koeajaksi v:ksi 1974 päätoimisen 
sihteerin, joka toimii samalla myös irtaimen 
omaisuuden tarkastajien sihteerinä. 

Työkyvyttömyys eläkkeelle siirtyi yksi apu-
laisreviisori. Viraston palveluksesta erosi kak-
si laskentatarkkaajaa, toimistoapulainen ja 
vahtimestari. 

Revisioviraston henkilökunnan palkkojen 
jälkeenjääneisyyden takia henkilökunnan 
vaihtuminen vilkastui jatkuvasti ja avoimiin 
apulaisreviisorien ja laskentatarkkaajien vir-
koihin oli varsin vähän hakijoita. 

Koulutus. Revisioviraston tarkastuskoh-
teena on Helsingin kaupungin koko hallinto, 
joten henkilökunnalta vaaditaan laajaa ja 

monipuolista eri alojen tuntemusta. Tämän 
vuoksi revisioviraston henkilökunta osallis-
tui myös kertomusvuonna erilaisiin koulu-
tustilaisuuksiin seuraavasti: 

osan-
ottajia 

— kaupungin virastojen ja laitosten 
järjestämä koulutus 23 

— yritysten tai järjestöjen tarjoama 
koulutus 17 

— koulutusluonteiset tiedotustilai-
suudet 60 

Kursseihin ym. koulutustilaisuuksiin käy-
tettiin yht. 157 työpäivää. 

Virastoon tilattiin muutamia koti- ja ulko-
maisia ammattilehtiä, jotta viraston tarkas-
tava henkilökunta voisi seurata revisioalan 
kehitystä. Yli kaksi vuotta vanhat aikakaus-
lehdet luovutettiin kauppakorkeakoulun kir-
jastolle. 

Organisaatio ja toiminta 

Organisaatio 

Revisioviraston tarkastava henkilökunta 
jakautuu kuuteen tarkastusryhmään, joista 
I tarkastusryhmä johtaa apul.kaupunginre-
viisori ja muita reviisorit. Ryhmän tarkastus-
tehtävien suorittamisessa reviisoria avustaa 
apulaisreviisori ja tarpeellinen määrä las-
kentatarkkaajia. Ryhmien toiminta-alueet ja-
kautuvat seuraavasti: 
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— I tarkastusryhmä: yleinen kunnallishal-
linto, kaupunkisuunnitteluvirasto, tietokes-
kus, metrotoimikunta, rahoitusmenot ja -tu-
lot 

— II tarkastusryhmä: oikeudenhoito, jär-
jestys- ja suojelutehtävät, päiväkodit (lasten-
tarhat), opetustoimi ja sivistystoimi 

— III tarkastusryhmä: palkkalautakunta, 
terveydenhoito, sairaanhoito ja sosiaaliset 
tehtävät lukuunottamatta päiväkoteja 

— IV tarkastusryhmä: yleiset työt ja kiin-
teistötoimi. 

— V tarkastusryhmä: satamalaitos, liiken-
nelaitos, teurastamolaitos, elintarvikekeskus 
ja keskuspesula 

— VI tarkastusryhmä: sähkölaitos, vesi-
laitos, kaasulaitos sekä puutavarakeskus. 

Jokaiselle tarkastusryhmälle kuului myös 
pääomamenojen ja -tulojen tarkastus siltä 
osin kuin määrärahojen käyttö ja tulojen 
perintä on uskottu alueen elimille. Edellä 
esitetty aluejako on ollut voimassa 1.6.1969 
alkaen. 

Toiminta 

Kaupunginreviisorin johdolla pidettiin 
vuoden aikana 14 kokousta, joissa käsiteltiin 
revisiotoiminnassa esiintyneitä periaatekysy-
myksiä, erikoistapauksia, tarkastusmenetel-
miä ja tarkastustyön suunnittelua. 

Reviisorit ja apulaisreviisorit kävivät kau-
punginreviisorin luona 60 kertaa esittelemäs-
sä ryhmänsä työskentelyä sekä neuvottele-
massa esiintulleista erilaisista kysymyksistä 
ja menetelmistä päivittäin. 

Kaupunginreviisori antoi henkilökunnalle 
23 sisäistä kirjallista tiedotusta, jotka sisälsi-
sät kurssitoimintaa, työselostuksia, tarkas-
tusryhmien esitteluaikoja kaupunginreviiso-
rille, reviisorien kokouksia ja henkilökuntaa 
koskevia yleisiä tiedotuksia. 

Y^?iu^ung\mQVmox'mpäätösluettelossa Jon -
ka pykälämäärä oli 75, käsiteltiin etupäässä 
henkilökuntaa koskevia asioita. 

Revisioviraston henkilökunta opasti jatku-
vasti virastoissa ja laitoksissa kirjanpitoa, tili-
tystä, varainhoitoa ja sisäistä kontrollia kos-
kevissa kysymyksissä. Tämä tehtävä on erit-
täin tärkeä osa revisioviraston toiminnasta. 

Vuositilintarkastajille toimitettiin johto-
säännön mukaisesti kolmannesvuosiraportit. 

Revisiovirastolta pyydetyt 
lausunnot 

Kertomusvuonna (ja ed.v.) pyydettiin re-
visiovirastolta kirjallisia lausuntoja, jotka 
koskivat: 

lausuntojen 
lukumäärä 

v. 1972 v. 1973 
— talousarviota, kassojen suu-

ruutta, varojen arvostusta, 
lainoja, avustuksia ym 22 27 

— tilinpitoa . 4 4 
— poistoja ja myyntejä 84 88 
— omaisuuden turvaamista . . 4 — 
— sisäistä kontrollia 3 1 
— perintää ja maksuja 22 10 
— hankintaa j a varastohallintoa 4 7 
— sisäistä hallintoa 3 4 
— kuntalaisten kanteluja . . . . 1 — 
— kaupungin ja valtion välisiä 

kustannusten jakoa koske-
via tilityksiä 88 84 

235 225 

Kirjallisten tarkastus-
havaintojen käsittely 

Johtosäännön edellyttämät kirjalliset ra-
portit johtivat toimenpiteisiin seuraavasti: 
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Reviisorien 
antamia Yhteensä N e u v o t e l l e n 

asiakirjoja selvitetty 

— kirjelmiä ja muistioita 73 47 
— erilaisia selvityksiä 8 8 

Yhteensä 81 55 
v. 1972 84 72 

Lähetetty ao. 
tiedoksi ja 
toimenpiteitä 
varten 

19 

Pyydetty 
lausuntoa 

saatu ei saatu 

7 — 

19 
5 

Revisiovirastoon saapui kertomusvuonna 
erilaisia asiakirjoja 24 627 (ed.v. 23 304) kpl, 
lisäys oli 5.7%. 

Saapuneiden ja lähtevien kirjelmien diaa-
riin merkittiin 910 (ed.v. 883) asiakirjaa. Vi-
raston sisäiseen diaariin merkittyjä asiakir-
joja oli 175(184). 

Seurattavat asiakirjat 

Revisiovirastoon tulee sen tarkastettavista 
virastoista, laitoksista lauta-ja toimikunnista 
ym. esityslistoja ja pöytäkirjoja sekä muita 
asiakirjoja, jotka on luettava virastossa. Täl-
laisia saapui kertomusvuonna seuraavasti: 

lisäys 
ed. v:een 

verr. o 

— esityslistat, sivuja 54 357 4.5 
— pöytäkirjat, pykäliä . . . . 53 341 8.9 
— päätösluettelot, pykäliä 9 882 40.7 
— tiedotus- ja kiertokirjeet, 

sivuja 1 756 8.1 

Esityslistojen sivumäärä ja pöytäkirjojen 
§:ien lukumäärä kasvoi vuosina 1971—1972 
n. neljänneksellä. Kertomusvuonna kasvu hi-
dastui. 

Tositteet 

Revisiovirasto keräsi kertomusvuonna tie-
toja tositteiden lukumääristä eri virastoissa 

ja laitoksissa. Vuoden aikana käsiteltiin koko 
kaupungin puitteissa 2 109 926 (ed.v. 
1 960 070) tositetta, joten lisäys oli 7.6%. 

Tarkastus- ja tutustumis-
käynnit 

Kaupunginreviisori teki joko vuositilintar-
kastajien tai reviisorien kanssa kertomus-
vuonna n. 50 tarkastus-ja tutustumiskäyntiä 
eri virastojen ja laitosten toimintapisteisiin. 

Suoritettuja 
tarkastustehtäviä 

Kertomusvuonna suoritettiin mm. seuraa-
vanlaisia tarkastustehtäviä: 
tilien tarkastustehtävät 
— kaupungin tilinpäätös sekä kaup. kassa-

ja tilivirastoissa tehdyt tilinpäätökset 
v:lta 1972 ja v. 1973 tilien avaus 

— kaikkien virastojen ja laitosten tulotosit-
teet tarkastettiin eri tarkoituksiin sovel-
lettujen tilastollisten otantamenetelmien 
mukaisesti 

tulojen kanto ja tilitys ym. 
— tulojen kanto tarkastettiin otantamene-

telmällä kiinnittäen erityistä huomiota 
laskutuksen nopeuteen ja perinnän tehok-
kuuteen 

— taksojen osalta tutkittiin, milloin ne oli 
viimeksi tarkistettu ja missä määrin ne 
vastasivat kustannuksia 

— tilapäistulot 
— kunnallisverot, jälki verotuksella kootut 
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varat ja niiden korot, valtionavut, sijoi-
tettujen rahavarojen (talletusten, obligaa-
tioiden ja osakkeiden ym.) korot, vuokra-
sopimusten mukaiset tulot, eri virastojen 
ja laitosten myynnit sekä palveluksista, 
lunastuksista, välityksistä ym. saadut tu-
lot sekä muut tulot, osuudet ja korvauk-
set sekä käteistulojen perinnässä käytetyt 
kuitit 

kiinteä ja irtain omaisuus 
— kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankin-

nat 
— irtaimistoluettelot ja irtaimiston poistot 
— varastot ja niiden poistot sekä ns. seisovat 

tavarat 
— urakka- ja hankintasopimukset 
sitoumukset, vakuudet, antolainat ja muut 
saatavat 
— antolainasopimukset, korot ja kuoletuk-

set 
— virastojen ja laitosten saatavien poistot 
pankkitilit ja kassat 
— kaupungin pankkitilit 
— kassat, joiden tarkastuksista annettiin 

johtosäännön mukaisesti neljännesvuosit-
tain ilmoitukset khlle 

— kassoissa olevat rahakkeet, ateria- ja 
pääsy- ym. maksulipukkeet inventoitiin. 

Kassojen lukumäärä oli kertomusvuonna 
787 (ed.v. 868). Kassoissa säilytettävä kätei-
sen rahan määrä on pyrittävä pitämään mah-
dollisimman pienenä. Rahatoimiston tili-
ilmoitusten mukaan tilivirastojen kassoissa 
oli kertomusvuonna keskimäärin kuukau-
dessa rahaa 324 904 mk ja alitilittäjien en-
nakkokassoissa 1 918 520 mk. 

Tarkastuksia, selvityksiä ja 
tutkimuksia 

Yleiset, useita tai kaikkia hallintokuntia 
koskevat tarkastukset ja selvitykset koskivat 
mm. seuraavia asioita ja kohteita: 
— normaalipalkasta poikkeavat asiat, kuten 

vuosi- ja sairauslomapalkat, tapaturmakor-
vaukset, virkavapaudet ja lomaltapaluurahat 
— palkkojen maksaminen pussitettuina sekä 
missä määrin tämä palkanmaksutapa vaatii 
työvoimaa (palkanmaksutapaa käytettiin 
kymmenessä virastossa tai laitoksessa, joissa 
oli yht. 4 700 palkansaajaa, joiden yhdessä 
jakelussa saama palkkasumma oli 3 132 000 
mk ja pussittamiseen meni 23 henkilöltä aikaa 
n. 6.5 työpäivää) 
— matkalaskut ja niihin liittyvät ennakot 
— kaikkien virastojen ja laitosten edustus-
kulut 
— kaupunginvaltuuston kertomusvuonna 
myöntämät v. 1972 tileihin kohdistuvat yli-
tysoikeudet 
— v. 1972 tileihin kohdistuneet, mutta v. 
1973 määrärahoista maksetut tositteet 
— työajan noudattamisen valvontaa 
— oman auton käyttö virkatehtävissä ja 
maksetut kilometrikorvaukset 
— Osakan kaupungin kysely Helsingin re-
visiotoiminnasta 
— tarkastettiin laskentatoimen uudistamis-
toimikunnan tilisääntöluonnos ja tehtiin run-
saasti sitä koskevia huomautuksia. 

Tarkastushavaintoja 

Lisäksi viraston toimesta tarkastettiin ja 
selvitettiin lukuisia eri hallintokuntien toimi-
alaan kuuluvia kohteita ja asioita, jolloin 
tehtiin mm. seuraavanlaisia tarkastushavain-
toja: 
— kaupungin palveluksessa olevien oma-
vastuumäärä liikennevahingoissa on ollut 
v:sta 1961 lähtien 30 mk, eikä sitä peritä, jos 
liikennevakuutuksen piiriin kuuluva kau-
pungin omistama ajoneuvo aiheuttaa toiselle 
ajoneuvolle liikennevahingon itse vahingoit-
tumatta, mutta revisioviraston mielestä oma-
vastuumäärää olisi korotettava ja se olisi 
perittävä myös em. tapauksissa 
— v. 1973 toimi 94 komiteaa (ed.v. 79), 
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joista 7 (3) sai työnsä päätökseen sekä viiteen 
tai useampaan komiteaan kuului 25 henkilöä 
(21) 
— kk- palkkaisille toimihenkilöille suorite-
taan palkanlisää hänen hoitaessaan korkeam-
min palkatun henkilön tehtäviä tämän vuosi-
loman aikana, mutta viranhaltijoille tätä li-
sää ei makseta, joten he ovat toimihenkilöitä 
huonommassa asemassa 
— laitoshoidossa olevien henkilöiden arvo-
omaisuuden hoito aiheuttaa kaupungille kus-
tannuksia, joten olisi määrättävä perusteet, 
joiden mukaan rahatoimisto saisi periä ao. 
tileiltä korvauksen suoritetuista tehtävistä 
— ETYK:n turvallisuusmiehistön aiheutta-
mat kustannukset eivät aiheutuneet normaa-
lista toiminnasta Helsingissä, 
— palolaitoksen sairaankuljetusmaksujen 
poistoluettelon todettiin sisältävän kuljetus-
maksuja, joista ei kuljetettava henkilö eikä 
myöskään sairasvakuutustoimisto ole suorit-
tanut osuuttaan. Kuljetettavalta henkilöltä 
perittävä omavastuuosuus on jäänyt pitkältä 
ajalta maksamatta, joten olisi harkittava kä-
teisrahastuksen suorittamista, jotta päästäi-
siin kalliista laskutusmenetelmistä 
— sairaaloiden valtionavut peruskorjaus-, 
kunnossapito- ja käyttökustannuksiin saa-
daan hyvin hitaasti, joten olisi pyrittävä 
selvittämään viivytystä aiheuttavat epäkoh-
dat 
— ruotsinkielisen työväenopiston valtion-
apuanomus sisälsi siinä määrin virheitä, että 
lähes 60 000 mk :n palautus muuttui n. 18 000 
mk:n saamiseksi valtiolta 
— kaupunginkirjaston hankinnoista olisi 
neuvoteltava ja sovittava nykyistä suurem-
mista (12%) alennuksista 
— alkoholilain 98 § :n mukainen valtionavus-
tus olisi korjattava valtion alkoholitulojen 
kehityksen mukaisesti 
— Va-Ho ei ole kyennyt hävittämään öljy-
jätteitä sopimuksen mukaisesti, joten olisi 
siirryttävä suorittamaan hävitysmaksu yhti-
ölle vasta sitten kun jätteet on todella hävi-
tetty 

— rakennusviraston ATK-kustannuksia on 
lisännyt mm. jokaisen osaston halu kehittää 
erillinen laskentajärjestelmä sekä erilaiset oh-
jelma- ja tietorekisterit, joten kustannusten 
säästämiseksi olisi pyrittävä yhtenäistämään 
eri osastojen toiminta 
— siirtolapuutarhojen ylläpito on aiheutta-
nut 10-vuotiskautena 1963—1972 kaupungil-
le n. 889 000 mk:n nettomenot, joten kau-
punki on näin tukenut yksityisiä edunsaajia, 
vaikka siirtolapuutarhojen kustannukset tu-
lisi sen sijaan periä vuokran muodossa pals-
tojen haltijoilta 
— kaupungille on aiheutunut kauppahalli-
kiinteistöjen hoidosta tappiota, joten hallien 
myyntipaikkojen vuokria olisi tarkistettava 
kiinteistöjen hoitokustannusten nousua vas-
taavalla määrällä 
— Naurissaaren siltojen rakennustyön ai-
kana tapahtuneeseen huomattavaan raken-
nuskustannusten nousuun ei kustannusar-
viossa oltu täysin varauduttu, jolloin tilaaja-
laitokselta ei voitu veloittaa rakentamisesta 
aiheutuneita kaikkia kustannuksia ja tappio 
jäi rasittamaan satamalaitoksen taloutta 
— sijoitettaessa uudelleen liikennelaitoksen 
osatyökykyistä, kunnallisen eläkelaitoksen 
eläkesäännön alaisuuteen kuuluvaa henkilö-
kuntaa olisi asia pitänyt hoitaa eläkesäännön 
antamien mahdollisuuksien mukaan 
— liikennelaitoksen tilaamat liput jäivät ta-
riffiesityksen käsittelyn aikana tapahtunei-
den muutosten vuoksi osittain tarpeettomik-
si, mistä aiheutui n. 32 000 mk:n aiheeton 
kustannus 
— metrotoimiston toimitalossa pidettävän 
pysyvän näyttelyn kävijämäärä on vähenty-
nyt varsin tuntuvasti, joten näyttelyhuoneis-
ton käyttöä on pyrittävä kaikin mahdollisin 
keinoin tehostamaan (kiinteät kustannukset 
so. palkat ja huoneistomenot n. 123 000 mk 
vuodessa) 
— kertomusvuoden alussa toimintansa aloit-
taneen tietokeskuksen alijäämä oli 1 449 456 
mk, mikä aiheutui mm. siitä, että alkuvuo-
desta määritellyt palvelusten ja suoritteiden 
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hinnat jäivät inflaation ym. kustannuksia 
kohottavien syiden vuoksi liian alhaisiksi 
ja että Datasaab-Valmet Oy peri valtalaista 
huolimatta indeksikorotusta tietokoneen li-
säkäyttöajalta, minkä lisäksi henkilökunnan 
varsin vilkas vaihtuvuus aiheutti osaltaan 
lisäkustannuksia. 

Johtosäännön mukaisesti annettiin vuosi-
tilintarkastajien käytettäväksi kaikki tarkas-
tushavainnot. Lisäksi saatettiin kolmannes-
vuosi-ilmoituksin vuositilintarkastajien tie-
toon ja käsiteltäviksi tarkastuksissa todetut 
tarkoituksenmukaisuuden kannalta oleelli-
sina pidettävät asiat, jotka koskivat mm. kiin-
teistöviraston hallinnassa olevien talojen tap-
pioita, kaupungin vuokra-asuntojen jakoa, 
kaupunginvaltuuston päätettäväksi esitettä-
vien asioiden vaikutusta veroäyriin, uuden 
messualueen vuokraamista Osuuskunta Suo-
men Messuille, urheilu- ja ulkoiluviraston 

menoja suoriteyksikköä kohti v. 1972, kau-
pungin henkilökunnan poissaolopäiviä, tilas-
tojen laadintaa ja hyväksikäyttöä, kaupun-
ginorkesterin radiointikorvauksia sekä kon-
serttimatkaa Linziin ja kuntasuunnittelure-
kisterin kustannuksia. 

Talous 

Kertomusvuoden menot olivat 1.6 (1.4) 
mmk eli 12.4% suuremmat kuin edellisen 
vuoden menot. 

Kaupungin käyttömenot olivat 1 803.9 
(1 538.0) mmk, joten lisäys oli edelliseen 
vuoteen verrattuna 17.3%. Kokonaismenot 
olivat 2 307.2 (1 969.1) mmk osoittaen 17.2 
% :n lisäystä. 

Revisioviraston osuus oli kaupungin 
käyttömenoista 0.087 (ed.v. 0.091) %. 
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Yleiskatsaus 

Toimintavuoden aikana tapahtui Suomen 
ulkomaankaupassa edelleen kasvua, joka 
meriliikenteessä tuonnin painotonnien osalta 
oli 12.0% ja viennin 7.4%. Helsingin sata-
man osalta vastaavat luvut olivat 2.1% ja 
12.4%. Helsingin sataman ulkomaanliiken-
teessä tuonnin kasvun heikentyminen aiheu-
tui öljyn tuonnin vähenemisestä 122 883 
tn :11a eli 16.5%. Lukuun ottamatta vähäistä 
lannoitusaineiden tuonnin alenemista (n. 
1 500 tn), muissa tuontitavararyhmissä ta-
pahtui kasvua, joka yksikkötavaran osalta 
merkitsi 11 %:n lisäystä. 

Viennin suotuisa kehitys johtui erityisesti 
Helsingin satamaan liikennöivien ro-ro-alus-
ten hyvistä linjaliikenneyhteyksistä, joita 
vientiliikkeet ovat yhä enenevässä määrin 

tottuneet käyttämään. Niinpä ro-ro-alusten 
suorittamat kuljetukset olivat yksikköta-
varan tuonnista ja viennistä toimintavuonna 
lähes 50%. Helsingin sataman osuus koko 
maan ulkomaisesta tuonnista meritse (23.8 
milj. tn) oli 12.7% ja viennistä (11.8 milj. 
tn) 10.1%. 

Kotimaan liikenteen tuonti väheni v:een 
1972 verrattuna 13.4%, mikä johtui lähinnä 
hiekan tuonnin vähenemisestä 25.6% :11a. 
Myös öljyn tuonti väheni 8.9%. Helsingin 
sataman kotimainen vienti oli vain 22 140 tn. 
Joukkotavaraliikenteen väheneminen ei kui-
tenkaan merkinnyt sataman taloudellisen 
tuloksen heikkenemistä, vaan ylijäämää ker-
tyi lähes 2.3 milj. mk edellisen vuoden 
0.6 mmk:n asemasta. Helsingin sataman 
tavaraliikenteen kehitystä vv. 1970—1973 
kuvaa seuraava taulukko: 

1970 % ± 1971 o ± 1972 0 / + 
Ulkomainen Kasvu 0 Kasvu 0 Kasvu ° ~ 

tuonti 3 089 576 — 7.4 2 860 773 + 3.6 2 964 142 + 2.1 3 026 660 
vienti 780 937 — 4.0 749 332 +41.3 1 058 556 +12 .4 1 189 440 

Yhteensä 3 870 513 — 6.7 3 610 105 +11.4 4 022 698 + 4.8 4216 100 

Kotimainen 
tuonti 2 606 133 — 6.4 2 438 872 + 0.6 2 452 548 —13.4 2 124 777 
vienti 42 773 +89.6 81 110 —61.2 31 491 —29.7 22 140 

Yhteensä 2 648 906 — 4.9 2 519 982 — 1.4 2 484 039 —13.6 2 146 917 

Kokonaisliikenne 
tuonti 5 695 709 — 7.0 5 299 645 + 2.2 5 416 690 — 4.0 5 151 437 
vienti 823 710 + 0.8 830 442 +31 .3 1 090 047 +11.1 1 211 580 

Yhteensä 6 519419 — 6.0 6 130087 + 6.1 6 507 737 — 2.2 6 363 017 
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Erityisen voimakas lisäys tapahtui mat-
kustajaliikenteessä. Helsingin sataman 
kautta saapui tai lähti yhteensä 900 032 
matkustajaa, joten matkustajamäärä osoitti 
yli 60%:n lisäystä v:een 1972 verrattuna. 

Henkilökunta 

Satamajohtajana toimi satamajoht. Keijo 
Tarnanen ja osastopäällikkönä kansliaosas-
tolla siht. Sampsa Järvelä, kassa- ja tiliosas-
tolla satamakamr. Paavo Jäntti, satamalii-
kenneosastolla merikapt. Eino Vihko, varas-
toimis- ja laiturihuolto-osastolla varastoi-
mistoimen joht. Veikko Mielonen, nosturi-
osastolla nosturi-ins. Veikko Heinonen sekä 
satamarakennusosastolla satamarak.pääll. 
Veli Rahikainen. 

Satamalaitoksen palveluksessa oli 31.12. 
1973 henkilökuntaa seuraavasti: virkasuh-
teessa 619, työsuhteessa kuukausipalkkaisia 
176 ja tuntipalkkaisia 264. Henkilökunta ja-
kaantui satamalaitoksen eri osastoille seu-
raavasti : 

Varastorakennukset, laituripituus ym. 

Eteläsataman varastorakennusten lattia-
ala oli kertomusvuoden päättyessä 96 475 m 2 

ja Länsisataman varastorakennusten 101 205 
m2 . Tammikuussa valmistui Länsisatamaan 
Valtamerilaiturin varrelle varastorakennus 
L7B, lattiapinta-alaltaan 8 800 m2 . Kerto-
musvuoden aikana purettiin Länsisatamasta 
vapaavaraston tontilla korttelissa n:o 20254 
sijainnut puinen varastorakennus P, lattia-
pinta-alaltaan 460 m2 . Sörnäisten satamassa 
011 kaupungin omistamaa varastotilaa 
12 900 m2 . 

Kaupungin omistamien, vähintään 2 m:n 
syvyisten varsinaisten meriliikennelaiturien 
pituus oli kertomusvuonna 8 976 m, johon ei 
sisälly saaristoliikennelaitureita eikä raken-
nustarvikkeiden yms. purkamiseen tarkoi-
tettuja laitureita, vaikka niiden syvyys olisi 
yli 2 m. 

Vesialueita täytettiin satamarakennus-
osaston valvonnassa 92 130 m2 . 

Kertomusvuoden päättyessä oli satama-
laitoksella 73 laiturinosturia ja 84 haarukka-
trukkia. 

Työsuhteessa 
Virka- Kuu- Tunti-
suh- kausi- palk-

teessa palk- kaisia 
kaisia 

Kansliaosasto1) . . . . 
Kassa- ja tiliosasto 
Satamaliikenne-

osasto 
Varastoimis- ja lai-

turihuolto-osasto 
Nosturiosasto . . . . 
Satamarakennus-

osasto 

9 
46 

4 — 
9 — 

46 14 — 

241 101 — 
232 1 — 

45 47 264 

Yht. 

13 
55 

60 

342 
233 

356 
Yhteensä 619 176 264 1 059 

Henkilökunnasta oli miehiä 927 ja naisia 
132. 

!) Satamajohtaja mukaan luettuna. 

Satamaliikenne 

Kertomusvuoden aikana jatkui liikenne 
läpi talven. Jään muodostus oli normaalia 
hitaampaa, joten kaikki satamanosat olivat 
jäässä vasta 11.2.1973. Liikenteen suhteen 
ei koko talvena ollut väyläkohtaisia rajoi-
tuksia. Satama oli täysin jäätön 4.4. Talvi 
oli kertomusvuonna jäätalvena normaalia 
helpompi. 

Satamaan saapui kertomusvuoden aikana 
6 622 (ed.v. 6 295) alusta, joiden nettoveto-
määrä oli 7 908 338 (6 187 383) rek.tn ja 
sieltä lähti 6 620 (6 294) alusta, joiden netto-
vetomäärä oli 7 907 419 (6 184 303) rek.tn. 
Kertomusvuonna saapui siis 327 alusta 
enemmän kuin edellisenä vuonna, nettoveto-
määrän osoittaessa 1 720 955 rek.tonnin eli 

239 



34. Satamalaitos 

27.8 %:n lisäystä. Lähteneiden alusten luku- Helsingin satamassa käyneiden alusten 
määrä kasvoi vastaavasti 326 aluksella ja lukumäärä ja nettovetomäärä vaihtelivat 
vetomäärä 1 723 116 rek.tonnilla eli 27.9%. kuukausittain seuraavasti: 

Ulkomainen merenkulku Rannikkoliikenne Yhteensä 

Kuukausi Nettoveto- Nettoveto- Nettoveto-
Luku- määrä Luku- määrä Luku- määrä 
määrä rek. tonnia määrä rek. tonnia määrä rek. tonnia 

Saapuneet alukset: 
Tammikuu 298 395 361 65 48 427 363 443 788 
Helmikuu 237 353 479 51 58 911 288 412 390 
Maaliskuu 255 406 259 · 172 57 210 427 463 469 
Huhtikuu 256 397 382 40 26 531 296 423 913 
Toukokuu 321 576 638 109 · 56 309 430 632 947 
Kesäkuu 287 695 868 122 34 679 409 730 547 
Heinäkuu 421 816 850 466 76 730 887 893 580 
Elokuu 421 939 198 350 65 329 771 1 004 527 
Syyskuu 376 701 803 331 59 618 707 761 421 
Lokakuu 380 700 483 510 97 466 890 797 949 
Marraskuu 320 637 875 274 50 855 594 688 730 
Joulukuu 285 576 142 275 78 935 560 655 077 

Koko vuosi 3 857 7 197 338 2 765 711 000 6 622 7 908 338 

Kotipaikka: 
Helsinki 1 183 2 919 077 .681 194 575 1 864 3 113 652 
Muualla kotimaassa 761 1410 954 . 2 084 516 425 2 845 1 927 379 
Ulkomailla 1 913 2 867 307 — Í 913 2 867 307 

Lähteneet alukset: 
Tammikuu 298 395 361 65 48 427 363 443 788 
Helmikuu 236 351 963 51 58 911 287 410 874 
Maaliskuu 254 405 925 172 57 210 426 463 135 
Huhtikuu 254 394 183 40 26 531 294 420 714 
Toukokuu 323 579 837 109 56 309 432 636 146 
Kesäkuu 287 694 545 122 34 679 409 729 224 
Heinäkuu 423 820 023 466 76 730 889 896 753 
Elokuu 420 939 198 350 65 329 770 1 004 527 
Syyskuu 375 700 351 ' 331 59 618 706 759 969 
Lokakuu 380 701 420 510 97 466 890 798 886 
Marraskuu 320 637 875 · 274 50 855 594 688 730 
Joulukuu 285 575 738 275 78 935 560 654 673 

Koko vuosi 3 855 7 196419 2 765 711 000 6 620 7 907 419 

Kotipaikka: 
Helsinki 1 183 2 916 393 681 194 575 1 864 3 110 968 
Muualla kotimaassa 761 1 412 141 * 2 084 516 425 2 845 1 928 566 
Ulkomailla 1 911 2 867 885 — — 1 911 2 867 885 

Ulkomaan merenkulku. Saapuneiden alus-
ten lukumäärä oli 260 eli 7.2% ja veto-
määrä 1 852 668 nettorek.tn eli 34.7% suu-
rempi kuin edellisenä vuonna. Lähteneiden 
alusten lukumäärä oli 259 eli 7.2% ja veto-
määrä 1 854 829 eli 34.7% suurempi kuin 
edellisenä vuonna. 

Saapuneista aluksista oli suomalaisia 

1 944, yhteensä 4 330 031 nettorek.tn eli 
60.2% ja ulkomaisia 1 913, yhteensä 
2 867 307 rek.tn eli 39.8% ulkomaisessa 
merenkulussa saapuneiden alusten koko ve-
tomäärästä. 

Lähteneistä aluksista oli suomalaisia 1 944, 
yhteensä 4 328 534 nettorek.tn eli 60.1% 
ja ulkomaisia 1 911, yhteensä 2 867 885 net-
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torek.tn eli 39.9% ulkomaisessa merenku-
lussa saapuneiden alusten koko vetomää-
rästä. 

Rannikkoliikenne. Sekä saapuneiden että 
lähteneiden alusten lukumäärä oli kertomus-
vuonna 67 eli 2.5% suurempi ja vetomäärä 
131 713 nettorek.tn eli 15.6% pienempi kuin 
edellisenä vuonna. 

Ulkomainen tavaraliikenne. Helsingin sata-
man kautta saapui kertomusvuonna me-
ritse 3 026 660 paino tn tavaraa ja lähti 
ulkomaille 1 189 440 painotn. Koko ulko-
mainen tavaraliikenne oli siis 4 216 100 pai-
notn (ed. v. 2 964 142, 1 058 556 ja 
4 022 698). Tuonti lisääntyi kertomusvuonna 
edelliseen vuoteen verrattuna 62 518 painotn 
eli 2.1%. Vienti lisääntyi 130 884 painotn 
eli 12.4% koko ulkomaisen tavaraliikenteen 
lisääntyessä 193 402 painotn eli 4.8%. 

Tuonti ja vienti jakaantuivat kertomus-
vuoden aikana eri kuukausille seuraavasti: 

eli 41.9% (ed.v. 50.9% ja 49.1%). Koko 
Helsingin tavaraliikenteestä tuli suomalais-
ten alusten osalle 2 546 998 painotn eli 
60.4% ja ulkomaisten alusten osalle 
1 669 102 eli 39.6% (ed.v. 58.9% ja 41.1%). 

Tuontitavarat jakaantuivat v. 1973 ja 
1972 seuraaviin pääryhmiin: 

1972 
paino-
tonnia 

573 073 

1973 
Tavararyhmä paino-

tonnia 

Kappaletavara 659 846 
Metallit ja metallitava-

rat 334 158 325 194 
Vilja ja viljatuotteet . . 12 889 11 989 
Kivihiili ja koksi . . . . 790 405 763 109 
Öljyt 619 750 742 633 
Lannoitusaineet 7 094 8 548 
Muu tavara1) 602 518 539 596 

Yhteensä 3 026 660 2 964 142 

Tuonti Vienti Yhteensä 
Kuukausi paino- paino- paino-

tonnia tonnia tonnia 

Tammikuu . 183 975 91 585 275 560 
Helmikuu . 154 038 89 618 243 656 
Maaliskuu . 167 207 108 485 275 692 
Huhtikuu 175 663 95 012 270 675 
Toukokuu . 280 630 101 600 382 230 
Kesäkuu . . . 146 333 46 198 192 531 
Heinäkuu 285 233 106 653 391 886 
Elokuu . . . 279 297 119 485 398 782 
Syyskuu . . . 333 697 98 754 432 451 
Lokakuu . . . 364 410 122 070 486 480 
Marraskuu . 357 224 103 167 460 391 
Joulukuu. . . 298 953 106 813 405 766 

Laiturihuollon laatiman tilaston mukaan 
yksikkötavaran tuonti oli 1 373 298 painotn 
v. 1973 ja se jakaantui alustyypeittäin seu-
raavasti : 

Alusten 
luku-
määrä 

Konventionaaliset 
alukset 910 

Tavaralautat . . . . 825 
Matkustajalautat 717 
Konttialukset 104 

Tavara- % 
määrä koko 
paino- tuon-
tonnia nista 

624 246 
564 073 
107 075 
77 904 

45.4 
41.1 

7.8 
5.7 

Yhteensä 3 026 660 1 189 440 4 216 100 Yhteensä 2 556 1 373 298 100.0 

Suomalaiset alukset toivat Helsinkiin ulko-
mailta tavaraa 1 855 508 painotn eli 61.3% 
Helsingin tuonnista ja ulkomaiset 1 171 152 
painotn eli 38.7% (ed.v. 61.9% ja 38.1%). 
Suomalaiset alukset veivät Helsingistä 
691 490 painotn eli 58.1% Helsingin vien-
nistä ja ulkomaiset alukset 497 950 painotn 

Vientitavarat jakaantuivat v. 1973 ja 1972 
seuraaviin pääryhmiin: 

!) Tavararyhmään muu tavara sisältyy ns. yksikkö-
tavaran lisäksi kasvissiemeniä ja -öljyjä, kemikaalioita, 
maa- ja kivilajeja ym. irrallisena purettua joukko-
tavaraa (bulktavaraa). 
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1973 1972 
Tavararyhmä paino- paino-

tonnia tonnia 

Kappaletavara 240 096 177 339 
Paperi ja kartonki . . 434 881 412 718 
Puuhioke ja selluloosa 5 633 21 929 
Vaneri 76 728 71 671 
Sahattu puutavara . . 186 564 128 983 
Sahaamaton puuta-

vara 15 399 28 961 
Muu tavara 230 139 216 955 

Yhteensä 1 189 440 1 058 556 

Sahattua puutavaraa vietiin kertomus-
vuonna 310 944 m3 , edellisenä vuonna 
214 935 m3 . Sahaamatonta puutavaraa vie-
tiin kertomusvuonna 22 060 m3 , edellisenä 
vuonna 41 398 m3 . Nämä määrät sisältyvät 
painotonneina ilmaistuina edellä olevaan ti-
lastoon. 

Kotimainen tavaraliikenne. Helsingin sata-
man kautta saapui kotimaista tavaraa 
2 124 777 painotn ja lähti 22 140 painotn. 
Koko kotimainen tavaraliikenne oli siis 
2 146 917 painotn (ed.v. 2 452 548, 31 491 
ja 2 484 039 painotn). Tavaraliikenne väheni 
edelliseen vuoteen verrattuna 337 122 paino-
tonnia eli 13.6%. 

Tavaraa saapui seuraavasti: 

1973 1972 
Tavararyhmä paino- paino-

tonnia tonnia 

Hiekka 693 677 932 362 
Kalkki ja sementti . . 197 527 173 537 
Öljyt 1 216 442 1 334 926 
Vilja 347 987 
Kalat 23 32 
Muu tavara 16 761 10 704 

Yhteensä 2 124 777 2 452 548 

Tavaraa lähetettiin seuraavasti: 

1973 1972 
Tavararyhmä paino- paino-

tonnia tonnia 

Öljyt — 1 586 
Koksi 21 940 29 905 
Muu tavara 200 — 

Yhteensä 22 140 31 491 

Ulkomainen matkustajaliikenne. Helsingin 
sataman kautta saapui kertomusvuonna 
452 451 matkustajaa ja lähti 447 581 (ed.v. 
281 281 ja 278 779). 

Jäänmurtaja Otso myytiin kertomusvuoden 
aikana. 

Satamajäänmurtaja Turso oli toiminnassa 
119 t kulkien tänä aikana 774 meripeninkul-
maa. Se kulutti polttoöljyä 60 tn ja erilaisia 
koneöljyjä 578 kg. Turso toimitti 11 hinausta, 
joista veloitettiin yhteensä 13 770 mk. Turso 
antoi aluksille 32 tn vettä, jonka kuljetuk-
sesta veloitettiin 400 mk. Alus oli telakalla 
aikana 25.—30.4. vuosikorjausta varten. 

Satamavesipostit. Vesimittareiden mukaan 
otettiin satama vesiposteista vettä 191 875 m3, 
josta 147 602 m 3 myytiin aluksille, 5 845 m3 

annettiin maksutta valtion jäänmurtajille ja 
Turso käytti 488 m3. 

Kompassien tarkistus. Kompassejaan tar-
kistuttamassa kävi kertomusvuonna kaik-
kiaan 32 alusta, joista 11 oli kiinnitettynä 
tarkistuspoijuun ja 21 tarkistuspaalustoon. 
Alukset maksoivat poijun ja paaluston käy-
töstä yhteensä 670 mk. 

Vuokraveneet. Purjehduskautena hyväk-
syttiin satama-alueella liikennöimään 29 
vuokramoottorivenettä. 

Nosturit. Nosturien käyttötunteja oli kaik-
kiaan 64 243 (ed.v. 81 482) ja tuntimäärä oli 
17 239 eli 21.2% pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Lisäystä käyttötuntimäärässä oli 
Saukon hiilinosturien käyttötunneissa 118 t 
eli 5.2% sekä 40-tonnin konttinosturin 
käyttötunneissa 288t eli 20.1 %. Vähennystä 
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käyttötuntimäärässä tapahtui seuraavasti: 
Olympialaituri 404 t eli 58.3%, Katajanokan 
laituri 7 762 t eli 28.0%, Jätkäsaaren laitu-
rin kappaletavaranosturi 7 855 t eli 20.5%, 

Hiilinosturit. Kertomusvuoden aikana pu-
rettiin nostureilla aluksista 110 322 tn hiiltä, 
koksia ja muuta joukkotavaraa, mistä mää-
rästä Saukon hiilisataman osuus oli 63 042 tn 
ja Sörnäisten sataman 47 280 tn. 40-tonnin 
konttinosturilla käsiteltiin 13 511 konttia. 

Haarukkatrukkien (81 kpl) työtuntien lu-
kumäärä oli 114 420. 

Siirto- ja pinontavaunuja oli kertomus-
vuoden lopussa 3 kpl, kaikki sähkökäyttöisiä. 

Muuntamot. Nosturiosaston hoidossa oli 
kertomusvuoden lopussa 16 muuntamoa. 
Muuntamoissa oli kaikkiaan 25 muuntajaa, 
yhteisteholtaan 12 800 kVA. 

Sähkövirtaa jaettiin seuraavasti: varasto-
ja muut rakennukset 4 395 MWh, satama-

34. Satamalaitos 

Sörnäisten sataman 150-tonnin nosturi 222 t 
eli 66.3% ja satamanosturit 1 294 t eli 
13.2%. 

nosturit 1 184 MWh, satama valaistus 3 169 
MWh, satamarakennustyömaat 216 MWh ja 
alikuluttajat 2 518 MWh. 

Varastoimis- ja laiturihuoltotoiminta 

Yleiseen talletusvarastoon otettujen ja siitä 
annettujen tavarain määrä tonneina vv. 
1971—1973 selviää seuraavasta yhdistel-
mästä: 

Eri kuukausien käyttö tuntimäärät jakaantuivat seuraavasti: 

Vuosi 
ja 

kuukausi 

E t e l ä s a t a m a L ä n s i s a t a m a S ö r n ä i s t e n 
s a t a m a 

Käyttö-
tunteja 

yhteensä 

Vuosi 
ja 

kuukausi 

Olympia-
laituri 

Kataja-
nokka Jätkäsaari Saukko Hana- ja Sompasaari 

Käyttö-
tunteja 

yhteensä 

Vuosi 
ja 

kuukausi 
kpl-tavara-

nosturit, 
2 kpl 

kpl-tavara-
nosturit, 

28 kpl 

25-tonnin 
nosturi 

1 kpl 

kpl-tavara-
nosturit, 

26 kpl 

hiili-
nosturit, 

4 kpl 

40-tonnin 
kontti-
nosturi, 

1 kpl 

kpl-tavara-
ja hiili-
nosturit, 

10 kpl 

150-
tonnin 
nosturi 

1 kpl 

Käyttö-
tunteja 

yhteensä 

1973 
Tammikuu 
Helmikuu 
Maaliskuu 
Huhtikuu 
Toukokuu 
Kesäkuu 
Heinäkuu 
Elokuu 
Syyskuu 
Lokakuu 
Marraskuu 
Joulukuu 

20 
116 
48 
28 
25 

7 
11 
8 
-) 

1 1 
5 
8 

1 691 
1 833 
3 001 
1 519 
1 910 

532 
1 676 
1 307 
1 050 
1 632 
1 849 
2 001 

57 
65 
58 
92 
60 
28 
59 
50 
41 
45 
39 
64 

2 851 
3 000 
2 961 
2 984 
2 517 

887 
3 290 
3 139 
1 881 
2411 
2 321 
2 293 

295 
1 14 

13 
195 
199 
67 

207 
140 
250 
234 
294 
390 

144 
140 
121 
153 
134 
159 
176 
140 
143 
156 
130 
124 

738 
685 
617 
511 
548 
353 

1 109 
894 

1 061 
543 
429 

1 041 

16 
11 
17 
3 

11 
4 
9 

11 
5 

11 
6 
9 

5 812 
5 964 
6 836 
5 485 
5 404 
2 037 
6 537 
5 689 
4 433 
5 043 
5 073 
5 930 

Koko vuosi 289 20 001 658 30 535 2 398 1 720 8 529 113 64 243 
1911 ...; 693 27 763 766 38 390 2 280 1 432 9 823 335 81 482 
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. .... 1973 1972 1971 
Vuosineljännes Qtettu Annettu Otettu Annettu Otettu Annettu 

Tammi—maaliskuu 2 955 2 105 3 955 13 256 8 910 11 238 
Huhti—kesäkuu 1 933 2 202 2 198 3 095 6 918 10 078 
Heinä—syyskuu 3 889 2 417 2 184 2 103 6 709 10 121 
Loka—joulukuu 6 322 3 433 2 172 2 189 9 039 10 525 

Yhteensä 15 099 .10 157 10 509 20 643 31 576 41 962 

Kertomusvuoden alkaessa oli varastossa 
tavaraa 2 998 tn, joten varastoituna oli yh-
teensä 18 097 tn. Varastosta annettiin 
10 157 tn ja vuoteen 1974 jäi varastoon 
7 940 tn. Tavaranvaihto oli kertomusvuonna 
25 256 tn, vastaten 31 152 tn v. 1972. 

Yleiseen talletusvarastoon otettujen ta-
. varaerien lukumäärä oli kertomusvuonna 
1 798, edellisenä vuonna 1 736 ja 3 073 v. 
1971. Yleisestä talletusvarastosta annettujen 
tavaraerin luku oli vastaavasti 5 524, 
6 851 ja 12 664. 

Maan muista satamista saapui tullaama-
tonta tuontitavaraa, joka laiturihuollon toi-
mesta purettiin satamalaitoksen makasii-
neihin seuraavasti : 

Vuosineljännes 

Tammi—maaliskuu. . 
Huhti—kesäkuu . . . . 
Heinä—syyskuu . . . . 
Loka—joulukuu . . . . 

1973 
tn 

1972 
tn 

1971 
tn 

4 383 9 770 6 545 
4 527 8 832 7 146 
4 687 9 079 6 900 
6 208 8 623 10 226 

Kokovuosi 19 805 36 304 30 817 

Vapaavarasto. Vapaavaraston esimiehenä 
toimi varastoimistoimen joht. Veikko Mie-
lonen. 

Vapaavarastosta otettujen ja sieltä annet-
tujen tavaroiden määrä tonneina v. 1973, 
1972 ja 1971 selviää seuraavasta yhdistel-
mästä : 

Vuosineljännes 1973 
Otettu Annettu 

Tammi—maaliskuu 11 521 8 075 
Huhti—kesäkuu 6 626 8 007 
Heinä—syyskuu 10 122 9 346 
Loka—joulukuu 8 901 10 261 

Kokovuosi 37 170 35 689 

1972 
Otettu Annettu 

11 070 
10 256 
6 191 
8 916 

5 657 
7 621 
8 296 
6 881 

1971 
Otettu Annettu 

1 448 1 847 
1 823 2 198 
3 083 1 811 
1 564 2 618 

36 433 28 455 7 918 8 474 

Kertomusvuoden alussa oli vapaavaras-
tossa tavaraa 10 591 tn, joten varastoituna oli 
yhteensä 47 761 tn. Varastosta annettiin 
35 689 tn ja v:een 1974 jäi varastoon 
12 072 tn. Tavaranvaihto nousi kertomus-
vuonna 72 859 tonniin, vastaten 64 888 tn 
v. 1972 ja 16 392 tn v. 1971. 
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Vapaavarastoon otettujen tavaraerien lu-
kumäärä oli kertomusvuonna 4 035, edelli-
senä vuonna 3 120 ja v. 1971 1 458. Varas-
tosta annettujen tavaraerien lukumäärä oli 
vastaavasti 12 060, 10 512 ja 5 136. 
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Tavaralähetysten lukumäärä Kokonaislasti tonnia 
Vuosi ja Alusten 

vuosineljännes lukumäärä Siitä laituri- Siitä laituri-
Kaikkiaan huollon kautta Kaikkiaan huollon kautta 

1973 
Tammi—maaliskuu 639 38 754 31 366 356 781 156 494 
Huhti—kesäkuu 520 33 425 27 033 291 938 105 993 
Heinä—syyskuu 680 34 331 27 304 298 205 94 090 
Loka—joulukuu 628 38 467 29 564 348 182 121 797 

Koko vuosi 2 467 144 977 115 267 1 295 106 478 374 
1972 2 433 186 486 163 368 1 246 546 566 414 
1971 2 126 205 833 187 094 1176 174 567 774 

Kontti- ja suurlavaliikenne.Satamaan 
saapuneiden konttien ja suuria vojen luku-
määrä v. 1971, 1972 ja 1973. oli seuraava: 

Lautta-
Vuosineljännes Kon- vaunut Yh-

1973 tit ja suur- teensä 
lavat 

Tammi—maaliskuu 4 390 6 806 11 196 
Huhti—kesäkuu . . 3 340 4 803 8 143 
Heinä—syyskuu . . 3 879 5 298 9 177 
Loka—joulukuu . . 4 540 8 174 12 714 

Koko vuosi 16 149 25 081 41 230 
1972 13 668 16 280 29 948 
1971 11 215 11 031 22 246 

mistä laiturihuollon kautta: 

1973 1 296 12 280 13 576 
1972 884 9 543 10 427 
1971 468 6 526 6 994 

Sataman kautta vietiin kertomusvuonna 
11 713 (ed. v. 8 692) konttia. 

Konteissa tuotiin tavaraa 186 447 (139 110) 
tn ja vietiin 77 468 (67 082) tn. 

Autovaakojen käyttö. Kertomusvuonna oli 
käytössä 3 autovaakaa. Punnitustodistuksia 
annettiin 25 022, edellisenä vuonna 25 115 ja 
28 593 v. 1971. 

·) Tilastossa on otettu huomioon vain 20 jalan ja sitä 

Satamarakennustoiminta 

Satamien kunnossapitoon käytettiin yh-
teensä 3 671 921 mk. 

Kunnossapidettävät kohteet olivat raken-
nukset sekä muut kiinteät laitteet kuten lai-
turit, väylät, rautatiet ja kadut, pelastus-
välineet, railoaidat ja väylämerkit. Lisäksi 
poistettiin öljyä sataman vesialueelta. 

Suomenlinnan jäätietä ei leudon talven 
vuoksi avattu. 

Satamien uudisrakennustöihin käytettiin 
yhteensä 12 527 345 mk. 

L a i t u r i t . Laiturien rakentamiseen käy-
tettiin 6 900 046 mk. 

Valtamerilaiturin peräporttipaikka valmis-
tui. Länsisataman 4. lauttapaikan ruoppaus-
ja täyttötyö aloitettiin. Eteläsatamaan ra-
kennettiin ponttonirakenteinen peräportti-
laituri. Sompasaaressa aloitettiin lauttapai-
kan IA rakentaminen. 

V ä y l ä t . Töihin käytettiin 626 236 mk. 
Sompasaaren ja Hanasaaren välistä al-

lasta sekä Sompasaaren eteläreunan kallioi-
sia matalikkoja ja Salmisaaren väylää lou-
hittiin ja ruopattiin. Väylille hankittiin 3 
jääpoijua. 

R a u t a t i e t j a r a t a p i h a t . Töihin 
käytettiin 866 790 mk. 

Uutta rataa rakennettiin Hernesaaressa 

suuremmat kontit. 
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145 m, Länsisatamassa 90 m sekä Länsisa- K a d u t , k e n t ä t j a v i e m ä r i t . 
tama/Saukossa 302 m. Töihin käytettiin 1 077 894 mk. 

Katuja ja kenttiä rakennettiin seuraavasti: 

Länsisatamassa 74 270 m2, josta asfaltoitu 37 234 m2 

Sompasaaressa 32 000 m2, » » 15 113 m2 

Herttoniemessä 12 000 m2, » » 2 881 m2 

Yhteensä 118 270 m2, » » 55 228 m2 

Täyttömaita ja -kiviä vastaanotettiin n. 
500 000 m 3 sekä merihiekkaa 235 000 m3 . 

Vapaavarastossa suoritettiin aitaustöitä. 
R a k e n n u k s e t . Töihin käytettiin 

3 056 379 mk. 
Varastorakennus L7B valmistui. Varastot 

K12, K7, K6, L4 ja L5 liitettiin kaukoläm-
mitykseen. 

Yleiset työt. K u n n o s s a p i t o o n käy-
tettiin yhteensä 517 575 mk. 

Kunnossapidettävät kohteet olivat yleis-
ten varasto- ja teollisuusalueiden sillat, ka-
dut, viemärit, rautatiet, viemärin suistot, 
lumenkaatopaikat, pesulautat ja öljyn pois-
taminen merestä. 

Kunnossapito oli tavanomaista. 
U u d i s r a k e n n u k s e t . Katujen, rau-

tateiden, aallonmurtajien rakennustöihin se-
kä rantojen järjestelyihin käytettiin 
2 313 388 mk. 

Päällystystöitä tehtiin 2 500 m2. 
Merihaan rantamuurin alustaa ruopattiin 

28 800 m 3 ja täytettiin hiekalla 32 000 m 3 

sekä sen lisäksi kivellä. 
Salmisaaren rantamuurista valmistui 

Lauttasaaren sillan eteläpuoleinen osa. 
Venesatamatöitä tehtiin Vattukarilla 

(HSK), Valassaaressa (BS), Pyysaaressa 
(TPS) ja Sirpalesaaressa (SPS). 

Laskuun suoritetut työt. Sähkölaitoksen 
tilauksesta alettiin rakentaa uutta raidetta 
kaasutehtaan alueen läpi. 

Metron Naurissalmen siltatyö jatkui. 
Rakennusvirastolle tehtiin Korkeasaaren— 

Mustikkamaan sillan perustukset sekä pum-
pattiin Kyläsaaren alueella hiekkaa 73 000m3. 

Liikennelaitokselle korjattiin Pihlajasaa-
ren laiturin pönttöni. 

Urheilu- ja ulkoiluvirastolle tehtiin 
Strömsinlahden venesatamaan 75 m muuria 
sekä veneiden ylösvetoluiska. 

Sataman taloudellinen kehitys 

Vuositulos. Yksikkötavaraliikenteen sekä 
viennin kasvun johdosta vuositulos muodos-
tui ylijäämäiseksi. Tuloja kertyi 60 091 002 
mk ja menoja 58 590 836 mk, joten ylijäämä 
oli 1 500 166 mk. Tulot lisääntyivät edelli-
sestä vuodesta 13.5% ja menot 9.5%. Ta-
lousarvioon verrattaessa menosäästöjä muo-
dostui n. 0.7 mmk tulovajauksen ollessa n. 
0.4 mmk. Kustannuslaskennallinen ylijäämä, 
jossa on otettu huomioon kirjaamatto-
mia yleiskustannuksia 786 521 mk, on 
2 286 687 mk. 
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Määrä Kasvu Määrä 
Menolaji 1972 % % 1973 % 

Palkkamenot 15 935 388 31.7 +13.5 18 080 633 32.8 
Sosiaalikustannukset 4 847 321 9.6 +10.7 5 365 358 9.7 
Palkkakustannukset yht. 20 782 709 41.3 +12.8 23 445 991 42.6 
Muut menot 9 726 735 19.3 +10.5 10 752 117 19.5 
Pääomakustannukset 19 813 965 39.4 + 5.4 20 892 728 37.9 

yht. 50 323 409 100.0 + 9.5 55 090 836 100.0 
Sivutoiminta — — — 3 500 000 — 

Menot yht. 50 323 409 — — 58 590 836 

Määrä Määrä Muutos 
Tulolaji 1972 % 1973 % % 

Liikennemaksut 23 987 802 47.1 26 846 415 46.5 + 11.9 
Satamamaksut 2 924 999 5.8 3 506 814 6.1 + 19.9 
Hinausmaksut " 10 445 0.0 14 170 0.0 + 35.7 
Vesimaksut 260 000 0.5 484 471 0.8 +86.3 
Kiinnitys- ja luotsausmaksut 482 569 1.0 607 039 LO +25.8 
Tavaransiirto 6 130 980 12.0 6 852 434 11.9 + 11.8 
Sähkönjakelu 241 766 0.5 355 666 0.6 +47.1 
Laiturihuoltotulot 3 579 135 7.0 3 235 198 5.6 — 9.6 
Laituri- ja aluevuokrat 5 335 880 10.5 6 195 352 10.7 + 16.1 
Varastosuojamaksut 1 698 873 3.3 2 400 493 4.2 +41.3 
Yleinen talletusvarasto 718 008 1.4 619 476 1.1 —13.7 
Vapaavarasto 1 378 802 2.7 1 678 470 2.9 +21.7 
Huoneistovuokrat 1 495 093 2.9 1 571 424 2.7 + 5.1 
Yleiskustannuserät 2 135418 4.2 2 726 624 4.7 +27.7 
Muut tulot 556 562 1.1 700 520 1.2 +25.9 

50 936 332 100.0 57 794 566 100.0 + 13.5 
Sivutoiminta — 2 296 436 

Tulot yhteensä 50 936 332 60 091 002 

Kassaliike. Kertomusvuonna kertyi mak-
suja kassaan 23 408 070 mk, postisiirto-
tilille 12 495 201 mk, shekkitilille 28 150 231 
mk ja tilitysteitse 1 704 259 mk. Suoritusten 
yhteismäärä oli siten 65 757 761 (ed. v. 
58 275 662) mk. 

Tulojäämät ja poistot. Jäämiä oli kerto-
musvuoden lopussa 5 299 124 mk. Määrästä 
oli 5 282 436 mk kertomusvuoden ja 16 688 
mk aikaisempien vuosien veloituksia. Pois-
toja suoritettiin 15 972 mk. 

Sivutoiminta. Sivutoimintamenojen brut-
tomäärä oli 6 053 745 mk ja laskutus 
6 661 369 mk. 

Liikennemaksuja oli kaikkiaan 26 846 415 
mk, mistä tuontiliikennemaksua 21 980 185 
mk, vientiliikennemaksua 2 896 364 mk ja 
liikennemaksua kotimaan paikkakunnilta 
saapuneista tavaroista 1 969 866 mk. 
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Liikennemaksu tilitykset: 

Saadut Lähetetyt 
30% :n 30% :n 

tilitykset tilitykset 
mk mk 

Hamina 441 24 520 
Hanko — 14 871 
Hämeenlinna 9 374 — 
Joensuu 758 — 
Jyväskylä 12 500 — 
Kaskinen 1 604 — 
Kemi 1 149 148 
Kokkola 7 218 — 
Kotka 21 173 14 791 
Kuopio 35 309 — 
Lahti 113 301 — 
Lappeenranta 2 907 16 075 
Loviisa 3 122 178 
Mikkeli — — 
Naantali 887 332 857 
Oulu . 6 475 — 
Pietarsaari 23 471 — 
Pori 44 638 52 799 
Porvoo 7 129 — 
Raahe 256 — 
Rauma 
Savonlinna — 
Tampere 86 600 
Tornio 5 630 
T u r k u . . . . . 87 095 
Uusikaupunki 1 721 
Vaasa 23 918 
Varkaus . 2 935 — 

Yhteensä 499 611 1 002 798 

— 4 204 

3 231 
523 684 

2813 
12 627 

Tuulaakituloutus oli kertomusvuonna 
5 589 053 (ed. v. 4 564 421) mk. Helsinkiin 
tuoduista tavaroista saatiin tuontituulaakia 
5 344 194 mk ja sisämaan kaupunkien tilit-
tämistä tavaroista, jotka Helsingin kautta 
tuotuina oli tullattu ko. kaupungeissa, 
244 859 mk. Tuulaakia palautettiin 
60 730 mk. 

Sisämaan kaupunkien tilittämät tuulaaki-
maksut jakaantuivat seuraavasti: 

mk 

Hämeenlinna 2 985 
Jyväskylä 16 830 
Kotka 7 261 
Lahti 134 650 
Lappeenranta 3 877 
Tampere 78 112 
Varkaus 1 144 

Yhteensä 244 859 

Satamamaksuja veloitettiin 3 506 814 mk, 
mistä ulkomaan liikenteestä olevien alusten 
osuus oli 3 063 354 mk ja kotimaan liiken-
teessä olevien alusten 172 780 mk. Jäämak-
suja oli 270 680 mk ja satamamaksupalau-
tuksia myönnettiin 1 012 241 mk. 

Ulkomaista liikennettä harjoittavien alus-
ten satamamaksut jakaantuivat alusten koti-
paikan mukaan seuraavasti: 

Alukset . mk 

Helsinkiläiset 1 236 536 
Muut suomalaiset 602 480 
Ulkomaiset 1 224 338 

Yhteensä 3 063 354 

Tavaransiirto- ja sähkönjakelumaksuja 
veloitettiin 7 208 100 mk, mihin summaan 
sisältyy 543 738 mk laskennallisia tuloja 
laiturihuollon, vapaavaraston ja ylei-
sen talletusvaraston veloituksista. Ve-
loituksen jakaantuminen: kappaletavaranos-
turit 2 415 233 mk, Saukon hiilinosturit 
175 262 mk, Hanasaaren joukko-ja kappale-
tavaranosturi 467 122 mk, konttinosturi 
435 203 mk, trukit 3 359 614 mk ja sähkön-
jakelu 355 666 mk. 

Laiturihuoltomaksujen määrä oli 8 957 274 
mk. Kun ahtaajille menevät kustannukset 
5 373 746 mk, tullivalvonta- ja vartiointi-
kustannukset 297 003 mk ja palautukset 
51 327 mk otetäan huomioon, jää netto ve-
loitukseksi 3 235 198 mk. 
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Laituri- ja aluevuokria veloitettiin 
6 195 352 mk, mistä määrästä 660 981 mk 
oli laitureille varastoitujen tavarain vuokria 
ja 5 534 371 mk varastoalueiden vuokria. 

Varastosuojamaksuja veloitettiin 2 400 493 
mk, mistä sopimuksilla vuokrattujen varas-
totilojen vuokrat olivat 1 117 674 mk ja 
paikan vuokrat 1 282 819 mk. 

Yleisen talletusvaraston maksuja oli 
619 476 mk, mistä vuokria veloitettiin Ka-
tajanokan talletusvarastossa 348 671 mk ja 
työmaksuja 167 967 mk ja Länsisataman 
talletusvarastossa vuokria 61 140 mk sekä 
työmaksuja 41 698 mk. 

Vapaavaraston maksuja oli 1 678 470 mk, 
mistä vuokria veloitettiin 1 063 205 mk sekä 
työmaksuja 615 265 mk. 

Korvaus yleiskustannuksista oli 2 726 624 
mk. Määrärahojen puuttumisen vuoksi kor-
vauksia jäi tilittämättä 786 521 mk. 

Sekalaisia tuloja oli yhteensä 700 520 mk. 
Tuloja saatiin seuraavasti: korvaus tuulaakin 
kannosta 52 067 mk, korvaus tullihuoneisto-
jen puhtaanapidosta ja kalustosta 130 387 
mk, sairausvakuutuskorvaukset 171 511 mk, 
vahingonkorvaukset 12 616 mk, viivästys-
korot ja perimispalkkiot 17 454 mk, punnus-
ja kaappivuokrat 1 740 mk, lakaisukone-
vuokria 12 010 mk, viemäritodistukset, tar-
kastukset, taksat ja · ilmoituskirjat 974 mk, 
omaisuuden myynti 261 545 mk, telakointi-
vuokrat 9 882 mk, lämpimän veden myynti 
14 916 mk, muut sekalaiset tulot 15 418 mk. 

Käyttöomaisuus. Käyttöomaisuuden arvo 
oli vuoden alussa 237 411 560 mk ja vuoden 
lopussa 248 347 270 mk. Pääoman netto-
lisäys oli siten 10 935 710 mk. Poistoja 
suoritettiin 6 648 035 mk ja käyttöomaisuu-
desta maksettiin korkoa 14 244 694 mk. 

Satamalaitoksen käyttöomaisuus laatu-
ryhmittäin: 

1972 1973 
Maa- ja vesiomai- m k m k 

suus 54 860 530 60 091 120 
Rakennukset . . . . 78 044 680 80 235 700 
Kiinteät rakenteet 

ja laitteet 94 309 650 96 250 680 
Irtain käyttöomai-

suus 10 088 700 11 571 770 
Aineeton käyttö-

omaisuus 108 000 198 000 
Yhteensä 237 411 560 248 347 270 

Palkat, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut. 
Varsinaisia palkkamenoja maksettiin yh-
teensä 32 341 676 mk, josta kuukausipalk-
kaisen henkilökunnan palkkamenot olivat 
25 552 146 mk ja tuntipalkkaisen henkilö-
kunnan 6 789 530 mk. Sosiaaliturva- ja 
vakuutusmaksuja maksettiin yhteensä 
2 111 242 mk sekä eläkekustannuksia 
5 338 072 mk, joten laitoksen palkkakustan-
nukset olivat yhteensä 39 790 990 mk. 
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Yleistä 

Vuoden 1973 tapahtumia ei voida tarkas-
tella mainitsematta sanaa energiakriisi, vaik-
ka sen vaikutukset alkoivat tuntua maas-
samme vasta marraskuun loppupuolella. 

Muutamaa lyhytaikaista käytönrajoitusta 
lukuun ottamatta pystyttiin sähkön tarve 
maassamme kuitenkin tyydyttämään myös 
joulukuun kuormitushuippujen aikana. 

Sähkötilanne oli Helsingissä kertomusvuo-
den lopulla sähkötehopulan aikana suhteelli-
sen hyvä. Vaikka Kellosaaren kaasuturbiini-
laitoksen ensimmäisen koneiston toimitus oli 
lähes vuoden myöhässä, saatiin se kuitenkin 
kaupalliseen käyttöön syyskuun lopulla juuri 
ennen huippukuormituskautta. Tämä lisä-
teho täydensi sähkölaitoksen tuotantoko-
neiston riittäväksi Helsingin omiin tarpeisiin, 
vieläpä teki mahdolliseksi sen, että sähkö-
laitos pystyi syksyn kuluessa osaltaan tuke-
maan valtakunnallista sähköhuoltoa toimit-
tamalla ylijäämäsähköä maan kantaverk-
koon. Polttoaineiden saannissakaan ei toi-
mintavuonna vielä esiintynyt mainittavampia 
vaikeuksia, joskin öljyn hinta oli vuoden lo-
pulla jo voimakkaassa nousussa. 

Helsinki ei kuitenkaan täysin säästynyt 
sähkötehopulalta, vaan sai kokea sen esi-
makua keväällä julistetun lakon aikana. Sil-
loin jouduttiin tehon puutteen vuoksi parina 
päivänä turvautumaan lyhytaikaisiin jakelun-

rajoituksiin. Myös kaukolämmön toimituk-
sessa esiintyi lakon aikana häitiöitä. 

Varsin merkittävä saavutus oli uuden, yh-
tenäisen tariffijärjestelmän aikaansaaminen 
Helsingin kaupungin sähkölaitoksen, Espoon 
Sähkö Oy:n ja Vantaan Sähkölaitos Oy:n 
toiminta-alueilla. Tariffijärjestelmän uudista-
minen perustui laitosten kahden vuoden ai-
kana yhteistoiminnassa suorittamiin laajoi-
hin kustannusselvityksiin, ja tavoitteena oli 
paitsi itse järjestelmän, myös tariffeihin si-
sältyvien maksujen yhtenäistäminen. Laitos-
ten hallintoelimet hyväksyivät syksyn ku-
luessa uuden järjestelmän maksuineen, ja 
niille saatiin myös elinkeinohallituksen hy-
väksyminen. Uuudet tariffit tulevat voimaan 
v:n 1974 puolella, 

Myös pääkaupunkiseudun energiahuolto-
toimikunnan työ oli tuloksellista. Keväällä 
valmistunut uusi tutkimus vahvisti aikaisem-
pien tutkimusten päätulokset, joiden mukaan 
pääkaupunkiseudun edullisin energianhan-
kintatapa 1980-luvulta alkaen tulisi olemaan 
ydinenergiaan perustuva sähkön ja kauko-
lämmön yhteishankinta. Tutkimustulosten 
käytyä selville aloitettiin viipymättä kahden 
uuden osakeyhtiön — energian tuotantoa var-
ten tarvittavan ydinvoimalaitosyhtiön ja pää-
asiassa energian siirtoa varten tarvittavan 
energianhuoltoyhtiön — perustamiseen täh-
täävät neuvottelut ja sopimusasiakirjojen 
muotoilu. Imatran Voima Osakeyhtiölle tar-
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jottiin mahdollisuutta tulla osakkaaksi ydin-
voimalaitosyhtiöön. Vuodenvaihteeseen men-
nessä oli tämän yhtiön perustamista koske-
vissa neuvotteluissa päästy periaatteessa yksi-
mielisyyteen ja saatu valmiiksi ehdotukset 
sopimusasiakirjoiksi. Niiden mukaan Imat-
ran Voima Osakeyhtiö saa 50%:n omistus-
osuuden ydinvoimalaitosyhtiöstä. Myös ener-
gianhuoltoyhtiön perustamiseen liittyvistä so-
pimusasiakirjoista olivat alustavat ehdotuk-
set valmiina vuoden päättyessä. 

Sähkön ja lämmön hankinta 

Sähkön varsinaisen kulutuksen kasvu oli 
kertomusvuonna jakelualueella 7.0 (ed. v. 
7.4) %. Vuoden lopulla alkanut energian-
säästökampanja ei vielä ehtinyt mainittavasti 
vaikuttaa kulutukseen. Heikentyneen vesi-
voimatilanteen takia myynti kasvoi jakelu-
alueen ulkopuolelle lähes 58% ja oli noin 
7% kokonaishankinnasta, joka tästä syystä 
kasvoi 10.3% ja oli 2 019 GWh. 

Omien voimalaitosten tuotanto kattoi n. 
81% ja niiden käyttöä vastaava korvaus-
energia n. 2% sähkön hankinnasta. Vesi-
osuuksista saatu energia väheni n. 5 % edellis-
vuotisesta ja oli n. 10% hankinnasta. Varsi-
naisen ostosähkön osuus väheni myöskin ja 
oli n. 7% hankinnasta. 

Sähkönkulutuksen huipputeho jakelu-
alueella oli 387 MW. Käytettävissä ollut 
omien voimalaitosten koneteho oli vuoden 
päättyessä 385 MW, minkä lisäksi omien vesi-
voimaosuuksien nettoteho Helsinkiin siirret-
tynä oli 32 MW. 

Imatran Voima Oy:n kanssa solmittiin 
uudet 1.7. voimaantulleet osto-, siirto- ja 
yhteiskäyttösopimukset, joiden mukaan 
HKS:n tilaama säännöllinen teho oli vuoden 
lopussa 10 MW, varateho 93 MW ja Kemi-
joen vesiosuuksien siirtoteho 20 MW. Sa-
manaikaisesti voimaan tulleen uuden sopi-
muksen mukaan Tapiolan Sähkölaitos Oy 

ja Otaniemen hoitokunta ostivat sähkölaitok-
selta säännöllistä tehoa 2 MW ja varatehoa 
6.5 MW. 

Etelä-Suomen Voima Oy :ltä ostettiin edel-
leen sähköä Vuosaaren alueelle 8... 10 MW 
teholla ja sille myytiin säännöllistä tehoa 10 
MW. Sopimukset Etelä-Suomen Voima Oy :n 
kanssa päättyivät 31.12. 

Vesikaukolämpöenergiasta oli vastapaine-
lämmön osuus 67% (ed. v. 85%). Suhteelli-
lisen osuuden pieneneminen johtui siitä, että 
uusia vastapainekoneistoja ei vuoden aikana 
saatu käyttöön ja kun entiset olivat jo täysin 
kuormitettuja, jouduttiin vesikattilain osuut-
ta kaukolämmön tuotannossa lisäämään. 
Kaukolämmön tarvetta kuvaava liittymiste-
ho oli kaikissa verkoissa vuoden lopussa yht. 
n. 1 170 MW, joten kasvu oli n. 9.5% ja tuli 
kokonaan vesikaukolämpöverkkojen osalle. 
Kantakaupungin ja Myllypuron vesikauko-
lämpöverkkojen suurin yhteenlaskettu päivä-
jaksojen keskiteho oli 862 MW eli n. 15% 
suurempi kuin edellisenä vuonna. 

Sähkön myynti 

Hintaviranomaisten suostumuksella saatiin 
sähkömaksuja korottaa 1.2. lukien. Korotus 
toteutettiin tariffeittain siten, että lähestyttiin 
pääkaupunkiseudun yhteistä sähkötariffijär-
jestelmää, johon Espoon Sähkö Oy, Vantaan 
Sähkölaitos Oy ja Helsingin kaupungin säh-
kölaitos olivat edellisenä vuonna päättäneet 
pyrkiä. Hinnankorotukset kohdistuivat yk-
sinomaan energiamaksuihin. Sähkön hinta 
nousi keskimäärin 9%. 

Tämän hinnankorotuksen jälkeen ryhdyt-
tiin valmistelemaan tariffiuudistusta, jonka 
törkeimmät tavoitteet olivat: 
— yhteiset tariffit pääkaupunkiseudulle 
— muuttuneiden kulutus- ja kustannusra-

kenteiden huomioonottaminen tariffeissa 
— entistä yksinkertaisempi tariffien rakenne 

Tariffiuudistus hyväksyttiin teollisuuslai-
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tosten lautakunnassa 23.10. ja kaupungin-
hallituksessa 19.11. 

Varsinaisille kuluttajille myydyn sähkön 
määrä kasvoi 7% edelliseen vuoteen verrat-
tuna ja lämmityssähkön myynti vastaavasti 
myös 7%. 

Muutto Sähkötaloon merkitsi sähkön käy-
tön neuvonnan osalta huomattavaa toiminta-
mahdollisuuksien paranemista. Tällöin saa-
tiin käyttöön entistä paremmat näyttely- ja 
havainto-opetustilat ja toiminta vilkastui 
entisestä huomattavasti. Vuoden aikana pi-
dettiin koululaisille ja muille ryhmille n. 270 
havainto-opetustilaisuutta. Näyttelyn raken-
taminen ja kehittely toimintakuntoon jatkui 
vuoden jälkipuoliskolle. 

täytetyn merenlahden päälle valmistui ja vas-
taanotettiin 26.1. Rakennusaineena käytettiin 
Hanasaaren voimalaitokselta saatua lento-
tuhkaa ja Salmisaaren voimalaitokselta saa-
tua märkäkuonaa. 

Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen raken-
nustyöt valmistuivat ja vastaanotettiin 1.2. 
Koneisto n:o 1 tahdistettiin verkkoon en-
simmäisen kerran 16.8., ja se oli siitä alkaen 
tarpeen mukaan tehoajossa automatiikan 
säädön ja alkaneen koekäytön jatkuessa väli-
aikoina. Koneiston n:o 2 koekäyttö pääsi 
alkamaan juuri ennen joulunpyhiä. Ensim-
mäisestä koneistosta saatujen kokemusten 
ansiosta toisen koneiston laitteet ovat toimi-
neet alusta alkaen luotettavasti. 

Voimalaitokset 

Hanasaari A :n savukaasuhaittojen pienen-
tämistä koskeva sähkölaitoksen toimenpide-
ehdotus valmistui vuoden lopulla. 

Hanasaari B:n suunnittelu-, rakennus- ja 
asennustyöt jatkuivat koko vuoden. Huolto-
rakennuksen vastaanottotarkastus pidettiin 
26.3. ja sosiaalirakennus vastaanotettiin 15.1. 

Kaupunginhallitus hyväksyi voima-asema-
rakennuksen toisen rakennusvaiheen pää-
piirustukset 29.11. Varsinaisten rakennus-
töiden urakka-asiakirjoja valmisteltiin koko 
syksyn ajan. Sisäasiainministeriö antoi ra-
kennusluvan saamisen ehtona olevan poik-
keusluvan 25.10. 

Salmisaaren kevyen öljyn syvä varaston ve-
sivuotojen pienentämiseksi suoritettiin kal-
lion jälki-injektointeja. Näillä toimenpiteillä 
ei saatu säiliön katon vuotovesiä kuitenkaan 
kokonaan häviämään, minkä vuoksi suori-
tettiin vielä katon salaojitus ja ruiskubeto-
nointi. Tämä työ onnistui hyvin. Varaston 
täyttämiseen päästiin 23.11. öljykriisin jo 
häiritessä toimituksia. 

Salmisaaren hiilikentän laajentaminen öljy-
säiliöiden louhinnasta saadulla louhoksella 

Sähköasemat ja kaukokäyttö 

Suvilahden sähköasemarakennus valmistui 
tammikuussa. Edellisen vuoden puolella aloi-
tetut asennustyöt jatkuivat koko vuoden. 
Uudesta 110 kV kytkinlaitoksesta saatiin 
vuoden loppuun mennessä toimintakuntoon 
puolet tässä vaiheessa rakennettavasta laa-
juudesta. 10 kV kytkinlaitos saatiin pääosal-
taan valmiiksi ja paikallisen jakeluverkon 
syöttö siirrettiin lähes kokonaan tähän kyt-
kinlaitokseen. 

Viikinmäen uuden sähköaseman rakennus-
työt jatkuivat koko vuoden ajan. Sähköase-
man laitesuojan massiiviset betonivalut val-
mistuivat joulukuun puoleen väliin mennes-
sä. Vuoden päättyessä rakennus oli runko-
työvaiheessa. 

Herttoniemen sähköasemalle tilattiin kaksi 
uutta 110/20 kV 40 MWa päämuuntajaa. 

Uuden keskusvalvomon asennustyöt Sähkö-
talossa jatkuivat. Uusien laitteiden asennus 
päättyi maaliskuussa, minkä jälkeen ryhdyt-
tiin siirtämään Käenkujan valvomotiloissa 
käytössä olleita laitteita. Toiminta siirtyi ko-
konaan uuteen valvomoon toukokuussa, jol-
loin myös uusi prosessitietokone otettiin 
käyttöön. 
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Sähkötalon uusi puhelinvaihde otettiin 
käyttöön muuton yhteydessä tammikuussa ja 
saatiin vastaanottokelpoiseen kuntoon huhti-
kuun loppuun mennessä. Myös pikapuheli-
met otettiin käyttöön muuton yhteydessä 
tammikuussa ja henkilönhakulaitteet maalis-
kuussa. 

Kiinteistöt 

Sähkötalon uudisrakennusosaan tapahtui 
muutto 8.—21.1. Vanhan osan eli Kampin 
sähköasemarakennuksen viimeinen raken-
nusvaihe käynnistettiin välittömästi asukkai-
den muutettua uudelle puolelle. Nämä muu-
tos-ja korjaustyöt vastaanotettiin 28.9. alka-
neessa vastaanottotarkastuksessa. 

Sähkölaitoksen vanhan toimitalon muu-
tos- ja korjaustöiden suunnitelmat valmistui-
vat tammi—helmikuun vaihteessa ja kau-
punginhallitus hyväksyi ne huhtikuun alussa. 
Muutos- ja korjaustyöt edistyivät suunnitel-
mien mukaisesti ja kerrokset 3—5 otettiin 
vastaan 13.12. 

Teollisuuslaitosten lautakunta hyväksyi 
13.2. kantakaupungin piirikeskuksen peri-
aate-esityksen ja luonnospiirustukset. Kau-
punginvaltuusto hyväksyi nämä 19.12. 

Sähköverkot ja ulkovalaistus 

Kertomusvuoden suurin sähköverkoston 
työkohde oli Suvilahden voimalaitos ja sähkö-
asema-alueen kaapelointi. Tähän työhön si-
sältyivät Hanasaaren voimalaitoksiin ja Suvi-
lahden sähköasemaan liittyvien 110 kV kaa-
peleiden uudisrakennus- ja muutostyöt, 30 
kV ja 10 kV kaapeleiden muutostyöt sekä 
alueen viestiverkon uudisrakennus- ja muu-
toskaapeloinnit. 

Muita työkohteita kantakaupungissa oli-
vat liikenteenohjauskaapelointien yhteydessä 
suoritetut 10 kV verkon vahvistamistyöt Kal-

liossa ja Töölössä sekä uudet kaapeliverkot 
Lauttasaaressa ja Itä-Pasilassa. Esikaupunki-
alueilla rakennettiin kaapeliverkkoa mm. Pi-
täjänmäellä Vihdintien sillan alueella, Haa-
gan—Vantaan uudisrakennusalueella, Tapa-
nilassa, Puistolassa ja Vartiokylässä. Avo-
johtoverkkoa rakennettiin mm. Etelä-Kaare-
lassa, Oulunkylässä, Toukolassa, Suutari-
lassa ja Vuosaaressa. Vuoden aikna valmistui 
46 kellarimuuntamoa, kolme pylväsmuunta-
moa ja 32 tilapäistä muuntamoa. Suurjänni-
tekuluttajia liitettiin verkkoon 24. Ulkova-
laistusta rakennettiin eri puolille kaupunkia. 

Kaukolämmitystoiminta 

Vesikaukolämmityksen pääverkkoon lii-
tettiin 182, Myllypuron verkkoon seitsemän 
ja aluelämpöverkkoihin 30 uutta kuluttajaa. 
Höyrykaukolämmitykseen liitetyistä kulutta-
jista siirtyi kuusi kuluttajaa vesikaukoläm-
mitykseen. 

Kaukolämmön keskihinta pysyi edellisen 
vuoden tasolla ja oli 19.0 mk/MWh. Marras-
kuussa tapahtuneet öljyn hinnankorotukset 
eivät vielä ehtineet vaikuttaa kaukolämmön 
hintoihin. Sen sijaan 20.12. voimaan astunut 
päätös energian säästötoimenpiteistä aiheutti 
siitä eteenpäin noin 15% enegiankulutuksen 
pienenemisen aikaisempaan kulutukseen ver-
rattuna. 

Aluelämmitykseen liitettyjen kuluttajien 
liittymisteho kasvoi 78%. Siirrettävistä läm-
pökeskuksista saatavaa lämpöä ryhdyttiin 
toimittamaan huhtikuussa Herttoniemessä ja 
elokuussa Vuosaaressa. Aluelämmitykseen 
kuului vuoden lopussa 19 erillistä verkkoa 
ja toiminnassa oli 23 siirrettävää lämpökes-
kusta yhteiseltä teholtaan 90 MW. 

Vuoden huippupakkaspäivänä oli vuoro-
kausikeskiteho vesikaukolämmityksen pää-
verkossa 80% ja Myllypuron kaukolämpö-
verkossa 85% liittymistehojen summasta. 
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Eräitä kaukolämmön tunnuslukuja: 

Muutos 
1973 . 1972 7o 

putkijohdotkin 237.3 214.0 10.9 
kuluttajien lukumäärä 2 571 2 358 9.0 
liittymisteho MW 1 172 1 071 9.4 
liitettyjen rakennusten tilavuus milj. m 3 50.2 46.5 8.0 
lämmön toimitus omalla jakelualueella GWh . . 3 193 2 848 12.1 

Taloudellinen tulos 

Tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen ver-
rattuna 13% ja kustannukset 16%. 

Liikevaihto nousi 254.4 mmk:aan. Liike-
vaihdon kasvuun vaikuttivat kulutuksen kas-
vun lisäksi sähkönmyyntihintojen korotuk-
set. Ylijäämää kertyi 23.3 mmk, mikä oli 9% 
liikevaihdosta. Ylijäämä vastaa 5% korkoa 
laitoksen käyttömahdollisuuteen sidotulle 
pääomalle. Kun otetaan huomioon kustan-
nuksiin sisältyvä 6% laskennallinen korko, 

saadaan käyttöomaisuuden tuotoksi 11 %. 
Uudisrakennustoimintaan käytettiin 130.0 

(ed.v. 108.4) mmk. Muuta käyttöomaisuu-
den lisäystä oli 0.7 mmk, joten kokonais-
investoinneiksi muodostui 130.7 mmk. Tä-
män rahoittamiseksi kertyi ylijäämän 23.2 
mmk :n lisäksi käyttöomaisuuden laskennal-
lista korkoa 27.6 mmk sekä poistoja 33.5 
mmk eli yht. 84.3 mmk. Rahoitusalijäämäksi 
jäi näin ollen 46.4 mmk. Käyttöomaisuuden 
nettolisäys oli 97.2 mmk ja käyttöomaisuu-
den arvo vuoden päättyessä 556.3 mmk. 
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36. Teurastamolaitos1) 

Yleistä 

Lihan tuotos oli v. 1973 koko maassa 
234 milj. kg, mikä merkitsi n. 12 milj. kg:n 
eli 4.9 %:n supistumista edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tuotoksesta oli naudanlihaa 
41.5%, sianlihaa 53.4% ja muuta lihaa 5.1 %. 

Maasta vietiin lihaa 12.3 milj. kg, josta 
sikaa 9.3 milj. kg ja muuta lihaa ja lihatuot-
teita 3.0 milj. kg. Maahan tuotiin lihaa 
8.5 milj. kg. 

Helsingin kaupungin teurastamolaitoksella 
teurastettiin kertomusvuonna 102 789 teu-
raseläintä, eli 1 509 kpl vähemmän kuin 
v. 1972. Täten myös yhteiskilomäärä 
10 077 357 kg jäi vastaavasti 620 606 kg eli 
5.8% pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. 

Vientiin, joka suuntautui Englantiin, Itä-
valtaan, Länsi-Saksaan, Puolaan ja Italiaan, 
eri lihaliikkeet teurastuttivat 219 994 kg. 

Toiminta lihan tukkumyyntihallissa, syvä-
jäädyttämössä ja vihannestukkukeskuksessa 
jatkui vilkkaana. 

Syväjäädyttämörakennuksen laajennus-
työt saatiin kertomusvuoden aikana raken-
nustöitten osalta lähes valmiiksi. 

Pääomarahoja käytettiin kertomusvuonna 
3 100 052 mk. Poistot olivat 474 212 mk. 
Kantaomaisuus kasvoi 2 625 840 mk :11a ol-
len vuoden lopussa 16 044 770 mk. 

Teurastamolaitos pystyi maksamaan pää-
omalle korkoa 6% eli 805 136 mk. 

Henkilökunta. Henkilökunnan lukumäärä 
oli kertomusvuoden lopussa 101. Näistä oli 
vakinaisia viranhaltijoita 19, tilapäisiä 2, 
sopimuspalkalla 36 sekä tuntipalkalla olevaa 
henkilökuntaa 44. 

Eläkkeelle siirtyi 1.9. halliapul. K. Tam-
minen. 

Yleinen teurastamo 

T e u r a s t u s o s a s t o i l l a teurastet-
tiin ja tarkastettiin kertomusvuoden kulues-
sa alempana mainitut määrät eri eläimiä. 

Sonneja 13 987 
Lehmiä 14 920 
Hiehoja ja isoja vasikoita 874 
Pikkuvasikoita 626 
Lampaita ja vuohia 2317 
Sikoja yli 50 kg 68 086 
Sikoja alle 50 kg 1 201 
Hevosia ja hirviä 778 

Yhteensä 102 789 

Edellä luetellut ruhot vastasivat 10 077 357 
kg lihaa, josta 38.8% nautakarjan, 0.3% 
lampaan, 58.7% sian ja porsaan sekä 2.2% 
hevosen lihaa. 

Teurastuksen jakautuminen eri kuukausille 
käy ilmi taulukosta n:o 1. 

!) Kertomukseen liittyviä tilastotaulukoita on julkaistu Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa ja 
teurastamolaitoksen toimintakertomuksen eripainoksessa. 
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Teurastusosastoilla hylättiin kertomusvuo-
den aikana lihaa 60 622 kg ja elimiä 88 717 kg, 
joten hylätyn lihan kokonaismäärä oli 
149 339 kg. 

Teuraseläimet tuotiin teurastamolaitoksel-
le maanteitse. 

Lihantarkastamo 

Lihan tarkastamossa tarkastettiin kerto-
musvuonna 49 532 kg lihaa. Tarkastukset 
kohdistuivat allamainittuihin ruholajeihin. 

Sonneja 77 
Lehmiä 211 
Hiehoja ja isoja vasikoita 107 
Pikkuvasikoita 503 
Lampaita ja vuohia 221 
Sikoja ja porsaita 111 
Hevosia 27 
Villisikoja ja hirviä 1 

Yhteensä 1 258 

Tarkastuksen jakautuminen eri kuukausille 
käy ilmi taulukosta n:o 2. 

Lihan tarkastamossa hylättiin v:n 1973 ai-
kana lihaa 28 289 kg ja elimiä 2 935 kg, 
joten hylätyn lihan kokonaismäärä oli 31 224 
kg. 

Laboratorio 

Laboratoriossa tehtiin vuoden kuluessa 
137 täydellistä bakteriologista tutkimusta, 
1 369 keittokoetta ja pH-määritystä, 1 697 
mikroskooppista ja 69 401 trikiniskooppista 
tutkimusta. 

Täydelliseen bakteriologiseen tutkimuk-
seen otettiin 0.13% kaikista tarkastetuista 
ruhoista, eli yhteensä 137 ruhoa, joista tuli 
93 teurastamolta ja 44 lihantarkastamolta. 
Tutkituista ruhoista hylättiin 100 eli 73%. 
Hylkäämisperusteet olivat: bakteeripitoisuus 
68, patologisanatomiset syyt 3, vieras haju 

ja korkea pH-arvo 6, lihan antibioottipitoi-
suus 3 sekä kahden tai useamman edellä 
mainitun syyn perusteella 20 ruhoa. Ainoas-
taan keittokoe ja pH-määritys tehtiin 1 205 
ruhosta, joka oli 1.2% kaikista tarkastetuista 
ruhoista. Näistä oli 972 teurastamolta ja 233 
lihantarkastamolta. Vieraan hajun ja kor-
kean pH-arvon perusteella hylättiin 192 ru-
hoa, eli 15.9% tutkimukseen otetuista. 

Ilman laboratoriotutkimuksia hylättiin 290 
ruhoa, eli 0.2% kaikista tarkastetuista ru-
hoista. 

Trikiinien varalta tutkittiin kaikki teu-
rastetut ja tarkastetut siat ja porsaat, yh-
teensä 69 401 ruhoa, joissa ei todettu trikii-
nejä. Lisäksi tutkittiin 1 karhu, 1 kettu jam 
mäyrä, joista myöskään ei löydetty trikiinejä. 

Tuberkuloositutkimuksia tehtiin 1 717 
siasta, 1 lehmästä ja 2 sonnista. Mikroskoop-
pisesti haponkestäviä sauvoja todettiin 1 834 
näytteessä. Valtion eläinlääketieteellisen lai-
toksen jatkotutkimuksiin lähetettiin 2 sonnin 
näytteet, jotka eläinkokeissa osoittautuivat 
kielteisiksi tuberkuloosin osalta. 

Erityisesti salmonellojen toteamiseksi otet-
tiin näytteet 1 pikkuvasikasta sekä 509 pin-
tanäytettä teurastamolaitoksen alueella toi-
mivissa lihaliikkeissä, joista 3 pintanäytteessä 
todettiin Salmonella infantis. Antibioottien 
varalta tutkittiin kaikki täydelliseen bakte-
riologiseen tutkimukseen otetut 137 eläintä 
sekä lisäksi keittokokeiden yhteydessä 27 
eläintä. Antibiootteja todettiin 6 lehmässä, 
1 pikkuvasikassa, 1 siassa ja 1 hiehossa. Leu-
koosi todettiin 3 lehmässä, 2 hiehossa ja 1 
vasikassa. 

Sairasteurastamossa teurastettiin vuoden 
kuluessa 194 lehmää, 17 sonnia, 22 hiehoa, 
12 vasikkaa, 7 pikkuvasikkaa, 167 sikaa, 5 
porsasta, 11 hevosta ja 3 lammasta. 

Laboratoriossa suoritti vuoden aikana 10 
eläinlääkäriä lihantarkastukseen, 8 eläinlää-
käriä elintarvikehygienian loppututkintoon 
sekä 1 trikiiniharjoittelija trikiinitarkastuk-
seen liittyvän harjoittelun. 

Teurastamolaitokselta luovutettiin vuoden 
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kuluessa eri tutkimus- ja opetuslaitoksille 
näytteitä yhteensä 182 kertaa. Näytteet kä-
sittivät eri eläinten lihaa ja elimiä sekä 
verta, maksoja, munuaisia, pernoja, keuh-
koja, haimoja, aivoja, kilpirauhasia, sylki-
rauhasia, sukuelimiä, kieliä, silmiä, sappea 
sekä kateenkorvia, käpylisäkkeitä, sorkkia, 
kavioita ja matoja. 

Eri laitokset saivat näytteitä seuraavasti: 
Valtion eläinlääketieteellinen laitos 48, Kan-
san terveyslaboratorio 54, lääketehdas Orion 
27, lääketehdas Medica 7, Helsingin yliopis-
ton patologian, farmasian, biokemian, ana-
tomian, hammas- ja silmäklinikan, eläintie-
teen ja serobakteriologian laitokset yhteensä 
16, Helsingin yliopiston keskussairaala 9, 
lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva 5 
ja Helsingin kaupungin maidon tarkastamo 
12 kertaa sekä Suomen Punaisen Ristin veri-
palvelu, Diakonissalaitos, Auroran sairaala 

ja Paulig Oy kukin yhden kerran. 
Tarkastuseläinlääkärin toteamat taudit ja 

niistä aiheutuneet toimenpiteet ilmenevät tau-
lukosta n :o 6. 

Teurastamon kautta kertomusvuonna ylei-
seen kulutukseen tulleet lihamäärät kuukau-
sittain käyvät ilmi taulukosta n:o 3. 

Syväjäädyttämö 

Syväjäädyttämön kaikki pakkastilat oli-
vat vuokrattuina läpi vuoden, samaten ulla-
kot ja osittain myös aulat. Syväjäädyttämön 
pakkasvarastoihin säilytettäväksi otetut ta-
varamäärät kuukausittain käyvät ilmi tau-
lukosta n :o 4. 

Vihannestukkukeskus 

Vihannestukkukeskuksen neuvottelukun-
taan kuuluivat kertomusvuonna teurastamo-
laitoksen lautakunnan valitsemina teuras-
tamolaitoksen toim.joht. Antti Rentola pu-
heenjohtajana ja varapuheenjohtajana kontt. 

pääll. Bengt Krook. Ostoasiakkaiden edusta-
jina olivat kauppias I. Fagersten, varalla 
johtaja U. Sorsakivi sekä rva Ethel Luoto, 
varalla A. Nikkanen. Myyntiasiakkaiden 
edustajina olivat kauppapuutarhurit Risto 
Pirinen ja Harri Sulin. 

Kalatukkukeskus 

Kertomusvuoden aikana tuotiin Helsinkiin 
kalaa kalatukkukeskukselle annettujen il-
moitusten mukaan kaikkiaan 9 040 130 kg, 
josta suolattua kalaa 14 201 kg, tuoretta ja 
jäädytettyä kalaa 8 985 785 kg ja savustet-
tua kalaa 40 144 kg. Yksityiskohtaiset tiedot 
kalan tuonnista lähetyspaikkakunnittain ja 
kuljetustavan mukaan ilmenevät taulukosta 
n:o 5. 

Kalan tuonti Helsinkiin kul-
jetustavan mukaan 

Tuoretta ja jäädytettyä 
kalaa ks 
vesitse 2 708 760 
autoilla 6 071 314 
rautateitse 205 711 8 985 785 

Suolattua kalaa 
autoilla 14 201 

Savustettua kalaa 
autoilla 40 144 

Yhteensä 9 040 130 

Hallinto ja sivutoiminta 

K ä y t t ö o s a s t o 

H ö y r y ä ostettiin kertomusvuoden ai-
kana sähkölaitokselta yhteensä 26 636 tn 
364 112 mk:n hintaan, joten keskihinta oli 
13.67 mk/tn. Eri osastot kuluttivat höyryä 
seuraavasti: teurastusosasto 11 187 tn, syvä-
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jäädyttämö 3 196 tn, vihannestukkukeskus 
266 tn, sivutoiminta 10 655 tn ja hallinto 
1 332 tn. 

V e d e n k u l u t u s oli kaikkiaan 
313 497 m 3 ja jakautui seuraavasti: lämmin 
vesi 45 376 m3 , hallinto 2 682 m3 , teurastus-
osasto 107 248 m3 , syväjäädyttämö 72 393 
m3 , vihannestukkukeskus 5 362 m 3 sekä sivu-
toiminta 80 436 m3 . Veden hinta oli 50 p/m3 

30.6. saakka ja 1.7. lukien 60 p/m3 . 
S ä h k ö v i r t a a ostettiin sähkölaitok-

selta 10 000 voltin suurjännitteisenä ja se 
muunnettiin teurastamolaitoksen omilla 
muuntoasemilla 380/220 volttiin. Vuoden 
kuluessa ostettiin sähkövirtaa 5 088 800 kWh 
415 132 mk:n hinnasta, joten kWh:n keski-
hinta oli 8.15 p. 

Sähkön kulutus jakautui seuraavasti: teu-
rastusosasto 1 119 536 kWh, syväjäädyttämö 
2 239 072 kWh, sivutoiminta 1 501 196 kWh, 
vihannestukkukeskus 178 108 kWh ja hal-
linto 50 888 kWh. 

Syväjäädyttämön konehuoneessa olevat 15 
ammoniakkikompressoria käyttivät vuoden 
aikana sähkövirtaa yhteensä 2 006 600 kWh. 

Veden-, höyryn ja sähkön kulutus ja hinta 
eri vuosina ilmenee seuraavasta taulukosta: 

Omaisuustase 31.12.1973 

Aktiivat: mk mk 
Rahoitusomaisuus 

Rahat ja pankkisaamiset . . . . 28 679 
Saamiset 

Tulojäämät 540 497 
Muut saamiset 18 724 559 221 

Laskennalliset saatavat 
Nostamattomat siirtomäärä-

rahat 523 337 
Kantaomaisuus 

Arvopaperi 18 000 
Irtain käyttöomaisuus 76 940 
Rakennukset ja kiinteät laitteet 13 080 640 
Tonttialueet 2 869 190 

Yhteensä 17 156 007 

Passiivat: mk mk 
Vieras pääoma 

Tilivelat 
Menojäämät 81 074 
Muut tilivelat . . . . 88 207 169 281 

Varaukset 
Siirtyneet määrärahat . . . . 523 337 

Siirtyvät erät 
Ennakkotulot 15 841 

Huostassa olevat pääomat . . 356 
Laskennalliset velat 

Kaupungin keskuskassa . . 391 127 
Kantapääoma 16 044 770 
Tilikauden voitto 11 295 

Yhteensä 17 156 007 

Tulostase 31.12.1973 

Kustannukset: 
Palkkakustannukset 2015214 
Sosiaalikustannukset 626 524 
Kiinteistökustannukset . 491 967 
Käyttökustannukset 840 305 
Käyttöomaisuuden korot ja 

poistot 
Korot 805 136 
Poistot 474 212 1 279 348 

Sekalaiset kustannukset 175 970 
Tilikauden voitto 11 295 

Yhteensä 5 440 623 

Tuotot: 
Teurastustoiminta 1 497 891 
Vuokrat 2 585 940 
Muut tuotot 1 356 792 

Yhteensä 5 440 623 
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36. Teuras tamola i tos 

Vuosi 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Vesi 
m·' 

256 682 
271 878 
291 280 
294 709 
280 706 
313 497 

mk 

115 507 
122 345 
131 076 
140 379 
140 353 
175 204 

Höyry 
tn 

18 055 
22 446 
24 426 
25 572 
24 976 
26 636 

mk 

146 160 
199 710 
211 178 
246 109 
340 360 
364 112 

S ä h k ö 
kWh 

3 269 560 
3 596 000 
3 813 920 
4 122 190 
4 396 260 
5 088 800 

mk 

212 868 
238 954 
253 807 
282 733 
315 644 
415 132 

Menojen ja tulojen yhdistelmä 

M e n o t 

Talous- Menot 
arvio 

T u l o t T u l o s 

Talous-
arvio 

Tulot Talous-
arvio 

Liike 

Yleinen teurastamo 2 755 500 2 972 943 2 656 000 2 642 826 —230 617 —330 117 
Syväjäädyttämö 1 253 800 1 235 055 1 260 000 1 262 494 + 21 239 + 27 439 
Vihannestukkukeskus 279 000 271 838 295 000 292 494 + 4 655 + 20 655 
Kalatukkukeskus 328 700 314 707 295 000 314 801 + 33 795 + 95 
Sivutoiminta 615 800 634 785 740 000 928 008 +169 023 +293 223 

Yhteensä, mk 5 232 800 5 429 328 5 246 000 5 440 623 — 1 905 + 11 295 
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Tietojenkäsittelyneuvottelukunta 

Tietojenkäsittelyneuvottelukunnan pu-
heenjohtajana toimi v. 1973 apul.kaupungin-
johtaja A. K. Loimaranta. Neuvottelukunta, 
johon puheenjohtajan lisäksi kuului kahdek-
san jäsentä, kokoontui neljä kertaa. 

Neuvottelukunta teki kaupunginhallituk-
selle ehdotuksen tietopalvelua ja ATK :n hy-
väksikäyttöä koskeviksi yhteistyöperiaatteik-
si Helsingin kaupungin hallinnossa (Kh 3. 9. 
1973 § 2489) sekä ehdotuksen toimistotieto-
koneiden hankinnassa noudatettaviksi peri-
aatteiksi (Kh 29.11.1973 § 3619). Lisäksi neu-
vottelukunta on antanut kaupunginhallituk-
sen yleisjaostolle lausunnon tietokeskuksen 
toimintaohjeesta (Khn yleisjaosto 21.3.1973 
§ 5496). 

Tietokeskus 

T o i m i n n a n a l o i t t a m i n e n 

Tietokeskus aloitti toimintansa kertomus-
vuoden alusta lukien kaupunginhallituksen 
päätöksn 18.9.1972 (§ 2512) mukaisesti. Tä-
ten tietojenkäsittelykeskus ja kuntasuunnit-
telurekisteritoimisto siirrettiin tietokeskuk-
seen. 

O r g a n i s a a t i o 

Toimintayksiköt. Kaupunginhallituksen 
yleisjaosto hyväksyi 4.4. (§ 5602) väliaikaisesti 

noudatettavaksi tietokeskuksen organisaa-
tiosuunnitelman, jonka mukaan tietokeskuk-
seen kuuluu viisi toimintayksikköä: hallinto-
osasto, kehittämisosasto, rekisteriosasto, sys-
teemityöosasto ja käyttöosasto. Näistä kehit-
tämisosasto perustettiin 1.7. ja käyttöosasto 
1.11. 

Hallinto-osaston tehtävistä huolehti ker-
tomusvuonna tilapäinen hallintoyksikkö, re-
kisteriosaston tehtävistä kuntasuunnittelure-
kisteritoimisto sekä systeemityöosaston teh-
tävistä tietojenkäsittelykeskuksen suunnitte-
luosasto. 

Henkilökunta. Vakinaisen henkilökunnan 
määrä oli vuoden alkaessa 103 ja päättyessä 
107 henkeä, jotka jakautuivat toimintayksi-
köittäin seuraavasti: hallinto 13, kehittämis-
osasto 6, kuntasuunnittelurekisteritoimisto 
20, suunnitteluosasto 30 ja käyttöosasto 38. 

Kertomusvuoden aikana erosi palveluk-
sesta 17 henkeä ja palvelukseen otettiin 21. 
Henkilökunnan suurehko vaihtuvuus (16.5%) 
oli seurausta vallinneesta yleisestä työvoima-
pulasta ja erityisesti ammattitaitoisten ATK-
henkilöiden kysynnän voimakkaasta kasvus-
ta. Vaikka eronneiden tilalle saatiinkin pal-
katuksi uusia toimihenkilöitä, heidän työko-
kemuksensa alalla ei kuitenkaan keskimäärin 
vastannut eronneiden työkokemusta. Syynä 
tähän oli lähinnä ammattitaitoisten ATK-
henkilöiden kysynnän aiheuttama palkkata-
son nousu, jota tietokeskus ei täysin voinut 
seurata. 

Toimitilat. Tietokeskuksen pääosa toimi 
Nokiantie 4:ssä, missä toimitilat käsittivät 
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1 500 m2 . Suunnitteluosasto muutti marras-
kuussa Lemuntie 4:ään, mistä osaston käyt-
töön vuokrattiin 460 m 2 käsittävä huoneisto. 
Kuntasuunnittelurekisteritoimiston käyttöön 
vuokrattiin noin 550 m 2 :n toimitilat Hä-
meentie 29:stä, jonne osasto muutti marras-
kuussa Pasilasta. 

Tietojenkäsittelylaitteistot. Tietokeskuksen 
käytössä oli Datasaab D 22-tietokonelait-
teisto, jonka keskusyksikön muistikoko on 
64 K-tavua. Laitteistoon on liitetty 6 mag-
neettinauha-asemaa, 3 magneettilevyasemaa 
(talletuskapasiteetti 81 milj. merkkiä), 2 rivi-
kirjoitinta, reikäkortinlukija ja -lävistin sekä 
reikänauhanlukija. Tietokonelaitteiston li-
säksi käytössä oli erilaisia reikäkortti- ja 
jälkikäsittelykoneita, 2 magneettinauhakir-
joitinta ja yhteensä 17 lävistys-ja tarkistuslä-
vistyskonetta. 

T o i m i n t a 

Koulutustoiminta. Tietokeskus suoritti ker-
tomusvuonna kaupungin johdon ATK-kou-
lutusta järjestämällä n. viikon mittaisen 
ATK-kurssin (ADB-teknik för företagsche-
fer) n. 20:lle virastopäällikölle ja vastaavalle 
sekä kaksipäiväisen johdon ATK-seminaarin 
32 :lle virastopäällikölle ja vastaavalle. 

Tietokeskuksen henkilökuntaa osallistui 
kouluttajina henkilöasiainkeskuksen järjes-
tämiin ATK-kursseihin. 

Tietokeskuksen toimihenkilöitä osallistui 
lukuisiin sekä kaupungin että ulkopuolisten 
yritysten järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 
Kursseille osallistumiseen käytettiin n. 40 000 
mk ja koulutuspäiviä kertyi yht. 705, eli 
vajaat 3% työpäivistä. Koulutustarvetta ai-
heutti erityisesti henkilökunnan vaihtuvuus 
ja v. 1975 tietokeskukseen asennettavan lait-
teiston (IBM 370/135) systeemeihin perehdyt-
täminen. 

Kehittämisosaston toiminta. Kehittämis-
osaston tehtävistä tärkeimpiä olivat osaston 
johdolla suoritetut sosiaalitoimen ja koulu-

toimen tieto- ja rekisterijärjestelmien ATK-
esitutkimuksien valmistelutyöt, jotka tähtä-
sivät esitutkimuksien aloittamiseen seuraava-
na toimintavuonna. 

Osaston toimesta johdettiin myös osittain 
kuntasuunnittelurekisterijärjestelmän laajen-
tamisen suunnittelua sekä tietosisällön osalta 
että alueellisesti käsittämään koko pääkau-
punkiseudun ja toteutettavaksi ns. YTV-
hankkeena. Suunnitelman on määrä valmis-
tua keväällä 1974. 

Kehittämisosaston teknis-matemaattisen 
ryhmän toimesta aloitettiin laajat, koko kau-
punginhallinnon käsittävät teknisen lasken-
nan ja operaatioanalyysin esitutkimukset. 
Tarkoituksena on kartoittaa nykyinen tilanne 
ATK:n hyväksikäytössä teknisessä lasken-
nassa ja operaatioanalyysissä sekä ohjelmis-
tojen ja menetelmien tarjonta alan palvelu-
keskuksissa. Tutkimuksen tavoitteena on saa-
da määritellyksi tietokeskuksen kehittämis-
tarpeet ohjelmistojen ja henkilökunnan osalta 
näillä aloilla. Tutkimukset valmistuvat ke-
väällä 1974. 

Tietokeskuksen sisäisistä kehittämistehtä-
vistä laajimpia olivat uudelleenorganisointi, 
toimintasuunnittelun kehittäminen sekä tie-
tokeskuksen käsikirjan ja asiakkaan käsi-
kirjan laadinta. Käsikirjat tulevat sisältämään 
ohjeiston ATK-systeemien kehittämistä, yllä-
pitoa ja käyttöä varten sekä tietokeskuksen 
ja sen asiakkaiden välisen yhteistoiminnan 
edellyttämät standardit. 

Kuntasuunnittelurekisteritoimiston toimin-
ta. Tietokeskuksen tietopalvelun kehittämi-
seksi saatettiin kuntasuunnittelurekisterin 
asuntotiedot ajan tasalle sekä hankittiin väes-
törekisterikeskuksesta kaupungin eri suun-
nittelutarpeisiin tarvittavat väestötiedot. 
Kuntasuunnittelurekisteriin kuuluvat asema-
kaavarekisterin pääosa ja maankäyttörekis-
teri saatiin valmiiksi. 

Kuntasuunnittelurekisterin markkinoimi-
seksi järjestettiin useita informaatiotilaisuuk-
sia sekä suunniteltiin ja toteutettiin päätease-
malla toimiva kuntasuunnittelurekisterin de-
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monstraatiosysteemi, jota käytettiin koulu-
tuksen apuna johdon ATK-seminaarissa lo-
kakuussa sekä sen jälkeen tietopalvelun 
markkinoinnissa eri hallintokuntiin. 

Suunnitteluosaston toiminta. Suunnittelu-
osasto aloitti kertomusvuonna systeemityö-
standardien ja -menetelmien kehittämistyön 
lähinnä uusia suunnittelutehtäviä silmällä-
pitäen. 

Nykyisten sovellutusten osalta suoritettiin 
ylläpitotehtäviä, jotka olivat muutamien so-
vellutusten osalta varsin huomattavia. Mer-
kittäviä olivat etenkin kunnallisten virka- ja 
työehtosopimusten palkkasysteemeihin ai-
heuttamat muutokset sekä laskutussystee-
meissä tapahtuneet tariffimuutokset. Lisäksi 
aloitettiin sähkölaitoksen kuluttajatietojär-
jestelmän käyttöönottoon liittyvät valmiste-
lutyöt. 

Syksyllä käynnistettiin uudelleensuunnit-
teluun tähtäävät esitutkimukset kaikkien tär-
keimpien nykyisten sovellutusten osalta. Esi-
tutkimukset rajoittuivat suunnitteluosastolla 
kuitenkin vain systeemien ATK-tekniseen 
osuuteen. 

Resurssien vähyyden takia kokonaan uusia 
systeemejä voitiin suunnitella ja ohjelmoida· 
vain vähäisessä määrin. Uusista sovellutuk-
sista mainittakoon rakennusviraston ajoneu-
vojen laskutussysteemin käynnistäminen. Li-
säksi suoritettiin yhteistyössä henkilöasiain-
keskuksen kanssa henkilöstöhallinnon infor-
maatiojärjestelmän esitutkimukset. 

Osastolla jouduttiin perehdyttämään hen-
kilökunnan vaihtuvuuden vuoksi useita pal-
velukseen tulleita ja myös palveluksessa ole-
via toimihenkilöitä kokonaan uusiin tehtä-
viin. 

Suunnitteluosaston kapasiteetin jakaantuminen vuosilomia, kursseja yms. lukuunottamatta sovellutusalueittain 
vuonna 1973 (päiviä) 

tehtävä/ 
toiminta 

Suunnittelu 
Ohjelmointi 
Systeemien ja ohjelmien huolto 

kustannus-
palkat materiaali- lask. ja 

kirjanpito 
laskutus ja muut kaikki palkat 

laskenta 
lask. ja 

kirjanpito maksatus teht. yht. 

412 120 215 534 390 1 671 
336 110 390 488 189 1 513 
489 105 303 510 462 1 869 

Yhteensä 1237 335 908 1 532 1 041 5 053 

Osuus %:ia koko kapasiteetista . . . . 24.5 6.6 18.0 30.3 20.6 100.0 

Suunnitteluosaston kapasiteetin jakaantumi-
nen toiminnoittain vuonna 1973: 

Osuus 
koko 

kapasi-
teetista 

21.2 
19.3 

23.7 

35.8 

toiminta miestyö-
päiviä 

Suunnittelu 1 671 
Ohjelmointi . 1 513 
Systeemien ja 
ohjelmien huolto 1 869 
Vuosilomat, 
kurssit yms. 2 821 

Yhteensä 7 874 

Käyttöosaston toiminta. Tietokoneen koko-
naiskäyttötuntimäärä supistui pääasiassa 
edellisenä toimintavuonna alulle pantujen ja 
vielä kertomusvuonna jatkuneiden koneajo-
jen valmisteluihin ja moniajoihin liittyvien 
kehittämistoimenpiteiden ansiosta 6 626 tun-
nista 6 238 tuntiin. Tästä johtuen tietokoneen 
käytössä siirryttiin huhtikuussa kolmesta 
vuorosta kahteen. Datasaab D 22 :n käyttö-
toimintojen kehittämistä ei jatkettu enää huh-
tikuun jälkeen. Sen sijaan kehittämistyön 
painopiste siirrettiin IBM 370/135-tietokone-
laitteiston käyttöönottoon liittyviin toimin-
toihin. 

100.0 
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D22-tietokoneen kokonaiskäytön jakaantumi-
nen sovellutusalueittain vuonna 1973: 

D22 

sovellutusalue käyttö- % tunnit /o 

— kuukausipalkat 798 12.8 
— tuntipalkat 592 9.5 
— materiaalilaskenta 397 6.4 
— kustannuslaskenta 602 9,6 
— laskutukset 2213 35.5 
— maksut 211 3.4 
— rekisterisovellutukset 250 4.0 
— muut tehtävät 1 175 18.8 

Yhteensä 6 238 100.0 

A s i a k k a a t j a 
s o v e l l u t u s a l u e e t 

Asiakkaina olivat lähes kaikki kaupungin 
virastot ja laitokset, joista suurimmat käyt-
täjät rakennusvirasto, sähkölaitos, liikenne-
laitos ja sairaalavirasto laitoksineen. Ulko-
puolisina asiakkaina oli 45 kuntaa ja eräitä 
yksityisiä yrityksiä, joiden antamat tehtävät 
olivat kuitenkin vain 0.3% tietokeskuksen 
tehtävistä. 

Sovellutusalueet olivat seuraavat: 
— kuukausipalkat, 
—. tuntipalkat, 
— materiaalilaskenta, 
— kustannuslaskenta- ja kirjanpito, 
— laskutus, 
— maksatus, 
— rekisterisovellutukset, 
— muut tehtävät. 

T a l o u s 

Tietokeskuksen kokonaismenot olivat ker-
tomusvuonna 5.8 milj. mk ja kokonaistulot 
4.4 milj. mk. Kertomusvuoden alijäämästä 
1.4 milj. mk:sta oli kuntasuunnittelurekiste-
ritoimiston osuus 0.8 milj. mk. Tuloksen ali-
jäämäisyyteen johtaneita syitä olivat mm. 
kuntasuunnittelurekisterin ja muiden ATK-
palvelusten ennakoitua pienempi käyttö. Li-
säksi on mainittava organisoinnista johtuva 
henkilöresurssien arvioitua suurempi sitou-
tuminen sisäisiin kehittämistehtäviin. Kun-
tasuunnittelurekisterin aiheuttamaa alij ää-
mäisyyttä ei voitu kompensoida kustannuk-
sia supistamalla rekisterin vaatiman kiinteän 
ylläpitojärjestelmän sitomien menojen vuok-
si, eikä toisaalta tuloja lisäämällä, koska tie-
don hinta oli vahvistettu toteutunutta suu-
remman käyttömäärän mukaan. 
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Yleistä 

Kysymys tilastotoimiston tulevaisuudesta 
oli v. 1973 edelleen ajankohtainen. Kaupun-
ginjohtajan asettama työryhmä ilmoitti 8.3. 
päivätyssä muistiossaan, ettei se ole ottanut 
kantaa tietokeskuksen ja tilastotoimiston yh-
distämisen tarpeellisuuteen ja tarkoituksen-
mukaisuuteen, vaan pyrkii löytämään ratkai-
suja, joilla mahdollisimman hyvin vältettäi-
siin yhdistämisestä aiheutuvat haitat. Muis-
tioon liittyi työryhmän sihteerin laatima eh-
dotus uuden viraston sekä tilasto- ja tutki-
musneuvottelukunnan ohjesäännöiksi. Tilas-
toneuvottelukunta totesi muistiosta antamas-
saan lausunnossa 31.5. kysymyksen tulleen 
uuteen vaiheeseen kaupunginhallituksen ase-
tettua komitean tarkistamaan kaupungin 
hallinto-organisaatiota koko laajuudessaan. 
Asiassa kertynyt aineisto lähetettiin komite-
alle ilman neuvottelukunnan kannanottoa. 

Kansainvälinen yhteistyö. Kaupunginhalli-
tuksen kutsusta järjestettiin Kallion virasto-
talossa 12.—13.6. pohjoismainen kunnallis-
tilastokeskus, johon osallistui Tanskasta 11, 
Norjasta yksi ja Suomesta 25 eli yht. 52 hen-
kilöä sekä 20 osanottajien perheenjäsentä ym. 
Ohjelmassa oli esitelmiä ja keskusteluja seu-
raavista aiheista: tilastolliset vuosikirjat, kan-
sainvälisen kunnallistilastollisen yhdistyksen 
toiminta, väestöennusteet, kuntien tuloen-
nusteetja suunnitelma-alueitten tilastosyntee-
sit sekä julkisuus ja salassapito tietoajankau-
tena (paneelikeskustelu). 

Seudullisia tilastoja koskevia kysymyksiä 

käsiteltiin HESYNin asettaman tilastoryh-
män raportissa (pääkaupunkiseudun julkai-
susarja 1973: I 2). Tilastoryhmän esityksestä 
asetettiin lähiajan tilastotarpeita kaavaile-
maan uusi tilastoryhmä, johon valittiin yli-
aktuaari Lassi Kivekäs ja työhön osallistui 
myös yliaktuaari Äke Saxen. 

Tilastoneuvottelukunta 

Neuvottelukunnan kokoonpano muuttui 
kertomusvuonna siten, että virastotutkija 
Inkeri Bensonin ja ekon. Erkki Hämäläisen 
tilalle tulivat organisaatiopääll. Pertti Fors-
ström ja varat. Jorma Hämäläinen. Toimi-
kunta kokoontui kertomusvuonna kerran 
(pöytäkirjassa oli 8 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi tilastoneu-
vottelukunnan esityksen, jonka mukaan ti-
lastojulkaisusarjaan kuuluvan »Terveyden-ja 
sairaanhoito» -julkaisun jälkimmäinen osa 
lakkautetaan sekä sen tilalle perustetaan 
uusi julkaisusarja »Tilastollisia selvityksiä». 
Julkaisun alussa esitetään alasarjoina väes-
tönmuutoksia ja terveydenhuoltoa valaisevat 
selvitykset. 

Henkilökunta 

Vaihtuvuus. Kertomusvuonna siirtyi eläk-
keelle aktuaari, tilastosihteeri ja toimistoapu-
lainen sekä palveluksesta erosi siirtyäkseen 
toiseen toimeen vt. aktuaari ja toimistoapu-

264 



38. Tilastotoimisto 

lainen. Virkoihin valittiin: aktuaari, vt. ak-
tuaari, tilastosihteeri ja 2 toimistoapulaista. 

HESYNin tutkimussihteeri Tapani Kesso 
erosi ja hänen tilalleen valittiin valtiot.kand. 
Hannu Kalajoki. 

Kunniamerkit. Tstoapul. Aili Äströmille 
myönnettiin SVR M II ja tstoapul. Toini 
Kostiaiselle Helsinki-mitali. Suomen kau-
punkiliiton mitalin 30 vuoden palveluksesta 
sai eläkkeelle siirtynyt vahtimest. Oskar Pet-
tersson ja 20 vuoden palveluksesta tstoapul. 
Aili Åström. 

Kokoukset, koulutustilaisuudet ym. 

Toimistopäällikkö Karl-Erik Forsberg otti 
osaa Kansainvälisen tilastoinstituutin suur-
kokoukseen Wienissä, Kansainvälisen väes-
tötutkimusorganisaation kokoukseen Lieges-
sä sekä Tietokeskuksen järjestämään johdon 
ATK-seminaariin Aulangolla. Pohjoismai-
seen tilastokokoukseen Helsingissä ottivat 
osaa tstopääll. Forsberg, yliaktuaari Äke 
Saxen sekä kolme aktuaaria. Pohjoismaiseen 
väestösymposioon Tuusulassa osallistui yli-
aktuaari Äke Saxen sekä Rastorin ja Suomen 
tilastoseuran tilastoalan jatkokoulutuskurs-
siin Helsingissä aktuaari Kirsti Lappalainen. 

Yhteistyöryhmät. Tilastotoimiston edusta-
jana toimiston ja tietokeskuksen yhteistoi-
mintasuunnittelutyöryhmässä oli yliaktuaari 
Osmo Viitaila, alueellisten väestöennusteiden 
menetelmää kehittävässä työryhmässä sekä 
asuntokannassa tapahtuvien muutosten seu-
rantajärjestelmää kehittävässä työryhmässä 
yliaktuaari Äke Saxen, päivähoitotarpeen 
tutkimusryhmässä tutkija Iris Järvenpää sekä 
terveydenhuollon tietojenkäsittelyä ja arkis-
tointia suunnittelevassa työryhmässä aktuaa-
ri Anneli Pulkkinen. 

Kurssit. Helsingin kaupungin järjestämiä 
kursseja suoritettiin seuraavasti: toimisto-
päälliköiden jatkoseminaariin osallistui yksi 
aktuaari, ATK peruskurssin suoritti neljä, 
kokous- ja neuvottelutaidon kurssin yksi, 

palkanlaskijakurssin yksi, kunnallishallinnon 
kurssin neljä ja toimistotekniikan kurssin 
kolme henkilöä. 

Julkaisutoiminta 

Toimintavuoden aikana valmistuivat seu-
raavat julkaisut: 
pvm. 
19.1. Terveyden- ja sairaanhoito, jälkim-

mäinen osa, 1968—69 
20.2. Kertomus Helsingin kaupungin kun-

nallishallinnosta 1970 
6.6. Kunnalliskalenteri 1973 

11.6. Tilastollinen vuosikirja 1972 
12.6. Kommunalkalender 1973 
6.8. Helsingin kaupungin virastot ja lai-

tokset 1970 
18.9. Kunnallinen asetuskokoelma 1972 
2.10. Kommunal författningssamling 1972 
5.11. Ulkomaan kauppa ja merenkulku 

1972 
15.11. Terveyden-ja sairaanhoito 1972 

Julkaisua »Tilastollisia kuukausitietoja 
Helsingistä» ilmestyi 12 vihkoa, joiden yhtei-
nen sivumäärä oli 444 (ed.v. 424). Irtolehti-
järjestelmää noudattaen julkaistiin edelleen 
Helsingin kaupungin säädöskokoelma sekä 
»Virastojen ja laitosten asiahakemisto». 

Vuoden 1970 väestönlaskennan taulukot 
myöhästyivät tuntuvasti tilastokeskuksessa 
vallitsevan ATK-henkilöpulan takia. Tieto-
jen saamiseksi mahdollisimman nopeasti 
käyttäjille ryhdyttiin taulukoita julkaisemaan 
irtolehtijärjestelmän muodossa sarjassa »Hel-
singin kaupungin tilasto VII 8». 

Tutkimukset 

HESYNin tilaama pendelitutkimus valmis-
tui vuoden aikana. Edellisenä vuonna luovu-
tetun aineiston pohjalta julkaistiin tilastolli-
sissa kuukausitiedoissa (9/1973) yhteenveto. 
Pendeliliikenteeseen osallistuvien perheiden 
kulutusta ja pendelöinnin laajuutta ja struk-
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tuuria väestölaskennan pohjalta kuvaava 
osatutkimus I luovutettiin tilaajalle kerto-
musvuonna. 

Au-lasten olosuhteita valaisevasta tutki-
muksesta valmistui ensimmäinen osa, joka 
selvitti au-isien olosuhteita ja heidän mak-
samiaan elatusapuja (Kuukausijulkaisu 12/ 
1973). 

Tekeillä olivat edelleen mm. au-äitejä kos-
kevaan aineistoon liittyvät ja moniongelma-
perheitä sekä lasten kesänviettoa koskevat 
tutkimukset. 

Valtuustoaloitteen johdosta toimisto teki 
selvitykset kaupungin väkiluvun sekä kau-
pungin oman työvoiman kehittymisestä. Sel-
vitykset julkaistiin sarjassa »Helsingin kau-
punginvaltuuston asiakirjat»: Kaupungin-
hallituksen mietinnöt n:o 21/1973. 

Kaupungin väkiluvun aleneminen melko 
vilkkaasta rakennustoiminnasta huolimatta 
oli merkki siitä, että asumisoloissa oli ta-
pahtunut muutoksia. Asuntotuotanto-ohjel-
masta 1974—78 ilmeni, että käsitykset asu-
misväljyyden ja siten myös väkiluvun tule-
vasta kehityksestä olivat ristiriitaisia. Tilas-
totoimisto valmisteli selvitystä asuntojen käyt-
tötarkoituksen muutoksesta tilaamalla henki-
kirjasta tietoja huoneistoista, joissa oli asuk-
kaita v. 1972 tai 1973, mutta ei molempina 
mainittuina vuosina. Myöhemmin toimisto 
sai tehtäväkseen kenttätutkimuksen suoritta-
misen tämän aineiston pohjalta sekä osateh-
tävän laajassa väijyy s tutkimuksessa. 

Töölön vanhusten palvelutarpeen selvittä-
minen annettiin toimiston tehtäväksi huolto-
viraston esityksestä. 

Väestönlaskenta. Aikaisemmin valtio toi-
mitti väestönlaskentoja vain joka kymmenes 
vuosi, jolloin Helsinki suoritti omat otos-
laskentansa vuosina 1955 ja 1965. Koska ti-
lastokeskus suunnitteli suppean, väestönlas-
kentaa vastaavan asunto- ja elinkeinotutki-
muksen järjestämistä v. 1975, tilastotoimisto 
neuvotteli eräiden kaupungin muiden virasto-
jen kanssa lisätietojen saannin tarpeesta mai-
nitun valtion tutkimuksen yhteydessä. 

Muu toiminta 

Töiden rationalisointi. Kertomusvuonna ti-
lastotoimisto luopui itse keräämästä aineis-
toa kaupungin viranhaltijoita ja heidän palk-
kojaan koskevaa tilastoa varten ja tilasi vas-
taavat tiedot tilastokeskuksesta, joka oli laa-
jentanut kuntien viranhaltijoita koskevaa 
tilastoaan. Toimisto neuvotteli valtion viran-
omaisten kanssa myös ulkomaan kauppaa 
koskevan tilaston uudelleenjärjestämisestä. 

Toimisto ja sen reikäkorttiyksikkö avusti-
vat uusin tai laajennetuin tilastoin mm. eri 
hallintoelimiä ja laitoksia ym. seuraavasti: 
— sosiaalilääkärin toimistolle tehtiin sen ai-

neistoa koskevia yhdistelmiä 
— sairaalapotilasaineistosta tehtiin useita 

erikoisselvityksiä mm. Marian sairaalan 
patologiselle osastolle, sairaalavirastolle 
ja lääkintöhallitukselle 

— yhdistelmiä sairauslomista tehtiin Alkon 
tutkimustoimistolle 

— rakennusohjelmatoimikunnalle laadittiin 
yhdistelmiä rakennustoiminnasta 

— työtapaturmista laadittiin yhdistelmiä 
henkilöasiainkeskukselle ja rakennusvi-
rastolle 

— viranhaltijoiden vaihtuvuudesta laadittiin 
selvityksiä henkilöasiainkeskukselle 

— raittiuslautakunnalle tehtiin yhdistelmiä 
koululaisten tupakanpoltosta 

Reikäkorttikoneyksikön koneitten kuor- . 
mitus oli seuraava: 

% käytettävissä 
olevasta 

virka-ajasta 
1972 1973 

lajittelijat (2) 47 44 
tabulaattori 59 58 
repro 15 13 

Toimisto antoi kertomusvuonna lisäksi 
lausuntoja eri asioista seuraavasti: kaupun-
ginhallitukselle julkaisuluettelojen laatimista 
koskevasta aloitteesta ja lasten päivähoito-
komitean mietinnöstä sekä kaupungin elin-
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keinokomitealle Helsinkiin soveltuvia toimi-
aloja koskevasta muistiosta, HESYNille tut-
kimusohjelmasta sekä tilastokeskukselle työ-
voimatiedustelun uudistamisesta. 

Tilapäisille asiakkaille annettiin erilaisia 
tietoja mm. Jyväskylän yliopistolle kuvaus 
tilastotutkijan toimesta, Uudenmaan sydän-
tautiyhdistykselle verenkiertoelinten sairauk-
siin kuolleista sekä Svenska folkpartietille 
Helsingin ruotsinkielisestä väestöstä. 

Hankinnat ja talous 

Kertomusvuonna hankittiin sähkökirjoi-
tuskone, viisi elektronista laskukonetta ja 
tukituoli. Uudishankintojen yhteisarvo oli 
7 258 (ed.v. 6 219) mk. 

Kirjaston nidosten lukumäärä lisääntyi 
kertomusvuonna 1 258:11a (ed.v. 1 098), jo-
hon sisältyi julkaisujen vaihtosopimuksen pe-
rusteella vastaanotettuja, lahjaksi saatuja se-
kä ostamalla hankittuja julkaisuja. Kirjas-
tosta lainattiin kuittia vastaan 812 teosta ja 
96 arkistoasiakirjaa (590 ja 120). Tutkijain 
lukusalikäyntejä oli 176 (270). 

Lähetysten lukumäärä oli 10 756 (ed.v. 
13 297). 

Toimiston tulot toiminnasta olivat 10 897 
(6 982) mk. Sairausvakuutuskorvauksia ker-
tyi 7 121 (8 873) mk. 

Määrärahoja oli talousarviossa varattu 
2 191 300 mk, siirto- ja lisämäärärahat mu-
kaan lukien oli käytettävissä yht. 2 522 900 
mk. Menot olivat 2 373 000 mk. 
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Henkilökunta 

Ulosottoviraston päällikkönä toimi v. 1973 
johtava kaupunginvouti Erkki Hara ja viras-
tossa oli edelleen 14 vakinaista ulosottomie-
hen virkaa. Henkilökunnan kokonaismäärä 
oli vuoden päättyessä 216 (ed.v. 211). Vaki-
naisia virkoja oli 141 (140), tilapäisiä virkoja 
29 (28) ts. toimia 46 (43). Viraston eri osas-
toilta erosi yhteensä kuusi henkilöä, sairas-
eläkkeelle siirtyi kolme ja eläkkeelle seitse-
män henkilöä, yksi henkilö kuoli ja yksi tuo-
mittiin viralta pantavaksi. Virkojen ja toi-
mien täyttämisen jälkeen viraston henkilö-
kunta kasvoi viidellä edellisen vuoden lop-
puun verrattuna. 

Huonetilat 

Viraston käytössä oli kertomusvuonna 
huonetiloja yht. n. 2 481 m2. Eri puolilla 
kaupunkia oli toimipisteitä seuraavasti: Vi-
ronkatu 2, Karhutie 15 (Herttoniemi), Kors-
holmantie 9 (Puotila), Malmin raitti 30 
(Malmi), Pakilantie 10 (Maunula), Pastori 
Jussilaisen tie 8 (Pohjois-Haaga) ja Vihdintie 
19 (Etelä-Haaga). Viraston esitys kaupungin-
hallitukselle talon Vironkatu 2 luovuttami-

sesta kokonaan ulosottoviraston käyttöön ei 
tässä vaiheessa johtanut toimenpiteisiin. 

Toiminta 

Keskusosasto 

Keskusosastolle saapui postitse tai jätet-
tiin viraston toimistoon yht. 18 708 (ed.v. 
19 868) asiaa, joissa pyydettiin velkatuomion, 
päätöksen, maksamismääräyksen, aviopuoli-
solle tai lapselle suoritettavaa elatusapua kos-
kevan sopimuksen täytäntöönpanoa taikka 
osamaksusopimuskaupasta annetun tai muun 
lain nojalla yksityisoikeudellisessa asiassa vir-
ka-apua. Näistä asioista tuli yksityisoikeu-
dellisten saatavain osaston hoidettavaksi 62.2 
(61.4) % sekä loput esikaupunki-ja paikan-
ulosmittausosaston hoidettavaksi. Osastoi ti-
littivät keskusosastolle 39 358 (40 872) erässä 
yht. 11 017 844 (11 277 859) mk. Keskus-
osasto tilitti kertomusvuonna yksityisoikeu-
dellisissa asioissa hakijoille yht. 11 861 602 
(11 200 550) mk. 

Veroja, maksuja ja muita julk iso ikeudell is ia 
saamisia, joiden ulosmittaus saa tapahtua 
ilman tuomiota tai päätöstä, saapui kerto-
musvuonna keskusosastolle seuraavasti (ed. 
v.): 
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Helsingin verovirastolta: Kertomusvuonna viraston perittäväksi jä-
veroja ja niiden ennak- k p l tetyt julkisoikeudelliset saamiset (sakkoja ja 
koja 40 214 (41 579) valtiolle tuomittuja korvauksia lukuun otta-

Eri toimeksiantajilta: matta) olivat yhteismäärältään 126 702 874 
Helsingissä maksuun- (118 801 649) mk. 
pantuja erilaisia muita Verosaatavain osaston sekä esikaupunki-
veroja ja maksuja . . 88 451 (73 431) ja palkanulosmittausosaston toimesta perit-

Muilta paikkakunnilta: tiin ja tilitettiin keskusosastolle, minkä li-
julkisoikeudellisia saa- säksi maksuvelvolliset maksoivat viraston 
misia, sakkoja ja kor- kassaan tai lähettivät postisiirron välityk-
vauksia lukuunotta- sellä julkisoikeudellisten saamisten suorituk-
matta 31 638 (32 072) sia seuraavasti (ed.v.): 

Yhteensä 160 303 (147 082) 

Maksu-
eriä 

Helsingin kaupungille 8 008 ( 4 105) 401 021 ( 323 560) 
valtiolle 52 439 ( 52 294) 30 547 673 (33 787 100) 
Helsingissä maksuunpantuja erilaisia 
muita julkisoikeudellisia saamisia . . . . 27 613 ( 28 704) 6 887 083 ( 5 939 439) 
muiden paikkakuntien toimeksianta-
jille 20 431 ( 19 232) 4 192 871 ( 3 727 557) 

Yhteensä 108 591 (104 335) 42 028 647 (43 777 657) 

Maksuerien periminen tapahtui seuraa-
vasti (ed.v.): 

— ulosottoapulaiset maksueriä 

— perivät suoraan maksu-
velvolliselta 26 064 (28 462) 

— ulosmittasivat palkasta 
tai eläkkeestä 24 058 (22 071) 

— ulosmittasivat Uud. 
lääninkonttorin suorit-
tamista ennakkopalau-
tuksista 7 291 ( 5 903) 

— viraston toimistoon 
maksettiin 4 612 ( 4 770) 

— postin välityksellä mak-
settiin 46 566 (43 129) 

Kaikista maksuista oli kokonaissuorituk-
sia 72 931 (69 527) ja osasuorituksia 35 660 
(34 808). 

Helsingissä maksuunpantuja veroja ja 
maksuja perittiin kertomusvuonna yht. 
88 160 (85 103) erässä veronlisäyksineen 
37 835 777 (40 050 100) mk.· 

Ulosottovirastoon saapuneiden julkis-
oikeudellisten toimeksiantojen (lukuun otta-
matta sakkoja ja valtiolle tuomittuja kor-
vauksia) lukumäärä lisääntyi kertomusvuon-
na 13 221 :llä (10 290) ja yhteissumma 
7 901 225 (10 818 026) mk :11a. 

Varattomuuden, puuttuvien osoitteiden tai 
muiden perimisesteiden vuoksi tai peruutet-
tuina palautettiin keskusosastolle perimis-
asiakirjoja seuraavat määrät (ed.v.): 
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— valtion verojen jäämäluettelojen otteita . . 
— Helsingin kaupungin perimisasiakirjoja. . 
— Helsingissä maksuunpantuja muita ve-

roja ja maksuja 23 354 
— maaseudulta saapuneita toimeksiantoja . . 11 180 

kpl 

24 213 (25 386) 
2 861 ( 2 696) 

(24 410) 
(12 527) 

mk 

43 335 050 (49 580 575) 
211 199 ( 136 225) 

6 490 475 ( 7 017 013) 
6 851 475 ( 7 591 721) 

yhteensä 61 608 (65 019) 56 888 199 (64 325 533) 

Toisille paikkakunnille siirrettiin perittäviksi 10 239 ( 9 914) 9 366 439 ( 8 194 714) 
kaikkiaan 71 847 (74 933) 66 254 638 (72 520 247) 

Estetodistuksin palautetut jäämäluettelon-
otteet jakautuivat perimisesteen mukaan seu-
raavasti: varattomuus 31.9 (31.0) %, osoite 
tuntematon 23.7 (23.5) %, sekalaiset esteet 
11.7 (12.7) %, peruutettu 18.4 (19.6) %, sekä 
siirretty muualle perittäväksi 14.3 (13.2) %. 

Sakko- ja valtion korvausasioita saapui kes-
kusosastolle 25 858 (28 233), joista 16 032 
(18 417) toimitettiin edelleen rikostuomioi-
den täytäntöönpano-osastolle sekä 9 826 
(9 816) esikaupunki- ja palkanulosmittaus-
osastolle. Em. osasto tilitti keskusosastolle 
sakkoja ja korvauksia yht. 7 370 (7 776) 
erässä 608 840 (558 874) mk ja vm. osasto 
6 885 (6 595) erässä 541 629 (462 874) mk. 

Vapausrangaistuksen täytäntöönpanoasioita 
saapui keskusosastolle yht. 2 382 (2 201), 
joista 1 449 (1 357) toimitettiin edelleen rikos-
tuomioiden täytäntöönpano-osastolle sekä 
933 (844) esikaupunki- ja palkanulosmit-
tausosastolle. 

Virastosta kertomusvuoden aikana lähete-
tyt postilähetykset jakautuivat eri osastojen 
osalle seuraavasti (ed.v.): 

— yksityisoikeudellisten kpl 
säätäväin osasto . . . . 574 ( 642) 

— verosaatavain osasto 555 ( 548) 

— rikostuomioiden täy- kpl 
täntöönpano-osasto 3 341 ( 3 171) 

— esikaupunki- ja pal-
kanulosmittausosasto 5 355 ( 5 730) 

— keskusosasto 86 680 ( 89 096) 
— ulosottoapulaisten lä-

hetyksiä 209 942 (149 878) 
yhteensä 306 447 (249 065) 

Yksityisoikeudellisten 
s a a t a v a i n osasto 

Osasto sai kertomusvuoden aikana täy-
täntöönpantavaksi kaikkiaan 11 628 (12 204) 
asiaa, mikä on 62.2 (61.4) % virastoon saapu-
neiden yksityisoikeudellisten asiain määrärs-
tä. Osaston toimesta suoritettiin 304 (405) 
häätöä ja pakkohuutokauppoja toimitettiin 
33 (67). 

Verosaatavain osasto 

Osaston toimesta perittiin kertomusvuon-
na julkisoikeudellisia saamisia seuraavasti 
(ed.v.): 

maksueriä 

valtion kantamia varsinaisia veroja . . . . 27 975 (29 634) 
kaupungin saamisia 4 593 ( 2 018) 
Helsingissä maksuunpantuja sekalaisia 
veroja ja maksuja 14 976 (16 211) 
muilta paikkakunnilta 13 666 (12 816) 

mk 

19 085 575 (22 994 360) 
194 115 ( 155 258) 

4 617 439 ( 4 187 077) 
3 056 758 ( 2 700 604) 
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Rikostuomioiden täytäntöön- ninhallitukselta 12 370 (ed.v. 14 848) ja muil-
pano-osasto ta lääninhallituksilta 3 662 (3 569) asiaa eli 

yht. 16 032(18 417) asiaa. 
Uusia sakkoja ja valtion korvausasioita saa- Sakkoja ja korvauksia perittin seuraavasti 

pui osastolle seuraavasti: Uudenmaan lää- (ed.v.): 

maksueriä mk 

— Uudenmaan lääninhallitukselta saapuneita 5 964 (6 434) 489 840 (466 620) 
— muilta lääninhallituksilta saapuneita . 1 406 (1 342) 119 000 ( 92 254) 

yhteensä 7 370 (7 776) 608 840 (558 874) 

Edellä esitettyihin lukuihin sisältyy myös 
osamaksuja sekä etukäteen suoritettuja ja 
Poliisisanomien perusteella perittyjä sakkoja 
ja korvauksia. 

Sakkoluettelonotteita 
— lähetettiin vankiloihin täytäntöön panta-
vaksi 2 542 (3 371) 
— palautettiin varattomuuden, osoitteen 
tuntemattomuuden tai muiden syiden perus-
teella Uudenmaan lääninhallitukselle 5 222 
(4 918) ja muille lääninhallituksille 1 706 
(1 484). 

Rangaistus luet te lonot teitä saapui osastolle 
kertomusvuonna 1 449 (1 357), jotka aiheut-
tivat toimenpiteitä seuraavasti: 

— tuomittuja saatettiin vapaus-
rangaistustaan kärsimään . . . . 451 (499) 

— palautettiin lääninhallituksille 
osoitteen tuntemattomuuden 
tai muiden syiden takia 913 (824) 

— vuoden päättyessä täytäntöön 
panematta 85 ( 34) 

Esikaupunki- ja p a Ikanulos-
mittausosasto 

Kertomusvuonna saapui osastolle kaik-
kiaan 7 075 (ed.v. 7 664) toimeksiantoa, mikä 
on 37.8 (38.6) % virastoon saapuneista yk-
sityisoikeudellisista asioista. Huutokauppoja 
pidettiin osaston toimesta 26 (38) ja häätöjä 
toimitettiin 334 (249). 

Veroja ja muita julkisoikeudellisia saamisia. 
Osastolla hoidettiin verojen ja maksujen 

ulosmittausta palkasta ja eläkkeestä myös 
verosaatavain osaston osalta, milloin täyttä 
suoritusta ei saatu yhdestä palkka- tai eläke-
erästä. Palkanulosmittausryhmä peri veroja 
ja maksuja kaikkiaan 24 058 (22 071) erässä. 

Veroja ja muita julkisoikeudellisia saamisia 
perittiin osaston toimesta seuraavasti: 

maksueriä mk 

valtion kantamia varsinaisia veroja . . . . 24 564 (22 660) 11 462 098 (10 792 741) 
kaupungin saamisia 3 415 ( 2 087) 206 906 ( 168 302) 
Helsingissä maksuunpantuja erilaisia 
veroja ja maksuja 12 637 (12 493) 2 269 644 ( 1 752 362) 
muilta paikkakunnilta tulleista tehtä-
vistä 6 765 ( 6 416) 1 136 113 ( 1 026 954) 

yhteensä 47 381 (43 656) 15 074 760 (13 740 358) 
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Sakkoja ja korvauksia perittiin kertomus-
vuonna seuraavasti: 

maksueriä mk 

— Uudenmaan lääninhallitukselta saapuneita 5 837 (5 589) 438 913 (383 841) 
— muilta lääninhallituksilta saapuneita . 1 048 (1 006) 102 716 ( 79 034) 

yhteensä 6 885 (6 595) 541 629 (462 874) 

Uusia sakko- ja korvausasioita tuli osas-
tolle kertomusvuonna Utidenmaan läänin-
hallitukselta 8 309 (8 499) ja muilta läänin-
hallituksilta 1517 (1317) eli yht. 9 826 
(9 816). 

Lukuihin sisältyy myös osamaksuja sekä 
etukäteen suoritettuja ja Poliisisanomien no-
jalla perittyjä sakkoja ja korvauksia. 

Sakkoluettelonotteita 
— lähetettiin vankiloihin täytäntöön panta-
vaksi 149(148) 
— palautettiin varattomuuden, osoitteen 
puuttumisen tms. perusteella Uudenmaan 
lääninhallitukselle 3 251 (3 598) ja muille 
lääninhallituksille 554 (607) eli yht. 3 805 
(4 205). 

Rangaistusluettelolta saapui osastolle 933 
(844), joista aiheutui toimenpiteitä seuraa-
vasti : 
— pantiin täytäntöön 411 (383) 
— palautettiin osoitteen tuntemattomuuden 

tai muiden syiden perusteella 502 (375) 
— täytäntöön panematta vuoden päättyessä 

20 (86) 
mk 

— yksityisoikeudellisten saatavien osasto 7712 490 
— verosaatavien osasto 26 953 887 
— rikostuomioiden täytäntöönpano-osasto 615 646 
— esikaupunki-ja palkanulosmittausosasto 18 922 685 

Toimitettavia haasteita saapui osastolle 
11 237 (11 965) sekä tiedoksiannettavia asia-
kirjoja 4 651 (4 249). 

Kokonaisperintä ja toimeksiantojen 
kuittaaminen 

Viraston kertomusvuonna suorittaman pe-
rinnän kokonaistulos oli 54 204 709 
(56 093 544) mk eli siis n. 3.4% vähemmän 
kuin v. 1972, jolloin taas oli todettavissa 
15.1 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna. 

Perinnän kokonaistulos jakautui eri osasto-
jen osalle seuraavasti: 

mk 

( 7 894 501) 
(30 037 299) 
( 574 932) 
(17 586 812) 

Veronkuittauslain ja -asetuksen mukaisesti 
kuitattiin kertomusvuonna toimeksiantoja 
seuraavasti: 
— verosaatavain osastolla kuitattiin Hel-
singin veroviraston 4 168 (3 796) toimeksi-
antoa yht. 1 104 165 (861 624) mk:n arvosta 
sekä muilta paikkakunnilta tulleita toimeksi-
antoja 662 (686) yhteisarvoltaan 120 349 
(96 538) mk 

— esikaupunki- ja palkanulosmittausosas-
tolla kuitattiin Helsingin veroviraston toi-
meksiantoja 2 967 (2 262) yhteismäärältään 
618 572 (432 861) mk ja muilta paikkakun-
nilta tulleita 409 yhteisarvoltaan 78 203 
(37 140) mk. 

Kuittausmenetelmän kokonaistulos oli siis 
kertomusvuonna 8 206 (7 084) toimeksiantoa 
määrältään 1 921 289 (1 428 163) mk. 
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39. Ulosottovirasto 

Talous 

Kertomusvuoden talousarviossa oli ulos-
ottoviraston käyttöön myönnetty yht. 
5 320 123 (ed.v. 4 664 493) mk. Vuoden ai-

kana myönnettiin palkankorotusten ym. ai-
heuttamia menoja varten 377 454 (212 782) 
mk, joten käytettävissä oli kaikkiaan 
5 697 577 (4 877 275) mk, josta jäi käyttä-
mättä 154 013 (51 773) mk. 
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Viraston päällikkönä toimi v. 1973 voi-
mistelunopettaja Esko Paimio. 

K a n s l i a t o i m i s t o . Kertomusvuo-
den päättyessä toimiston henkilökuntaan 
kuului kymmenen vakinaista viranhaltijaa 
sekä neljä työsuhteessa ollutta kuukausipalk-
kaista toimihenkilöä. Toimiston päällikkönä 
toimi varat. Helena Rantanen. 

Kansliatoimiston pitämään viraston diaa-
riin kirjattiin kertomusvuonna 2 447 saapu-
nutta ja 397 lähtenyttä kirjettä. 

Kertomusvuonna myönnettiin sairauslo-
maa 11 viranhaltijalle yht. 308 päivää ja 242 
työntekijälle yht. 3 924 päivää. Lisäksi sattui 
vuoden aikana 42 tapaturmaa, joista aiheutui 
663 työpäivän menetys. 

Viraston 20 autolla ajettiin yht. 383 850 
km, minkä lisäksi 17 virkatehtävissä oman 
auton käyttöön oikeutettua viranhaltijaa suo-
ritti virka-ajoa yht. 70 605 km. 

O h j a u s t o i m i s t o . Kertomusvuon-
na oli osaston palveluksessa 19 henkilöä sekä 
lisäksi opetustehtävissä vuoden aikana yht. 
71 kausi-ja kurssiohjaajaa. 

— naisten kuntovoimistelu 
— miesten kuntoryhmä . . 

Ohjaustoimintaa järjestettiin maksullisesti 
kausi- ja kurssiluonteisena eri toimintamuo-
doissa nuorisolle, työikäisille ja 60 v täyttä-
neille. Toimintaa laajennettiin etenkin vm. 
väestöryhmän osalta. Painopiste oli edelleen 
kuntoliikunnassa, jota järjestettiin henkilö-
kohtaisen fyysisen kunnon mittauksen pe-
rusteella ohjelmoituna kuntosaleissa sekä 
kuntovoimistelu- ja ryhmäharjoitteluna. 
Kurssimuotoista ohjausta annettiin eri lii-
kuntamuotojen peruskursseilla. 

Uusina ohjaustyömuotoina käynnistettiin 
liikuntapalvelut sydäntoipilaille, koululais-
ten ryhtiliikuntaryhmille, kehitysvammaisille 
ja psyykkisen kuntoutuksen piirissä oleville. 

Ohjaustoiminnan eri palveluissa oli kerto-
musvuoden aikana n. 24 000 osanottajaa. 

Kuntoryhmätoiminta. Ohjelmaan kuului 
säännöllinen ohjattu harjoittelu kaksi kertaa 
viikossa. Kolmen kuukauden pituisia palve-
lujaksoja oli kolme: kevätkausi, kesäkausi ja 
syyskausi. Kausimaksu osanottajalta oli 15 
mk. Toiminnan laajuutta kuvaa seuraava 
taulukko: 

Ohjaajia ° P e t u s " Osan- Ohjaus-
ryhmiä ottajia kertoja 

14 57 3 061 1 366 
14 39 405 1 000 

Yhteensä 28 96 3 466 2 366 
(ed.v. 3 180) 

Kuntosalitoiminta. Ohjelma käsitti alku-
testauksen jälkeen laaditun yksilöllisen vii-
kottaisen harjoitustuntiohjelman kuntosalis-

sa, ryhmävoimistelun ja ulkoharjoituksen. 
Palvelukausijaksoja (3 kk) oli vuodessa kaksi, 
syyskausi ja kevätkausi. Toimintaa järjes-
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tettiin 6:ssa keskuksessa, uutena kohteena oli maksu osanottajalta oli 30 mk. Toiminnan 
Jakomäen yhteiskoulun kuntosali. Kausi- laajuutta kuvaavat seuraavat numerotiedot: 

Osanottajia Q h j a u s 

Kuntosali Ohjaajia naisia miehiä yhteensä kertoja 

— Jakomäki 2 80 28 108 114 
— Stadion 3 939 509 1 448 1 118 
— Yrjönkatu 21 2 781 346 1 127 785 
— Kontula 2 649 400 1 049 782 
— Pirkkola 2 440 317 757 570 
— Koskela 1 232 8 240 203 

Yhteensä 12 3 121 1 608 4 729 3 572 
(ed.v. 5 703) 

60 v täyttäneiden kunto- ja liikuntapalvelu. 
60 v täyttäneille järjestetty ohjattu kunto-
toiminta käsitti kuntovoimistelun (3 kausi-
jaksoa), erilliset eläkeläisten uintivuorot ja 
ohjatut tanssitilaisuudet. Ohjaajina toimivat 
päätoimiset liikunnanohjaajat. Kuntovoimis-
telun osallistujilta vaadittiin lääkärintarkas-

tus ennen harjoitteluun osallistumista. Kausi-
maksu oli 5 mk. Eläkeläisten erillisiä uinti-
vuoroja oli Urheilutalon, Yrjönkadun, Pirk-
kolan ja Koskelan kuntokeskuksen uima-
halleissa. Uintimaksu oli helsinkiläisiltä kan-
saneläkkeensaajilta 1.50 mk. Toiminnan laa-
juutta kuvaavat seuraavat luvut: 

Toiminta- Ohjaus- Osanottajia 
Ohjausmuoto kohteita ryhmiä naisia miehiä yhteensä 

— kuntovoimistelu 11 80 1 123 506 1 629 
— retket 15 15 . . . . 376 
— ohjattu tanssi 2 2 . . . . 90 

Yhteensä 28 97 . . . . 2 095 

60 v täyttäneille suunnattu liikuntapalvelu 
alkoi vuonna 1972, jolloin osanottajia oli 
ohjatuissa ryhmissä yht. 880. Toiminnan kas-
vu oli siis kertomusvuonna yli kaksinkertai-
nen. 

60 v täyttäneiden erillisillä uintivuoroilla 
neljässä eri hallissa oli vuoden aikana yli 
22 000 käyntikertaa. Käyttövuorot järjestet-
tiin samanaikaisina lasten ja vanhusten uima-
opetusvuorojen kanssa. 

Erityisryhmien liikuntapalvelu. Uusina pal-
velumuotoina käynnistettiin kertomusvuon-
na allamainitut erityisryhmien ohjaustoimin-
tapalvelut: 

Toiminta- Opetus- Osan-
kohteita ryhmiä ottajia 

— koululaisten ryh-
tiliikunta 4 30 450 

— sydän toipilaiden 
kuntoutusvoi-
mistelu 1 3 200 

— kehitysvammais-
ten kuntoliikunta 1 1 15 

— psyykkisen kun-
toutuksen liikun-
taryhmä 1 1 20 

Yhteensä 7 35 685 
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Talvikauden kurssi ja ohjaustoiminta. Pu-
jottelun peruskursseja järjestettiin Salmen 
ulkoilualueen koulutusrinteessä. Niihin otti 
osaa yhteensä 41 oppilasta, jotka suorittivat 
10 opetustuntia käsittävän kurssin. Ohjaus-
tehtäviä hoiti 2 alppihiihdon opettajaa. Kurs-
sit oli tarkoitettu koulunuorisolle ja ne jär-
jestettiin urheiluloman aikana. 

Kurssimuotoinen toiminta 

Ohjauskohde 

— pujottelu . . 
— taitoluistelu 

Avoin toiminta 

Ohjauskohde 

— mäenlasku 
— pikaluistelu 

Ohjattu ulkoilu ja retkeily. Kertomusvuo-
den aikana järjestettiin 9 opastettua talvi- ja 
14 kesäretkeä ja -tilaisuutta. Osanottajia oli 
yht. 4 260 (ed.v. 5 340). Retkien järjestäjinä 
toimivat edelleen Helsingin Latu, Helsingin 
Matkailuyhdistys ja Helsingin Työväen Ret-
keilijät. Ohjaustoimisto edusti kaupunkia 
Tahkon Hiihdon sekä Seitsemän Veljeksen 
hiihdon ja vaelluksen järjestelytoimikunnissa 
sekä hoiti yhteistoiminnan edellyttämät jär-
jestely· ja informaatiotehtävät. Tahkon hiih-
to jouduttiin huonojen sääolosuhteiden vuok-
si peruuttamaan. 

Kertomusvuonna tehtiin 23 (ed.v. 25) ret-
keä, joilla oli yht. 4 260 (5 340) osanottajaa. 

Tantsut. Kesäkauden aikana järjestettiin 
seitsemän tantsutilaisuutta yhteistoiminnassa 
Seurasaarisäätiön ja seitsemän kansantanssi-
järjestön kanssa. Tantsujen ohjelmaan kuului 
kansantanssiesityksiä, soittokunnan ja kuo-
ron konsertteja, yleisön ohjattuja tansseja, 

Taitoluistelukurssit sijoitettiin Pirkkolan 
tekojääradalle joulu- ja hiihtolomajaksoina. 

Pikaluistelun ohjausta antoivat Helsingin 
Luistinkiitäjät Pirkkolan radalla. Mäenlas-
kun ohjauksesta vastasi Helsingin Hiihto-
seura, joka hoiti myös mäkien kunnostuksen. 

Kurssi- Kurssien Ohjaus- Osanottajien 
luku kertoja määrä 

4 32 41 
2 10 122 

Ohjaus- Ohjaus- Osanottajien 
paikkoja kertoja määrä 

5 102 1350 
1 23 52 

leikkejä, kilpailuja ja yhteislauluja. Tantsu-
tilaisuuksissa oli yleisöä yht. 5 400 (ed.v. 
4 000) henkilöä. 

Uimakoulu- ja hengenpelastustyö. Keväällä 
ja kesällä suunnattiin uimaopetus lähinnä 
uimahalleihin ja allasuimaloihin. Tällöin tar-
jottiin kansakoulujen I-luokkien oppilaille 
ensisijainen varausoikeus kursseille. Kurssi-
maksu oli 5 mk. Kursseja pidettiin aikana 
16.4.—17.8. Yrjönkadun, Pirkkolan, Kon-
tulan, Topeliuksenkadun, Helsinginkadun ja 
Lauttasaaren Yhteiskoulun uimahalleissa se-
kä Uimastadionilla ja Kumpulan uimalassa 
yht. 134. Halliuimakursseilla oli osanottajia 
1 696. Ohjaajina toimivat ohjaustoimiston 
päätoimiset liikunnanohjaajat. Lisäksi järjes-
tettiin uimakoulutoimintaa seitsemällä ulko-
rannalla (43 kurssia) yht. 473 lapselle. Ope-
tustehtäviä hoitivat rantojen uimavalvojat. 
Hengenpelastusnäytöksiä ja -harjoitustilai-
suuksia järjestettiin kesän aikana 21. Lap-

1 
1 
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sille järjestettyjä uimakursseja oli 177 ja 
osanottajia yht. 2 169 (ed.v. 3 052). 

Uimakursseja aikuisille järjestettiin Pirk-
kolan, Yrjönkadun ja Kontulan uimahal-
leissa sekä Kumpulan uimalassa ja Uima-
stadionilla. Kursseihin osallistui yhteensä 
660 (ed.v. 487) oppilasta. 

Nuorison urheilu- ja palloilukoulut. Urhei-
lun ja palloilun opetus tapahtui alkeis- ja 
jatkoryhmissä 7—16-vuotiaille. Osanotto-
maksu oli 2 mk. Koulutustoimintaa järjestet-
tiin 11 eri kohteessa siten, että aikana 
4.—21.6. oli toimintaa Lauttasaaren, Käpy-
län ja Talin urheilupuistoissa sekä Vuosaaren 
urheilukentällä sekä aikana 5.—10.8. Pirk-
kolan urheilupuistossa, Töölön pallokentällä 
sekä Laajasalon, Pakilan, Vartiokylän, Kon-
tulan ja Jakomäen urheilukentillä. 

Urheilu-ja palloilukouluissa toimi 15 oh-
jaajaa. Maksaneita osanottajia oli 1 530 ja 
käyntikertojan. 12 200. 

Tenniskurssit. Tenniskursseja järjestettiin 
Pirkkolan, Roihuvuoren, Laajasuon, Laut-
tasaaren, Jakomäen ja Mustikkamaan ulko-
kentillä, joilla opetustehtäviä hoiti 14 kurssi-
ohjaajaa. Lisäksi järjestettiin Pirkkolassa ja 
Ruskeasuon hallissa erillinen nuorisokurssi. 
Osanottajien määrä oli 56 kurssilla yht. 812 
(ed.v. 1 100). Kurssimaksu oli peruskurssilta 
20 mk, jatkokurssilta 40 markkaa ja nuoriso-
kurssilta 5 markkaa. 

Nuorten leiritoiminta. Helsinkiläiset urhei-
lua ja muuta liikuntatoimintaa harjoittavat 
järjestöt järjestivät entiseen tapaan kesälei-
rejä nuorisojäsenilleen. Kaupunki tuki lei-
rejä avustuksin ja pyrki valvomaan niiden 
tasoa tarkastuksin, joita suoritettiin kerto-
musvuonna kahdeksan. Leireillä oli osan-
ottajia yht. 738 (934). 

Tiedotus-, julkaisu- ja suhdetoiminta. Oh-
jaustoimista hoiti kertomusvuonna urheilu-
ja ulkoiluviraston informaatiotoimintaa pää-
asiassa entisin muodoin. 

Pirkkolan urheilupuistossa toimeenpantiin 
aikana 7.4.—30.4. Maailman Terveysjärjes-
tön 25-vuotisjuhlatapahtumien päätilaisuus 

ja laaja näyttely teemana »Syö ja liiku ter-
veesti». 

Tapahtumien järjestelyissä olivat mukana 
terveydenhoitovirasto, urheilu- ja ulkoiluvi-
rasto, kotitalouslautakunta ja teema-alan 
kansanterveysjärjestöjä. Näyttelyssä kävi yli 
40 000 henkilöä. Viraston liikuntapalveluja 
esiteltiin myös vanhusten viikon näyttelyssä 
7.—14.10. Niissä urheilu- ja ulkoiluvirasto ja 
terveydenhoitovirasto informoivat toimin-
taansa yhteisellä osastolla ja esitteillä. 

Käytännöllistä tiedotustoimintaa ja esit-
teiden jakamista sekä henkilökohtaista tie-
dotuspalvelua suoritti Yrjönkadun uimahal-
lin tiloissa edellisenä syksynä avattu liikunta-
palveluasema, joka oli päivittäin klo 10—13 
ja 14—17 yleisön käytettävissä jakaen tietoa 
viraston palveluista ja toimien kausi- ja 
kurssipalvelujen myynti- ja vastaanottoase-
mana. 

Lisäksi annettiin tietoa urheilu-, ulkoilu-ja 
liikuntakysymyksistä ja jaettiin esitteitä myös 
järjestöjen, urheiluopistojen ym. yhteisöjen 
palveluista. Liikuntapalveluun tuli vuoden 
aikana 7 100 puhelua ja asiakaskäyntejä oli 
7 375. Liikuntapalvelun hoitaja toimi tiedo-
tusneuvoja. 

Erilaisia viraston laitoksia, urheilu- ja ul-
koilualueita, ohjattua toimintaa ja tempauk-
sia esitteleviä taitelehtisiä, tiedotekortteja 
karttoja ja ohjelmia toimitettiin ja jaettiin 
yleisölle suomen- ja ruotsinkielisinä yht. 
517 400 (ed.v. 229 000) kpl. 

Kouluille ja eri yhteisöille lainattiin audio-
visuaalista materiaalia. Sanomalehden väli-
tyksellä informoitiin yleisöä sekä maksetuin 
ilmoituksin että ajankohtaisin uutisin. Li-
säksi ohjaustoimisto järjesti informaatioti-
laisuuksia mm. eri kunto-ja kurssiryhmille ja 
ohjaajille sekä kävi järjestöjen ja liike- ja 
oppilaitosten tilaisuuksissa selostamassa ur-
heilu- ja ulkoiluviraston palveluja ja toimin-
taa. 

Urheilun ja muun liikuntatoiminnan tuke-
miseen varattujen määrärahojen jakaminen 
järjestöille ja yhteisöille. Ohjaustoimisto suo-
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ritti lautakunnan toimesta järjestöille myön-
nettyjen määrärahojen esittelyvalmistelut. 

Tutkimustoiminta. Vanhuksiin kohdistu-
van liikuntapalvelun kehittämistä varten saa-
tettiin alulle tutkimus, jonka tarkoituksena 
on selvittää ohjatun liikunnan vaikutusta van-
husten terveyteen. Tutkimusryhmässä, jota 
johti Helsingin yliopiston Kansanterveystie-
teen laitos olivat ohjaustoimiston lisäksi 
edustettuina kaupungin terveyskeskus ja 
huoltovirasto. 

T e k n i l l i n e n t o i m i s t o . Toimis-
ton henkilökuntaan kuului kertomusvuonna 
insinööri, kaksi rakennusmestaria sekä apu-
laiskanslisti. Toimistopäällikkönä toimi 30. 
11.1973 asti ins. Timo Tiihonen ja sen jälkeen 
viransijaisena rak.mest. Veijo Luukkala. 

Toimiston toimesta lähetettiin kertomus-
vuoden aikana viisi tarjouspyyntöä, kaikki-
aan 38 toiminimelle. Tehtyjä piirustuksia 
merkittiin diaariin 39 ja työtilauksia tehtiin 
kahdeksan. Saatujen tarjousten perusteella 
tehtiin kertomusvuoden aikana kaikkiaan 
kolme urakkasopimusta. Tilausten pohjalta 
hoidettiin ja valvottiin teknillisen toimiston 
toimesta 11 työtä, laskutusmäärältään n. 
380 000 mk. Valvottavana olleissa työkoh-
teissa pidettiin kaikkiaan kolme työmaa-
kokousta. Toimisto osallistui lisäksi viraston 
eri osastojen omalla työvoimalla suoritta-
mien kunnossapito- ja perusparannustöiden 
tekniseen neuvontaan ja avustamiseen. 

Henkilökunta. Osaston palveluksessa oli 
kertomusvuoden lopussa 12 viranhaltijaa. 
Avoimena ollut kentänesimiehen virka lak-
kautettiin. Työsuhteisen henkilökunnan mää-
rä oli korkeimmillaan heinäkuussa eli 392 
(ed.v. 335) ja alimmillaan marraskuussa eli 
233(192) henkilöä. 

Osaston päällikkönä toimi voim.opett. 
Esko Numminen. 

Ulkourheilulaitokset. Urheiluosasto kun-
nosti kertomusvuonna kenttiä ja muita ulko-
urheilulaitoksia seuraavasti: 

Luku-
määrä 

Yleisurheilukenttiä 15 
Jalkapallokenttiä 
— ruohopintaisia 31 
— hiekkapintaisia 37 
Pesäpallokenttiä 11 
Koripallokenttiä 26 
Lentopallokenttiä 62 
Palloilukenttiä, korttelikenttiä 16 
Tenniskenttiä 
— massapintaisia 25 
— asfalttipintaisia 35 
Ratsastuskenttiä 3 
Pyöräilyratoja 1 
Jousiammuntaratoja 1 
Hyppyrimäkiä 
— kiinteitä 10 
— putkirakenteista 2 
Pujottelurinteitä 4 
Kelkkamäkiä 1 
Luistinratoja 
— Uuvn kunnostamia 58 

(345 700 m2) 
— kaupungin ratoja kaikkiaan . . . . 88 
— jääkiekkokaukalolta 28 
Kuntopolkuja 10 
Maauimaloita 2 
Uimarantoja 17 
Uimalammikoita 1 
Voimistelualueita 1 
Viitoitettuja hiihtolatuja 280 km 
Ulkoiluteitä 50 km 
— siitä valaistua 28 km 

Ulkourheilulaitoksissa arvioitiin olleen 
kertomusvuonna (ed.v.) kävijöitä seuraavas-
ti: 

kesäkautena Käyntikertoja 

— urheilukentillä . . 2 020 000 (1 881 000) 
— uimaloissa 895 000 ( 980 000) 
talvikautena 
— luistinradoilla . . 2 486 000 (1 951 000) 
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Ulkourheilulaitosten käyttö eri urheilumuotoihin kertomusvuoden aikana: 

Urheilu- Pääsy- Pääsy- Varatut Käyttö 
muoto maksul- Yleisöä maksut- Yleisöä harjoitus varatuilla 

liset tomat tunnit tunneilla 

Kesäkäyttö 
kilpailut kilpailut 

Kesäkäyttö 
kilpailut kilpailut 

— yleisurheilu 2 1 363 341 27 752 67 3 595 
— jalkapallo 85 22 750 4 427 183 842 3 626 73 948 
— koripallo — — 38 1 950 458 7 323 
— käsipallo — — ' 22 800 16 300 
— lentopallo — — 344 7 771 5 374 54 431 
— pesäpallo 20 18 229 526 13 863 569 9 806 
— maahockey — — 42 1 090 79 330 
— tennis — — — — 11 177 38 237 
— pyöräily — — • 53 5 950 186 1 970 
— uinti, uimanäytökset, vesi-

palloilu 5 781 67 34 765 — — 

— muut urheilulajit ja tilai-
suudet 36 33 653 56 11 550 4 350 

Yhteensä 148 76 776 5 916 289 333 21 556 190 290 

Talvikäyttö 
— jääkiekko — — 552 53 351 2 624 48 332 
— jääpallo 8 1 494 194 12 030 56 647 
— curling — — — — 60 97 
— pikaluistelu 4 14 5 330 69 1 585 
— kaukalopallo — — 268 5 695 343 3 134 
— taitoluistelu — — — — 318 4 043 
— talvijalkapallo — — 546 12 627 389 6 188 
— hiihto ja mäenlasku . . . . 1 323 5 520 — — 

— muut urheilulajit ja tilai-
suudet 1 9 1 000 — — 

Yhteensä 14 1 817 1 588 90 553 3 859 64 026 

Urheiluosasto varasi kertomusvuonna ur-
heilukenttiä, uimaloita ym. kilpailuja, näy-
töstilaisuuksia yms. varten 7 666 (7 155) ker-
taa. 

Maauimaloissa kävi vuoden aikana yht. 
400 168 (ed.v. 459 706) henkilöä, joista ui-

mastadionilla 257 474 ja Kumpulassa 
142 694. 

Kertomusvuoden aikana olivat käytettä-
vissä samat sisätoimintatilat kuin edellisenä-
kin vuonna. 
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Eri tilojen käyttömäärät 

Urheilutila 
Harjoitus Harjoittelijoita 

Kilpailuja Urheilutila tunteja ja kilpailijoita Kilpailuja 

C-Messuhalli 2 686 42 980 434 
Kumpulan uimala 2 106 12 180 — 

Pirkkolan urheiluhalli 
— palloiluhalli 2 374 40 400 324 
— uimahalli 225 387 7581) 19 
— voimailusali 566 4 630 — 

Ruskeasuon urheiluhallit 14 102 120 260 824 
Stadionin itäsivun salit 7 532 120 003 15 
Soutustadion 1 930 2 762 — 

Yrjönkadun uimahalli 
— uimahallit 1 053 160 3641) — 

— urheiluhalli 3 264 37 096 — 

Yhteensä 35 838 928 433 1 616 

Uudisrakennustöitä suoritettiin seuraavasti: 
— Pirkkolan urheilupuiston jäähallin raken-

taminen 
— Oulunkylän urheilupuiston tekojääradan 

perustustöiden suorittaminen 
— Mellunmäen lähiökentän rakentaminen 

sekä 
— keskusvaraston täyttötyön loppuun suo-

rittaminen. 
Perusparannustöitä suoritettiin seuraavasti: 

— Pirkkolan urheilupuiston lämpökeskuk-
sen yhden kattilan uusiminen 

— Lehtisaaren kentän valaistuksen rakenta-
minen 

— Roihuvuoren laskettelurinteen, Talin tal-
vijalkapallokentän sekä Herttoniemen, 
Meilahden, Kontulan ja Pihlajamäen kun-
toratojen valaistusten rakentaminen 

— Annalan kentän pukusuojan peruskor-
jaus 

— Siltamäen lähiökentän puistotöiden suo-
rittaminen 

— Lauttasaaren urheilupuiston kuntoradan 
rakentaminen 

^Kokonaiskäyt tö 

280 

— Rapakiventien alikulkukäytävän valais-
tuksen rakentaminen sekä 

— Munkkiniemen tenniskentän kahden peli-
alueen aidan rakentaminen. 

U Ikoiluosasto 

Henkilökunta. Kertomusvuoden päättyes-
sä oli osaston palveluksessa 13 (ed.v. 13) 
viranhaltijaa.' Työsuhteista henkilökuntaa oli 
eniten heinäkuussa eli 233 (260) henkilöä, ja 
vähiten marraskuussa, 74 (90) henkilöä. 
Osaston päällikkönä toimi lakit.lis. Pentti 
Mäkelä sekä hänen virkavapautensa aikana 
1.1.—31.1. sekä 15.5.—31.12. viransijaisena 
valtiot.maist. Tapani Mattila. 

Ulkoilualueet ja -puistot. Aikaisemmasta 
käytännöstä poiketen katsotaan seuraavassa 
ulkoilualueiksi kaikki urheilu- ja ulkoilulau-
takunnan hallinnossa olevat Helsingin kau-
pungin hallinnollisen rajan ulkopuolella si-
jaitsevat alueet kun taas ulkoilupuistoilla tar-
koitetaan kaupungin rajojen sisällä olevia 
urheilu- ja ulkoilulautakunnalle kuuluvia 
lähivirkistysalueita, poikkeuksena vain Es-
poon alueella oleva Varsäsaari, joka on kau-



pungin rajan välittömässä läheisyydessä ja 
kuuluu luonteeltaan paremmin ulkoilupuis-
toihin. Rastilaa ja Uutelaa, jotka aikaisem-
min laskettiin ulkoilualueiksi, käsitellään seu-
raavassa ulkoilupuistoina. 

Osaston hoidossa oli kertomusvuoden 
päättyessä kaikkiaan 11 ulkoilualuetta ja 15 
ulkoilupuistoa, vm. joukossa Rastilan ja 
Uutelan lisäksi uusina myös Kallahti, Va-
sikkasaari ja Tervasaari. Ulkoilualueiden yh-
teispinta-ala oli 4 809 ha ja ulkoilupuistojen 
545 ha eli osaston hoidossa oli virkistys-
alueita kaikkiaan 5 354 ha. 

Kävijämäärät. Eri ulkoilualueilla päivit-
täin suoritettuun kulkuneuvojen laskentaan 
sekä eräiden liikennöitsijöiden antamiin il-
moituksiin samoin kuin eräissä tapauksissa 
pistokokein suoritettuun kävij älaskentaan 
perustuvat arvioidut kävijämääräluvut oli-
vat seuraavat (Bengtsäria lukuunottamatta): 

1973 1972 

Elisaari 4 000 3 000 
Karjakaivo 5 000 3 000 
Kauhala 2 000 2 000 
Kaunissaari 46 000 35 000 
Luukkaa 310 000 375 000 
Lähteelä 31 000 25 000 
Nuuksionpää 20000 18 000 
Pirttimäki 35 000 43 000 
Salmi 65 000 67 000 
Vaakkoi 5 000 
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Seurasaari 500.000 
Tullisaari 70.000 
Uutela 80.000 
Varsasaari 18.000 
Varis-Pitkäluoto 1.000 
Vasikkaluoto 3.000 
Vasikkasaari 8.000 

Luettelosta puuttuu Tervasaari, jonka kä-
vijämäärien arviointia ei ole suoritettu. Suh-
teellisesti suurimman kävij ämäärälisäyksen 
edellisiin vuosiin verrattuna koki Mustikka-
maa, jonka talvikäyttö on lähinnä sinne ra-
kennettujen uusien luistinratojen ja jääkiek-
kokenttien ansiosta lisääntynyt moninkertai-
sesti. 

Heikon lumitilanteen takia jäi Salmen pu-
jottelurinteen hiihtohissin käyttöaika nor-
maalia lyhyemmäksi henkilönousukertojen 
määrän ollessa vain 76 528 (ed.v. 139 212). 

Kaikissa ulkoilukohteissa, joissa laskentaa 
suoritettiin, kävi kertomusvuoden aikana 
yht. n. 2 200 000 henkilöä ja n. 275 000 moot-
toriajoneuvoa. Helsinkiläisille varatuilla telt-
tailualueilla oli telttailukauden 15.5.—15.9. 
aikana päivittäin suoritetun laskennan mu-
kaan yht. n. 90 000 telttaa. 

Kesämaja-alueet. Ulkoilupuistoissa olevien 
yksityisten omistamien kesämajojen luku-
määrä oli seuraava: 

Ulkoilupuistojen kävijämäärät arvioitiin 
kertomusvuoden aikana seuraavan suurui-
siksi : 

Kallahti 65 000 
Kivinokka 75.000 
Lauttasaari 80.000 
Mustikkamaa 480.000 
Pihlajasaari 85.000 
Rastila 80.000 
Satamasaari 22.000 

1973 1972 

Yksityisten omistamia 1 107 1 082 
Yhteisöjen omistamia 332 332 

Yhteensä 1 439 1 414 

Kertomusvuoden aikana siirrettiin kiin-
teistölautakunnan hallinnosta urheilu-ja ul-
koilulautakunnan hallintoon Vasikkasaari, 
jossa on 53 yksityisomistuksessa olevaa kesä-
majaa. 

Saunojen käyttö. Eri ulkoilualueilla olevia 
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saunoja käytettiin kertomusvuoden aikana 
seuraavasti: 

Kylpi-
jöitä 

Elisaari 466 
Kattila 428 
Kaunissaari 1 558 
Kotiluoto 392 
Luukkaa 10 502 
Nuuksionpää 3 290 
Pirttimäki 2 607 
Rastila 1 740 
Salmi 4 021 

Yhteensä 25 004 
(ed.v. 21 242) 

Rakennus- ja korjaustyöt. Ulkoiluosaston 
hoidossa olevilla alueilla suoritetuista uudis-
rakennus, perusparannus- ja suuremmista 
korjaustöistä mainittakoon: 
— Bengtsärissa ruokalan nestekaasulieden 

hankinta ja asentaminen 
— Elisaaressa isännän asunnon rakentami-

nen 
— Kaunissaaressa aallonmurtajan II-vai-

heen aloittaminen 
.— Lauttasaaressa Humauksen uimalaiturin 

korjaustöiden aloittaminen 
— Luukkaassa ulkoilumajan keittiö- ja tar-

joilutilojen korjaustöiden aloittaminen, 
Hauklammen ulkoilupolun rakentami-
nen, kesävesijohdon ja -suihkujen asen-
taminen keskustan telttailualueelle, kes-
kustan padon uusimistöiden loppuunsaat-
taminen 

— Lähteelässä pysäköintialueen laajentami-
nen 

— Mustikkamaalla pukusuojan ympäristön 
tasaustöiden loppuunsaattaminen, kent-
tien valaiseminen, teiden ja pysäköinti-
alueen asfaltointi sekä ulkoilupolun ra-
kentamisen aloittaminen 

— Nuuksionpäässä Kattilan uimarannan li-

sähiekoitus, torpan korjaustöiden aloit-
taminen 

— Pihlajasaaressa ravintolan ulkomaalaus ja 
sisätöiden jatkaminen ja vesijohdon ve-
täminen mantereelta saareen 

— Pirttimäessä ulkoilumajan korjaustöiden 
loppuunsaattaminen vanhan osan koh-
dalla ja ravintolatilojen korjaustöiden 
aloittaminen 

— Rastilassa ulkoilumajan ulkomaalaus, so-
siaalitilojen ja leirintämökkien korjaus-
töiden loppuunsaattaminen sekä leirintä-
aluetöiden jatkaminen 

— Salmissa tulotien istutusten paikkaus, ul-
koilupolkujen ja -teiden korjausta, mat-
kailuperävaunualueen töiden aloittami-
nen 

— Seurasaaressa maantasaustöiden lop-
puunsaattaminen ja tulosillan uusimis-
töiden jatkaminen sekä 

— Tullisaaressa Killiholman ulkoilupolun 
rakentaminen. 

Venesatamat. Kertomusvuoden alusta lu-
kien siirrettiin eri purjehdusseurojen kiinteis-
tölautakunnalta aikoinaan vuokraamat Vat-
tunokassa, Sirpalesaaressa, Liuskasaaressa, 
Hyljesaaressa ja Pyysaaressa sijaitsevat alueet 
kiinteistölautakunnan hallinnosta urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan hallintoon. Samoin me-
neteltiin myös Hietaniemenkareilla, Ouri-
saaressa ja Mustikkamaalla olevien venete-
lakka-alueiden suhteen. Uudisrakennustöitä 
jatkettiin mm. Pajalahden, Strömsinlahden 
ja Vartiokylänlahden venesatamissa sekä suo-
ritettiin Saunalahden venesatama-alueen 
ruoppaus. Urakoitsijalla rakennutettiin 12 
uutta teräsbetonista venelaituriponttoonia, 
joiden avulla lisättiin venepaikkojen määrää 
eri venesatamissa. 
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Kaupungin venepaikkoja vuokrattiin vuoden aikana ulkoiluosaston toimesta seuraavasti: 

Vuokrattu 

Perä-
kiinnik-
keiset 
paikat 

Perä-
kiinnik-

keettömät 
paikat 

Yh-
teensä 

— yksityisille 
— veneyhteisöille 
— venehuoltamoille 
— poliisille 
— rakennusvirastolle 

1 369 
3 333 

20 
15 
4 

355 
720 

12 

1 724 
4 053 

20 
15 
16 

Yhteensä 
Vuokraamatta (yksit.) 

4 741 
8 

1 087 
57 

5 828 
65 

Venepaikkoja yht 4 749 1 144 
(ed.v. 

5 893 
5 630) 

Kalastus ja merilinnustus sek ci riistanhoito. 
Kaupungin vesillä kalastamiseen oikeuttavia 
pyydyslupia myytiin kertomusvuoden ja edel-
lisen vuoden aikana seuraavasti: 

Lupien määrä 
1973 1972 

— uistin 3 268 2 839 
— verkko 2 775 2 527 
— koukku 330 440 
— pitkäsiima 295 258 
— rysä 48 49 
— katiska 175 171 

Yhteensä 6 891 6 284 

Kaupungin läheisyydessä oleville meri-
alueille istutettiin kertomusvuoden aikana 
15 300 2—3-vuotiasta meritaimenta, 150 000 
vasta kuoriutunutta hauenpoikasta ja 750 
kesän vanhaa hauenpoikasta. Helsinkiläisten 
kalastusyhteisöjen toimesta istutettiin lisäksi 
yhteensä 230 000 hauenpoikasta. 

Vuokrasopimusten perusteella harjoitti yh-
deksän helsinkiläistä metsästysseuraa meri-
lintujen syysmetsästystä eräillä urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan hallinnossa olevilla ul-
koluodoilla. Kaikkiaan ammuttiin arviolta 
n. 1 700 allia. 

Kertomusvuoden aikana tarkastettiin kaik-
kiaan 350 kalastajan ja/tai merilinnustajan 

luvat. Joukko luvattomia pyydyksiä takavari-
koitiin, minkä lisäksi perittiin lunastusmak-
suja muutamista luvattomasti pyyntiin ase-
tetuista pyydyksistä. Kolme henkilöä pan-
tiin syytteeseen luvattomasta metsästyksestä. 

Fasaanien ja muiden lintujen ruokintaan 
käytettiin vuoden aikana viljaa ja rehua kaik-
kiaan n. 500 kg. Riistanruokintapaikkoja oli 
käytössä 16. 

Matkailijapalvelu. Rastilan ja Tullisaaren 
leirintäalueilla kävi kertomusvuonna 11 375 
suomalaista ja 25 900 ulkomaalaista leirintä-
matkailijaa eli matkailijoita oli kaikkiaan 
37 275. 

Molemmilla leirintäalueilla tapahtuneita 
matkailijoiden yöpymisiä oli yhteensä 102 833 
mikä oli 4.2% enemmän kuin edellisenä vuon-
na. Ulkomaalaisten matkailijoiden osalta li-
säys oli 2.8% ja kotimaisten osalta 7.2%. 
Kaikista yöpymisistä oli ulkomaalaisten mat-
kailijoiden osuus 68.7%. Ulkomaalaiset vii-
pyivät Rastilassa keskimäärin 3.0 vrk ja Tulli-
saaressa 2.4 vrk henkeä kohti. Kotimaisten 
leirintämatkailijöiden kohdalla vastaavat lu-
vut olivat 3.3 vrk ja 2.3 vrk. 

Leirintäalueilla tapahtuneiden yöpymisten 
määrä on vuosina 1972—1973 kehittynyt seu-
raavasti : 
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1972 1973 

Suomalaisia . . . . . 2 9 947 32 113 
Ulkomaalaisia . 68 772 .70 720 

Yhteensä 98 719 102 833 

Suomen Retkeilymajajärjestölle vuokra-
tussa Stadionin retkeilymajassa yöpyi kerto-
musvuoden aikana 12 645 kotimaista ja 
19 700 ulkomaalaista vierasta eli yht. 32 345 
(ed.v. 32 850) yöpymistä. 

Virkistys- ja viihdytystoiminta. Lautakun-
nan toimesta myönnettiin 157 suuriperhei-
selle ja vähävaraiselle helsinkiläisäidille sekä 
heidän 111 nuorimmalle lapselleen ilmainen 
n. 14 vrk:n pituinen loma Lomaliiton, Virka-
miesliiton, Svenska semesterförbundetin ja 
Lasten Kesän lomakodeissa. Äitien lomapäi-
päiviä kertyi yht. 2 047 ja lasten 1 575 eli 
kaikkiaan 3 622 (ed.v. 4 312) lomapäivää. 

Kesäkuukausina järjestettiin kaupungin eri 
puistoissa yhteensä 106 ulkoilmakonserttia, 
joihin osallistui kuusi soittokuntaa ja 15 kuo-
roa. Kaupungissa toimiviin kesäteattereihin 
järjestettiin kolme vapaanäytäntöä. Opas-
tettujen kotiseuturetkien kohteena olivat Suo-
menlinna, Kaivopuistoja Särkkä sekä Vanha-
kaupunki jä Vartiokylän linnavuori. Juhan-
nusaattona järjestettiin perinteelliset kokon-
polttamistilaisuudet Hietarannassa, Kaivo-
puiston rannassa ja Tervasaaressa. 

Tiedotus- ja julkaisutoiminta. Helsinkiläis-
ten maa- ja meriulkoilumahdollisuuksia kos-
kevaa tiedotustoimintaa harjoitettiin entisin 
muodoin mm. lehdistön, yleisradion, tiedo-
tustilaisuuksien, esitelmien ja painettujen, 
yleisölle vapaasti jaettujen esitteiden avulla. 

E läintarhaosasto 

Henkilökunta. Eläintarhaosaston henkilö-
kuntaan kuului kertomusvuoden aikana yh-
deksän viranhaltijaa ja 47 pysyvästi palkat-
tua työntekijää. Tilapäisen henkilökunnan 

määrä oli korkeimmillaan 45 henkeä. Tähän 
määrään sisältyivät myös kesälomasijaiset, 
jotka olivat välttämättömät eläintenhoitoteh-
tävissä. 

Osaston päällikkönä toimi fil.tri Ilkka Koi-
visto. 

Eläintarhassa kävi kertomusvuoden aikana 
maksaneita kävijöitä seuraavasti : 

Aikuisia Lapsia Yhteensä 
Korkeasaaren lau-
talla 290 055 114 358 404 413 
Moottoriveneillä 93 807 36 723 130 530 

Yhteensä 383 862 151 081 534 943 

Tämän lisäksi Korkeasaaressa kävi huo-
mattava määrä alle 4-vuotiaita lapsia, joiden 
lukumäärä ei esiinny tilastossa. Heidän osuu-
tensa oli selvitysten perusteella noin 15%. 
Lisäksi tilastosta puuttuvat Korkeasaaressa 
talvella vierailleet, jotka tulivat jään yli Mus-
tikkamaalta ilmaiseksi. Heidän lukumäärän-
sä oli epäedullisten säiden ja jääolojen takia 
kertomusvuonna suhteellisen alhainen eli n. 
30 000 henkeä. 

Maksaneita kävijöitä oli kertomusvuonna 
534 943 (ed.v. 530 029). 

Eläinkanta. Kertomusvuoden päättyessä 
Korkeasaaren eläinkanta käsitti noin 220 
eläinlajia ja 1 400 eläinyksilöä. 

Uusia eläinhankintoja ei sanottavasti tehty, 
koska niille ei ole voitu rakentaa tiloja ja ny-
kyisiä tiloja käyttävät eläimet ovat pysyneet 
hengissä ja myös lisääntyneet merkittävästi. 
Ulkomaisten eläinten tuonnin vaikeutumi-
sesta huolimatta Korkeasaareen kuitenkin 
voitiin hankkia täydennyksiksi ja vaihtoina 
kaksi alppimurmelia, viisi pikkupandaa sekä 
yksi kulaani. Kotimaisista hankinnoista mai-
nittakoon kalanviljelylaitosten toimittamat 
viisi saukkoa. Lisäksi tehtiin yritys metsäpeu-
rojen hankkimiseksi Kuhmosta yhteistoimin-
nassa metsähallituksen kanssa, mutta ne eivät 
kestäneet kuljetusta ja seitsemästä jäi vain 
yksi henkiin. Muista kotimaisista hankin-
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noista mainittakoon vielä kaksi liito-oravaa, 
joukko erilajisia pikkujyrsijöitä, kolme hallia 
eli harmaahyljettä, hirvi, kolme joutsenta se-
kä muutamia vesilintuja. 

Kertomusvuoden aikana myytiin tai vaih-
dettiin uusiin eläimiin 40 nisäkästä ja 19 lin-
tua sekä syntyi 191 nisäkästä ja 116 lintu-
yksilöä. Arvokkaimmat näistä olivat viisi 
lumileopardia, jotka kaikki jäivät henkiin. 

Kertomusvuoden aikana kuoli muutamia 
vanhoja eläimiä. Myös muutamia nuorempia 
eläimiä menetettiin sairauksien takia, joskaan 
mitään epidemialuonteisia tauteja ei esiin-
tynyt. Eläinten terveydentila oli erinomainen, 
mihin osaltaan vaikutti jatkuvasti tehostettu 
ennaltaehkäisevä toiminta. 

Rakennustyöt. Kertomusvuoden alussa voi-
tiin jääkarhujen asunnoksi korjattu vanha 
Leijonalinna ottaa käyttöön ja siirtää jää-
karhut sinne, mikä hieman helpotti Karhu-
linnan suurta tilanahtautta. Niinikään saa-
tiin korjatuksi kahlaajille ym. linnuille lintu-
talo, joka aikaisemmin oli varsin vanhanai-
kainen pienine häkkeineen. 

Vuoden alussa jatkettiin jo aloitettua Kor-
keasaaren yleissuunnittelua, minkä ohella jo 
voitiin suunnitella eräitä yksityiskohtiakin. 

Helsingin kaupungin eläintarhatoiminnan 

kehittämiskomitea jätti mietintönsä kaupun-
ginhallitukselle kesäkuun alussa. 

Ta l o u s 

K ä y t t ö m e n o t olivat kokonaisuu-
dessaan 13 643 155 mk, josta 1 781 302 mk 
tuli lautakunnan ja viraston, 6 074 998 mk 
urheiluosaston, 3 338 220 mk ulkoiluosaston 
ja 2 448 635 mk eläintarhaosaston osalle. 
Avustusten määrä oli 1 103 000 mk. 

Muista menoista oli 5 310 806 mk kiin-
teistöjen hoitoa ja kunnossapitoa sekä 
5 255 765 mk kiinteän käyttöomaisuuden 
korkoja ja poistoja. 

Urheilutoimen uudisrakennustöihin käy-
tettiin 4 300 346 mk, josta 3 093 463 mk ur-
heilun, 1 189 115 mk ulkoilun ja 17 768 mk 
eläintarhan osalle. 

Perusparannustöihin käytettiin 1 083 882 
mk, josta 623 627 mk urheilun, 344 819 mk 
ulkoilun ja 115 436 mk eläintarhan osalle. 

T u l o t olivat kokonaisuudessaan 
5 558 286 mk, josta urheiluohjauksesta 
348 731 mk, urheilulaitoksista 3 249 490 mk, 
ulkoilusta 1 114 313 mk ja Korkeasaaren 
eläintarhasta 845 752 mk. 
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41. Vesilaitos1) 

Yleistä 

Vuodelle 1973 oli luonteenomaista kor-
keasuhdanne ja voimakas hintojen nousu. 
Vesilaitokselle tämä taloudellinen kehitys ai-
heutti painetta veden hintaan. Nousseet ma-
teriaali- ja palkkakustannukset sekä voi-
makkaasti kohonnut rakennuskustannusin-
deksi heijastuivat veden hinnan korotuksissa 
kertomusvuoden aikana. 

Maaliskuussa veden hinta nousi 50 pen-
nistä/m3 54 penniin/m3 ja elokuussa 60 pen-
niin/m3. 

Veden kokonaismyynti kasvoi n. 6.4% ker-
tomusvuonna. Helsingin kaupungin alueella 
asukasluvun vähentymisestä huolimatta kas-
vu oli n. 5 %. Tämä johtuu ominaiskulutuksen 
kasvusta. Oman osansa kulutuksen lisäänty-
misestä vuoden 1973 aikana aiheutti poik-
keuksellisen kuuma kesä. 

Vesilaitoksen kertomusvuoden taloudelli-
nen tulos parani edelliseen vuoteen verrat-
tuna huolimatta voimakkaasta kustannus-
tason noususta. Vuonna 1973 oli tuotto käyt-
töpääomalle n. 5.9%. Kuitenkaan ei saavu-
tettu vesilaitokselle asetettua ylijäämätavoi-
tetta, eli 8%:n tuottoa. 

Kertomusvuonna vesilaitoksella valmistel-
tiin Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa 
vuonna 1970 solmitun vesisopimuksen uusi-
mista. 

Kulunutta toimintavuotta voidaan pitää 

tyydyttävänä sekä taloudelliselta että toimin-
nalliselta kannalta. 

Henkilökunta ja organisaatio 

Kertomusvuonna rakennusosaston Päi-
jänne· toimisto lopetti toimintansa 1.5. al-
kaen. Sen tehtävät siirtyivät Pääkaupunki-
seudun Vesi Oyille. Tämän yhtiön palveluk-
seen siirtyi kahdeksan henkilöä Päijänne-
toimistosta. 

Vesilaitoksen toimitusjohtajana oli tekn.tri 
Seppo Priha. Koko laitoksen henkilökuntaan 
kuului vuoden lopussa 504 (ed.v. 517) hen-
kilöä. Toimintavuoden aikana vakituiseen 
palvelusuhteeseen tuli 30 henkilöä, erosi 24 
henkilöä ja henkilökunnan keskuudessa ta-
pahtui kaksi kuolemantapausta. Eläkkeelle 
jäi vuoden aikana 11 henkilöä. 

Vuoden alussa laitoksella aloitettiin työ-
terveydenhuoltotoiminta. Siitä huolehtimaan 
palkattiin terveydenhoitaja. Keväällä valmis-
tui myös terveysasema Ilmalaan. Muihin lai-
toksen toimipisteisiin järjestettiin samoin 
vastaanottopaikat ja -ajat terveydenhoita-
jalle. Elokuusta lähtien kaupungin johtava 
terveydenhuoltolääkäri alkoi suorittaa uuden 
henkilökunnan työhöntulotarkastuksia ter-
veysasemalla. 

Laitoksella pyrittiin sisäisessä tiedotustoi-
minnassa toimimaan kaupunginhallituksen 

*) Kertomukseen kuuluvat tilastotaulut, joita ei ole otettu tähän teokseen, on julkaistu vesilaitoksen toiminta-
kertomuksen eripainoksessa. 
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hyväksymien sovellutusohjeiden hengen mu-
kaisesti. Henkilökuntalehti Putkiposti ilmes-
tyi neljä kertaa kuluneena vuonna ja tiedote-
lehti Pikaliitin 22 kertaa. 

Vedenhankinta 

Hydrologinen katsaus. Yleisen vesitilanteen 
osalta voitiin todeta, että alkuvuosi oli nor-
maali, kevättulva jäi huomattavasti normaa-
lia pienemmäksi, kesä ja alkusyksy muodos-
tivat verraten pitkän kuivakauden ja että 
loppuvuoden vesitilanne oli vaihteleva, jos-
kaan erityistä syystulvaa ei esiintynyt. Van-
taanjoen alueella vuoden sadanta 583 mm 
sekä keskivirtaama 10.0 m3/s jäivät huomat-
tavasti alle vuosijakson 1931—60 keskimää-
räisten arvojen (663 mm ja MQ 15.1 m3/s). 
Lumipeitteen vesiarvon maksimi 53 mm ja 
kevättulvan huippuvirtaama Oulunkylässä 
66 m3/s olivat vain puolet normaaleista (106 
mm ja MHQ 144 m3/s). Kesä—elokuussa 
vettä satoi yhteensä vain 110 mm eli hieman 
yli puolet saman aikavälin normaalista mää-
rästä. Samaan aikaan haihtuminen veden-
pinnasta oli hyvin runsasta, n. 30% yli nor-
maalin. 

Vantaanjoen säännöstely. Vuoden alussa 
säännöstellyt järvet olivat täynnä. Talvella ja 
keväällä juoksutukset hoidettiin yleensä lu-
paehtojen mukaisia ylärajoja seuraten. Kesän 
alkuun mennessä järvet olivat täyttyneet mak-
simikorkeuksiinsa. Kesällä Vantaanjoen vir-
taamaa jouduttiin lisäämään säännöstelyva-
rastoja käyttäen. Kytäjärven vesipinta laski 
tällöin säännöstelyn kesäaikaiselle alarajalle. 
Syys—lokakuun aikana alkoivat järvet jäl-
leen täyttyä. Talven varhaisen tulon vuoksi 
aloitettiin talvijuoksutukset jo joulukuun 
alussa. Aivan vuoden loppupäivinä vesiti-
lanne parani merkittävästi sattuneen sula-
kauden seurauksena. 

Vantaanjoen alueella tehtiin parannus- ja 
kunnostustöitä mm. Salmijärven ja Valk-
järven padoilla sekä Tuusulan- ja Härkälän-
joen perkausuomissa. 

Hiidenveden säännöstely ja vedenotto. Vuo-
den alussa Hiidenvesi ja latvajärvet olivat 
täynnä. Talvella Väänteenjoen pato oli täy-
sin auki ja Hiidenveden purkautuminen mää-
räytyi Lohjanjärven vedenpinnan vaihtelun 
mukaan. Keväällä Hiidenvesi ja latvajärvet 
täyttyivät vuodenajan ylärajakorkeuksiinsa. 
Kesällä vedenpintojen lasku järvissä oli voi-
makasta huolimatta siitä, että juoksutukset 
niistä pidettiin mahdollisimman pieninä. Mi-
nimijuoksutus jatkui latvajärvien osalta vuo-
den loppuun. Vedennousu näissä samoinkuin 
Hiidenvedessä tapahtui syksyllä verraten hi-
taasti ja ylärajakorkeus jäi saavuttamatta Pu-
neliassa ja Sakarassa. 

Hiidenvedestä pumputtiin vettä talvella 
2.7 milj.m3, kesällä ja syksyllä 11.0 milj.m3 

eli yht. vuoden aikana 13.7 milj.m3, mikä 
tekee raakaveden kokonaismäärästä n. 15%. 

Hiidenveden alueella tehtiin parannus- ja 
kunnossapitotöitä Väänteenjoen ja Kerityn 
padoilla sekä Sakarassa. Hiidenvesisuunni-
telman katselmuksen toiseen vaiheeseen liit-
tyvinä laadittiin vastine vesioikeudelle jäte-
tyistä muistutuksista (131) sekä annettiin toi-
mistoinsinöörille tämän pyytämää apua. 

Vesijohtoveden valmistus 

Vedenpuhdistus- ja pohjavesilaitosten toi-
minta. Puhdistuslaitosten toiminta oli nor-
maalia. Mainittavia käyttöhäiriöitä ei sattu-
nut. Vantaanjokea Seutulankoskelta alaspäin 
jouduttiin uhkaavan levähäiriön vuoksi kä-
sittelemään kahteen kertaan kuparisulfaa-
tilla. 

Laitosten kuormitusta siirrettiin vielä li-
sää Vanhankaupungin laitokselle, jotta saa-
vutettaisiin taloudellisesti mahdollisimman 
edullinen kokonaistulos. Koko vuonna puh-
distetun veden määrä jakautui tasan molem-
mille laitoksille. 

Raakaveden vähyyden vuoksi jouduttiin 
Vanhankaupungin laitokselle ottamaan vesi 
joko kokonaan tai osittain suoraan Vantaan-
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joesta. Suoraan Vantaanjoesta otetun ve-
den määrä oli 36.5% koko Vanhankaupun-
gin ottamasta raakavesimäärästä. 

Toimintavuoden kokonaispumppuaminen 
oli 88 555 000 m3 , josta Vanhankaupungin 
osuus 43 904 000 m 3 eli 49.6%, Pitkäkosken 
44 108 000 m 3 eli 49.8% ja pohjavesilaitosten 
543 000 m 3 eli 0.6%. Kokonaispumppuami-
sen kasvu edellisestä vuodesta oli 5 314 000 
m 3 eli 6.4%. Keskimääräinen vuorokautinen 
pumppuaminen oli 242 600 m3/vrk. Kuivan 
ja lämpimän loppukesän takia saavutettiin 
elokuun 16. päivänä uusi vuorokautinen 
pumppuamisennätys 303 000 m3/vrk, pienin 
eli 160 000 m3/vrk oli kesäkuun 23. päi-
vänä. 

Kemikaalien kulutus. Vähäisistä sateista 
johtuen aleni kertomusvuonna kaliumper-
manganaatin kulutuksena mitattavien lika-
aineiden pitoisuus puhdistuslaitosten käyttä-
mässä raakavedessä. Täten saostuskemikaa-
lin, alumiinisulfaatin, kulutus laski Vanhan-
kaupungin ja Pitkäkosken vedenpuhdistus-
laitoksella vastaavasti määriin 63.8 g/m3 

ja 56.8 g/m3 ed.v:n arvojen oltua 69.6 g/m3 

ja 70.1 g/m3. Vanhankaupungin laitoksen 
korkeampi alumiinisulfaatin kulutus johtui 
siitä, että tällä laitoksella käytettiin aikai-
sempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellisen 
runsaasti raakavetenä jokivettä, mikä huo-
nompilaatuisena vaatii mainittua kemikaalia 
runsaammin verrattuna Silvolan tekoaltaan 
veteen. Vanhankaupungin laitoksella käytet-
tiin koetarkoituksessa osa vuotta kalkin ase-
masta alkualkaalina soodaa. 

Myös kloorin kulutus väheni molemmilla 
puhdistuslaitoksilla: Vanhassakaupungissa 
määrään 11.1 g/m3 ja Pitkäkoskella mää-
rään 10.6 g/m3 ed.v:n keskim. syöttöjen ol-
tua vastaavasti 13.1 g/m3 ja 13.2 g/m3. Ku-
lutuksen vähenemistä tapahtui selvästi enem-
män kuin pelkästään raakaveden ammoniak-
kipitoisuuden pieni aleneminen olisi edellyt-
tänyt. Säästön katsotaan olevan seurausta 
raakaveden sisältämien orgaanisten aineiden 
vähentymisestä, mitä osoittaa jo edellä mai-

nittu kaliumpermanganaatin kulutuksenkin 
aleneminen. 

Muiden syöttökemikaalien kulutuksen 
muutokset olivat kummallakin laitoksella 
vähäisiä. 

Energian kulutus ja tuotanto. Sähköener-
giaa kulutettiin koko laitoksella yht. 
36 571 000 kWh, josta määrästä 34 636 000 
kWh oli ostettua ja 1 935 000 kWh vesilai-
toksen itse tuottamaa energiaa. Puhdistus- ja 
pohjavesilaitoksilla käytettiin energiaa yht. 
31 856 000 kWh ja laitoksen muu energian-
käyttö oli 4 715 000 kWh. Vesijohtoverkkoon 
pumputtua vesiyksikköä kohti oli energian 
kulutus 0.41 kWh/m3. 

Vedentutkimustoiminta 

Vedenhankintavesistöjen tutkimukset. Van-
taanjoen vesistön jokien vedenlaatua tutkit-
tiin yli 30 näytteenottopisteestä. Vedenlaatua 
tarkkailtiin säännöllisesti viikottain. Raaka-
veden lisälähteenä käytettyä Hiidenvettä seu-
rattiin tiivisti. Nämä tutkimukset suoritettiin 
järviveden laadun vaihtelujen ja raakaveden 
oton kannalta tärkeimmän kauden aikana 
eli kevään alusta kesän loppuun. 

Erityisiä tutkimuksia järviveden laadun 
ja rehevöitymisen seuraamiseksi talvi- ja 
kesätilanteissa suoritettiin Vantaanjoen ve-
sistön järvistä, Hiidenvedestä ja sen latva-
järvistä sekä Lohjanjärvestä. Nämä tutki-
mukset ovat osittain pakollisia Hiidenveden 
säännöstelystä ja vedenotosta johtuen. Li-
säksi ne antavat tietoa veden laadun satun-
naisten vaihtelujen laajuudesta ja kehityk-
sen jatkuvuudesta. 

Kertomusvuonna jouduttiin suorittamaan 
monia veden laadun määritys- ja häiriöiden 
kulkeutumisen tarkkailututkimuksia. Kesäl-
lä seurattiin joka viikko säännöllisesti levien 
kasvua. Tätä tarkkailua suoritettiin etäällä 
vedenottamoiden yläpuolella. Näin saatiin 
tietää ajoissa biologisperäiset häiriöt mah-
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dollisimman kaukana raakaveden ottopai-
koilta ja voitiin ryhtyä nopeasti suorittamaan 
torjuntatoimenpiteitä. 

Molempien vedenpuhdistuslaitosten labo-
ratorioiden toimintaan kuuluivat vuoden ai-
kana vedenottamoista vesistön lähialueille 
ulotetut perusteelliset, säännöllisesti suorite-
tut raakavesitutkimukset. 

Vesijohtoveden valvontatutkimukset ja laa-
dun tarkkailu. Terveydenhoitolain määräys-
ten mukaisesti valvottiin vesijohtoveden bak-
teriologista laatua. Näytteitä otettiin päivit-
täin työviikon aikana jakeluverkon alueelta. 
Lääkintöhallituksen valvontatutkimusmää-
räysten mukaisesti tutkittiin myös jakeluver-
kossa olevan pohjaveden fysikaalis-kemial-
lisia ominaisuuksia. Samaa tarkoitusta var-
ten tutkittiin bakteriologisesti laitosten ve-
denottamoiden raakavettä. 

Vedenpuhdistuksen käyttötarkkailuna teh-
dyt vedenlaadun tutkimukset sisälsivät raa-
kaveden ja laitoksilta lähtevän veden päivit-
täistä fysikaalis-kemiallista, bakteriologista 
ja esteettistä laadun määrittämistä. Näitä 
määrityksiä tehtiin myös edellä mainitun ter-
veydenhoitolain edellyttämän valvonnan mu-
kaisessa bakteriologisessa tutkimuksessa ve-
sijohtoverkon alueella otetuista vesinäytteis-
tä. Vesijohtoveden laadun varmistamiseksi 
tutkittiin useita analyyttisiä menetelmiä ja 
laitteita käyttäen vaarallisten raskasmetalli-
aineiden esiintymisen mahdollisuuksia sekä 
haju- ja makuhaittatekijöiksi oletettavien 
orgaanisten aineiden määriä ja koostumuk-
sia. 

Vedenhankintasuunnitelmiin liittyvät tutki-
mukset. Päijänteen Asikkalanselän raakave-
den puhdistuskokeilla pyrittiin selvittämään 
eri vedenpuhdistusmenetelmien tehokkuutta. 
Raakaveden laatua tutkittiin, jotta saataisiin 
selville haitalliset aineet, hajut ja maut ja näi-
den kulkeutumismahdollisuudet ylempää ve-
sistöstä Asikkalanselälle. Monipuolisimmin 
tutkittiin Keski-Päijänteen puunjalostusteol-
lisuuden jätevesien mahdollisia vaikutuksia. 
Tutkimuksiin kuului myös tulevan vedenot-

tokohdan eri vaihtoehtojen raakaveden laa-
dun tutkiminen. 

Koko Päijännettä koskevaa vesistön tilaa 
ja kuormitusta sekä kehityksen kulkua sel-
vittävää tukimusta jatkettiin yhteistyössä 
Jyväskylän hydrobiologisen tutkimuslaitok-
sen kanssa uusin, vesistön tutkimusta tehos-
tavin ja kehittävin projektein. 

Vuoden lopulla saatiin toimintakuntoon 
Janakan vesilaitokselle rakennettu otsonoin-
tilaitos. Sen avulla on tarkoitus tutkia tämän 
vedenpuhdistusmenetelmän tehokkuutta. 
Kokeet ja tutkimukset päästiin myös aloitta-
maan vasta vuoden lopussa, jolloin olosuh-
teet näiden tehtävien suorittamiselle olivat ve-
den laadun kannalta poikkeuksellisen vai-
keat. 

Veden myynti 

Varsinaisille kuluttajille myydyn veden 
määrä oli 81 291 000 m3 . 

Kolmisopimuskunnille myydyn veden 
määrä oli Espoossa ja Vantaalla yhteensä 
4 930 908 m3 , joka oli 6.1 % laitoksen veden-
myynnistä. 

Laskutetun myynnin lisäksi puhdistuslai-
toksilta toimitettuun vesimäärään sisältyi 
mm. tulipalojen sammutukseen ja kadunra-
kennustöihin käytetty vesi, vesijohtoverkon 
vuotojen yhteydessä hukkaan mennyt vesi 
sekä lisäksi mittarinluentakauden ja kalen-
terivuoden erosta johtuva erotus. 

Kuluttajien määrä lisääntyi 452:11a, jo-
ten laitoksella oli vuoden lopussa yhteensä 
15 118 kuluttajaa. Lisäys johtui etupäässä 
kaupungin pohjoisten ja itäisten alueiden 
omakotitalojen liittymisistä vesijohtoverk-
koon. 

Veden jakelu 

Vesijohtoverkko. Vesijohtoverkon koko-
naispituus vuoden lopussa oli 870 221 m. 
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Näistä pääjohtoja, NS 600 tai suurempia, oli 
95 815 m eli n. 11 % kaikista johdoista ja ja-
kelujohtaja, NS 600 pienempiä, oli 774 406 m. 

Vesijohtoverkon palopostien kokonais-
määrä oli vuoden lopussa 6 168 ja sulku-
venttiilien kokonaismäärä 8 486. 

Uutta vesijohtoverkkoa rakennettiin toi-
mintavuoden aikana 22 881 m. Kun käy-
töstä poistettiin samanaikaisesti 2 212 m, 
oli vesijohtoverkon nettolisäys 20 669 m. 

Kolmikuntasopimuksen mukaan ovat Hel-
sinki, Espoo ja Vantaa yhteisesti kustantaneet 
toimintavuoden aikana valmistuneen Pitkä-
kosken — Konalan pääjohdon. Johdon on 
asentanut Helsingin vesilaitos ja sen koko-
naispituus on 4 128 m, josta NS 1000 teräs-
putkea on 3 054 m ja NS 800 esijännitettyä 
teräsbetoniputkea on 1 074 m. 

Muista pääjohtotöistä ovat merkittävim-
mät Mellunkylän—Vuosaaren NS 600 pää-
johto, jota rakennettiin 2 141 m ja joka 
myös lopullisesti valmistui, ja Hämeenlin-
nan moottoritien rakennustöiden yhteydessä 
tapahtunut NS 600 ja NS 1000 johtojen muu-
tostyöt, yht. 696 m. 

Jakelujohtoja rakennettiin pääasiallisesti 
seuraavissa alueellisissa rakennuskohteissa: 
Vartiokylässä, Mellunkylässä, Suutarilassa, 
Tapaninkylässä ja Etelä-Kaarelassa. 

Tonttijohtoja rakennettiin 516 ja niiden 
kokonaismäärä oli vuoden lopussa 16 380. 
Palosammutusta varten: tarvittavia palojoh-
toja rakennettiin 17 ja niiden kokonaismäärä 
oli vuoden lopussa 234. 

Putkimateriaalien, -eristysten ja liitos-
tapojen osalta tapahtui paljon teknillistä ke-
hitystä. Näihin asioihin syventyminen, nii-
den seuraaminen ja lisäksi tähän läheisesti 
kuuluva työnsuunnittelu ovat vaatineet ve-
denjakelun vastuualueella yhä enemmän huo-
miota ja aikaa. 

Vesijohtoverkon yksityiskohtainen suun-
nittelu jatkui pääasiallisesti Pohjois-Haagan, 
Kannelmäen, Tapanilan, Puistolan aseman-
seudun ja Vesalan alueilla. Kaavoitukseen 
liittyvää yleisluontoista suunnittelua tapah-

tui Itäkeskuksen, Vuosaaren eteläosan ja 
Kampin kaavarunkoalueilla. 

Vesijohtoverkon vuodot. Kertomusvuoden 
aikana tapahtui jakelujohdoissa 161 vuotoa 
eli yksi vuoto 5 450 metriä kohti. Lukumää-
rää on pidettävä normaalina. Tonttijohto-
vuotoja oli 72 eli yksi vuoto 228 tonttijohtoa 
kohti. Vuodot eivät aiheuttaneet laajempia 
jakeluhäiriöitä ja ne korjattiin yleensä saman 
vuorokauden kuluessa. 

Tarkastustoiminta. Tarkastustoimisto tar-
kasti ja hyväksyi kertomusvuonna yht. 892 
vesijohto- ja viemäripiirustukset (ed.v. 829). 
Työkohteitten laajuutta kuvaava luku eli 
viemäriverkkoon liitettyjen laitteiden luku-
määrä piirustuksissa oli yhteensä 48 612 
(ed.v. 48 988). Vesijohto- ja viemäriasennus-
töiden tarkastuskäyntejä tehtiin 3 623 (3 357). 

Kiinteistöjen vesijohdoissa ja viemäreissä 
sattuneista vuodoista tai muista häiriöistä 
aiheutuneita tarkastuksia suoritettiin 7. Lai-
tokselle hyväksymistä varten toimitettuja ve-
sijohto· ja viemärilaitteita ja -tarvikkeita kos-
kevia lausuntoja annettiin 29. 

Kaupungin vesijohto- ja viemäriverkkoon 
liitettävien kiinteistöjen vesijohto-ja viemäri-
töitä suorittamaan oikeutettuja urakoitsijoita 
oli vuoden lopussa yht. 110 toiminimeä. 
Lisäystä oli ed. vuoteen verrattuna neljä toi-
minimeä. 

Sisäjohtotoimisto. Sisäjohtotoimiston huo-
mattavimmat työkohteet vuoden aikana oli-
vat Kyläsaaren jätteenpolttolaitos ja Mylly-
puron väestösuoja sekä Kallion paloaseman 
työmaaparakki. Lisäksi asennettiin Pitkä-
kosken vedenpuhdistuslaitoksen I-osaan 
uudet ilmanvaihtolaitteet sekä suoritettiin 
huomattavia saneeraustöitä Sofianlehdon 
vastaanottokodissa ja Malmin sairaalassa. 

Korjaustyötilauksia oli kertomusvuoden 
aikana 1 223. 

Rakennustoiminta 

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen van-
hemmassa laitososassa tehostettiin ilman-
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vaihtoa ja uusittiin valaistus sekä saatettiin 
päätökseen selkeytys- ja hämmennysaltaiden 
betonipintojen käsittely. 

Itä-Pasilaan rakennettiin kalliotiloihin si-
joitettu pumppaamo, joka korottaa vesi-
johtoverkon paineen Pasilaan tulevien kerros-
talojen edellyttämälle tasolle. 

Roihuvuoren vesijohtotunneli putkiasen-
nustöineen valmistui syyskuussa. 

Kertomusvuoden aikana jatkettiin veden-
puhdistuslaitosten peruskorjaukseen ja ny-
kyisen käyttötehon varmistamiseen liittyviä 
suunnittelutöitä sekä selvitettiin puhdistus-
laitoslietteen käsittely- ja sijoitusmahdolli-
suuksia. 

Kolmisopimuskuntien yhteistoiminta 

Sopijakuntien yhteistoiminta keskittyi toi-
mintavuonna vesilaitossopimuksen ja siihen 
liittyvien syöttöjohtosopimusten muutoseh-
dotusten valmisteluun. Kolmisopimustoimi-
kunta sai valmiiksi ehdotukset uusiksi sopi-
muksiksi vuoden lopulla ja ne saatettiin Pää-
kaupunkiseudun yhteistyötoimikunnnan, 
YTT :n käsiteltäväksi joulukuussa. YTT an-
toi niitä koskevan suosituksen 18.12. Ehdo-
tusten käsittely sopimuskuntien kunnallishal-
lituksissa siirtyi v. 1974 puolelle. 

Kolmisopimuskuntien yhteisen puhdistus-
laitoksen suunnitelmiin liittyen aloitettiin 
syksyllä veden otsonointikokeet Vaajakos-
kella käyttäen raakavetenä Päijänteen vettä. 
Vaajakoskella suoritettiin vuoden kuluessa 
myös korroosio-ja vesilasin syöttökokeita. 

Pitkäkosken laitoksella suoritettu kolmen 
kunnan yhteislaitoksen esisuunnitteluun 
liittyvä putkiselkeytys- ja monikerrossuo-
datuskokeilu saatiin päätökseen. 

Kolmisopimuskuntien yhteinen syöttö-
johto Pitkäkoski-Konala valmistui toimin-
tavuoden elokuussa. Yhteisjohdon kokonais-
pituus on n. 4.6 km jo käytössä ollut noin 
1 km:n pituinen alkuosa mukaan luettuna. 

Päijänne-hanketta hoitamaan perustettu 
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy aloitti toimin-
tansa toukokuun alussa. Tällöin siirrettiin 
kolmisopimuskuntien v. 1970 Helsingin kau-
pungin vesilaitokselta tilaamat, hankkeen 
suunnittelutehtävät sekä kesän kuluessa 
suunnittelumateriaali yhtiölle. Samalla sel-
vitettiin kolmisopimuskunnille hankkeesta 
aiheutuneet kustannukset, jotka yhtiön muut 
osakkaat hyvittävät ko. kunnille toiminta-
vuoden lopussa. 

Päijänne-hankkeen hoidon siirtyessä Pää-
kaupunkiseudun Vesi Oy:lie otti yhtiö huo-
lehtiakseen myös Päijänteen varsinaisista ve-
denlaatututkimuksista. Sen sijaan Asikkalan-
selältä saatavan raakaveden puhdistuskoe-
toiminta jäi edelleen kolmisopimuskuntien 
tehtäväksi. Tutkimustoimintaa on sopimus-
kuntien tilaamana hoitanut Helsingin kau-
pungin vesilaitos. 

Niinikään Päijänne-hankkeeseen liittyen 
kolmisopimustoimikunta valmisteli kesän ai-
kana ja loppuvuodesta yhteistyönä veden-
hankintayhtiön kanssa liittymissopimusta, 
joka yhtiön tulee perustamissäännöstensä 
mukaan tehdä liittyjien kanssa. 

Päijänne-hanke 

Vuoden alkupuolella Itä-Suomen ja Länsi-
Suomen vesioikeudet antoivat lupapäätök-
sensä Päijänne-hankkeesta. Vesilaitoksella 
viimeisteltiin hankkeen I rakennusjakson lou-
hintaurakan tarjouspyyntöasiakirjat sekä jat-
kettiin II ja III rakennusjakson suunnittelua 
1.5. saakka, jolloin Pääkaupunkiseudun Vesi 
Oy aloitti toimintansa. Tällöin siirrettiin vesi-
laitoksella siihen saakka suoritetut hankkeen 
suunnittelutehtävät ja -materiaali yhtiölle. Sa-
malla lopetti myös vesilaitoksen Päijänne-
toimisto toimintansa. Tunnelin louhintatyöt 
sen ensimmäisellä, pohjoisimpana sijaitse-
valla rakennusjaksolla alkoivat vuoden ai-
kana. 
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41. Vesilaitos 

Taloudellinen tulos 

Kokonaiskustannukset kasvoivat toimin-
tavuonna edellisen vuoden arvosta 6.25%. 
Tulojen kasvu oli 16.55%. Kokonaismeno-
jen määrä oli 51.6 milj. mk ja kokonais-
tulojen 53.5 milj.mk. Ylijäämä toimintavuo-

delta oli 1.9 milj.mk. 
Kokonaiskustannuksista oli kiinteiden 

pääomakustannusten osuus 50.6%, palk-
kojen 22.3%, kemikaalien ja sähkön 11.2% 
sekä muiden kustannusten 15.9%. Vuoden 
1972 vastaavat luvut olivat 53.2%, 20.4%, 
l l . l % j a l 5 . 3 % . 

Toimintavuoden ylijäämä oli 0.7% vesi-
laitoksen vuoden alussa olleesta käyttö-
omaisuuden arvosta, joka oli 259.0 milj. 
mk. Todettakoon tässä yhteydessä, että käyt-
töomaisuuden arvon osalta ei ole suoritettu 
vuoden 1952 jälkeen rahan arvon alenemi-
sesta johtuvia indeksikorotuksia. Kun ote-
taan huomioon käyttömenojen kustannuksiin 
sisältyvä 6%:n mukainen käyttöomaisuuden 
korko 15.5 milj.mk, voidaan todeta laitoksen 
tuottaneen noin 6.7% koron sijoitetulle pää-
omalle. 
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Henkilökunta ja organisaatio 

Väestönsuojelupäällikkönä toimi v. 1973 
Olavi Kettunen. Lisäksi keskuksen palveluk-
sessa oli 12 viranhaltijaa ja 25 työsuhteista 
toimihenkilöä eli yht. 37 henkilöä, jotka ja-
kautuivat eri toimistoihin seuraavasti: 
— suunnittelu- ja koulutustoimisto: suunnit-

telupäällikkö Aulis Salovaara sekä kaksi 
suunnittelijaa, kolme kouluttajaa, tele-
asentaja ja varastonhoitaja 

— suojarakennetoimisto: suojarakennusins. 
Anssi Pulkkanen sekä rakennusmestari, 
taloudenhoitaja, kaksi työnjohtajaa, kak-
si ylisuojanhoitajaa ja 17 suojanhoitajaa 

— hallinnollinen toimisto: hallinnoll. sihteeri 
Paavo Yliluoma sekä toimistonhoitaja, 
kanslisti ja toimistoapulainen. 

Koulutus. Henkilökunta osallistui erilaisiin 
koulutustilaisuuksiin ym. seuraavasti: 
— taktilliseen yhteistoimintakurssiin Valtion 

väestönsuojelukoulussa Lohjalla osallis-
tuivat väestönsuojelupäällikkö, suunnit-
telupäällikkö ja yksi suunnittelija 

— väestönsuojelun Savon toimintaharjoi-
tuksia seurasivat väestönsuojelulautakun-
nan puh. johtaja ja varapuh. johtaja sekä 
kaksi suunnittelijaa ja yksi kouluttaja 

— kunnallishallinnolliseen kurssiin osallistui 
yksi suunnittelija 

— sähköyliasentajien luentopäivillä olivat 
osanottajina kaksi työnjohtajaa ja ylisuo-
janhoitaja 

— johtamistaidon peruskurssin suoritti yksi 
työnjohtaja 

— alueelliseen maanpuolustuskurssiin osal-
listui yksi suunnittelija 

— virka- ja luottamusmiesten kurssin Loh-
jalla suoritti kaksi lautakunnan jäsentä 
ja yksi viranhaltija. 

Lisäksi väestönsuojelupäällikkö ja koulut-
taja Konno tutustuivat väestönsuojelukes-
kukseen Sveitsissä. 

Toiminta 

Hallinnollinen toiminta 

Viraston diaariin merkittiin kertomus-
vuonna 1 360 kirjettä, joista oli hallinnollisia 
asioita 771, suunnittelu- ja koulutusasioita 
507, rakenteellisen suojelun asioita 82. Kal-
liosuojien vuokrasopimuksia tehtiin neljä. 
Rahatoimistolle lähetettiin 149 maksuosoi-
tusluetteloa, 1 046 laskua ja 48 palkanmaksu-
kehotusta. 

Hallinnollisen toiminnan tehtäväkenttä 
laajeni, kun kaupunginhallitus päätti (10.12. 
§3696) mm: 
— määrätä väestönsuojelukeskuksen tehtä-

väksi huolehtia, että niitten yksityisten 
omistamien tonttien osalta, joiden raken-
nussuunnitelmiin sisältyy rakennuskoh-
taisen väestönsuojan korvaaminen yhteis-
väestönsuojaosuudella, vaaditaan ennen 
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rakennustarkastusvirastolle annettavaa 
puoltaväa lausuntoa sitoumus yhteisväes-
tönsuojan rahoitusosuuden maksamisesta 

— oikeuttaa väestönsuojelulautakunnan hy-
väksymään yhteisväestönsuojan käyttä-
jiksi ne kiinteistöt, joitten osalta on an-
nettu edellä mainittu sitoumus 

— määrätä väestönsuojelukeskuksen tehtä-
täväksi huolehtia, että edellä mainitun 
yhteisväestönsuojan korvaukset peritään. 

Suunnittelutoiminta 

Sisäasiainministeriö jakoi kertomusvuoden 
aikana suunnittelun ja koulutustyön perus-
taksi seuraavat pysyväisohjeet: 
— ohje omatoimisen suojelun järjestelyistä 
— väestönsuojelun puhdistustoimintaohje 
— väestönsuojelukeskusohje 
— väestönsuojelun viestiliikenneohje 
— ohje virasto-ja laitossuojelun järjestelyistä 
— pelastuskoirien koulutus-ja tutkinto-ohje. 

Kaupungin suojelusuunnitelma käsittää 
kaikkiaan 13 osaa, joista jo aikaisemmin val-
mistuivat evakuointisuunnitelma ja suoja-
väestösuunnitelma. Kertomusvuonna esitel-
tiin lautakunnalle ja hyväksyttiin seuraavat 
suunnitelmat: 
— johdanto, kuntaselvitys ja vaara-alueiden 

kartoitus 
— organisaatiosuunnitelma 
— valvontasuunnitelma 
— avustustoiminnan suunnitelma. 

Avustustoiminnan suunnitelmaan liittyen 
laadittiin yhteistyönä Helsingin väestönsuo-
jelualueen muiden kuntien kanssa alueavun 
perussuunnitelmat, jotka lähetettiin Uuden-
maan lääninhallitukselle. 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikun-
nan työvaliokunta laati selvityksen suuron-
nettomuuksien ja katastrofien varalta ja krii-
siajan valmiusjärjestelyistä sekä kuntien yh-
teistoimintaa vaativista väestönsuojelutehtä-
vistä. Yhteistoiminnan tarvetta väestönsuo-

jelualueen puitteissa todettiin olevan koulu-
tuksen, materiaalihankintojen, hälytys- ja 
viestiyhteysjärjestelyjen ja väestönsuojelu-
muodostelmien sijoituksen ja käytön sekä 
evakuointijärjestelyjen osalta. 

Kaupunginhallitus jakoi kaikille kaupun-
gin virastoille ja laitoksille yleisohjeen valmis-
teluista poikkeuksellisten olojen varalta. Oh-
jeen mukaan virastojen ja laitosten suunni-
telmat on laadittava ja jo valmiina olevat 
tarkistettava 1.10.1974 mennessä. 

Koska teollisuuslaitosten ja liikeyritysten 
väestönsuojeluohje ei vielä ilmestynyt, suun-
nitelmien tarkistaminen keskeytettiin väliai-
kaisesti. Kuntasuunnittelurekisterin tietojen 
mukaan oli kaupungin alueella virastoja ja 
laitoksia, teollisuuslaitoksia ja liikeyrityksiä 
tai vastaavia rakennuksia yht. yli 900, joiden 
on järjestettävä suojelunsa laitossuojelun ta-
paan. 

Väestönsuojelumateriaalin 
hankinnat 

Vuoden 1972 alussa valmistuneen runko-
ohjelman mukaisesti hankintoja toteutettiin 
kertomusvuonna seuraavasti: 
— katastrofiosaston varustamiseen osoite-

tusta 75 000 mk :n määrärahasta käytet-
tiin valtaosa kertomusvuoden puolella 
(pitkien toimitusaikojen takia hankinto-
jen viimeisimmät nimikkeet saapuvat vas-
ta kevään 1974 aikana) 

— ensiapujoukkueiden lääkintävälineistöjen 
täydennysmateriaalin hankinnat suoritet-
tiin loppuun sekä täydennysmateriaali si-
joitettiin paikoilleen ja lääkintävälineis-
töjen jakaminen eri varastoihin aloitet-
tiin 

— toteutettiin n. neljäsosa tuhannen kappa-
leen paarihankinnasta, jota varten oli 
varattu 133 000 mk 

— suojanaamarien perinpohjainen tarkas-
tus- ja desinfiointityö saatettiin loppuun 
varastonhoitajan toimesta. 
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Viesti- ja hälytystoiminta 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin eräitä 
suojelupiirien toimistojen sisäistä viestitoi-
mintaa edistäviä laiteasennuksia ja järjeste-
lyjä, jotka osoittautuvat harjoituksissa oi-
keaan osuneiksi toimenpiteiksi. Kaikki suo-
jelupiirien toimistot (pl VII Suojelupiirin toi-
misto) olivat täysin valmiina kriisiajan toi-
mintaan. 

Edellisenä vuonna aloitettu suojeluosasto-
jen muodostelmaverkon sekä kiinteän johta-
misverkon radiokaluston hankintavalmiste-
lut saatettiin loppuun. Nokia Oy:ltä tilattiin 
15 kannettavaa ajoneuvo radioita tuhoalueen 
johtoelimiä ja suojeluosastoja varten sekä 
AGA Oy:ltä viisi väestönsuojelukeskuksen 
johtamisverkkoon liitettävää paikalliskäyttö-
laitteella varustettua ajoneuvoradiota. Uu-
della radiokalustolla suoritettiin käyttökokei-
lut ja todettiin, että hankitut radiotyypit vas-
taavat varsin hyvin käyttötarkoitustaan. 

Helsingin Puhelinyhdistykseltä varattavien 
kriisiajan puhelinyhteyksien uudelleen inven-
tointi suoritettiin kertomusvuoden aikana ja 
sen seurauksena esitettiin uusi varausluettelo, 
jossa varattavien johdinparien määrä oli lä-
hes kaksinkertainen edelliseen, vuonna 1967 
esitettyyn varaukseen verrattuna. Merkille 
pantavaa oli, että ensimmäistä kertaa pyrit-
tiin yhteysvarauksissa kokonaisvaltaiseen, 
kaikkia osapuolia koskevaan tarvemääritte-
lyyn. Helsingin kaupunki lienee ainoa viran-
omainen, joka on esittänyt Helsingin Puhe-
linyhdistykselle täsmällisen yhteysvarauslu-
ettelon. 

Vuoden 1972 aikana tilattu suurtehohälyt-
timen koneisto, joka oli hankintaohjelman 
viimeinen, otettiin vastaan kertomusvuoden 
kesäkuussa. 

Laajasalon laitesuojan vieressä talvehtinut 
suurtehohälyttimen terästorni pintakäsitel-
tiin sekä pystytettiin jalustalleen. Tornin pää-
hän kiinnitettiin samanaikaisesti ensimmäi-
nen Insinööritoimisto Hans Hörmann'ilta 
hankittu sireenipää. 

Koulutustoiminta 

Väestönsuojelukeskuksen kurssitoiminta. 
Viimeisten seitsemän vuoden aikana on pi-
detty yht. 539 kurssia, joilla oli kaikkiaan 
12 517 osanottajaa. Näistä oli yleisen väes-
tönsuojelun kursseja 196 (4 547 osanottajaa) 
ja loput 343 laitossuojelun kursseja (7 970 
osanottajaa). Kertomusvuonna järjestettiin 
kursseja seuraavasti: 
— yleisen väestönsuojelun kursseja pidettiin 
24 (203 h). Osanottajia oli kaikkiaan 712, 
joista 55% vapaaehtoiselta sektorilta ja loput 
kunnalliselta sektorilta. Osanottajista oli mie-
hiä 80%. 

Väestönsuojelukeskuksen koulutusta jat-
kettiin v. 1972 aloitetuilla toimistoittain pi-
dettävillä perehdyttämiskursseilla. Kerto-
musvuonna olivat vuorossa järjestelytoimisto 
sekä hälytys- ja viestitoimisto. Lisäksi järjes-
tettiin väestönsuojelualueen neuvottelupäi-
vä. 

Tuhoalueen johtajat ja suojeluosastojen 
johtajat apulaisineen laativat kurssillaan si-
sääntulokohtia koskevat suunnitelmat ja pe-
rehtyivät uuteen radiokalustoon. 

Muodostelmien johtajistoa koulutettiin se-
kä Valtion väestönsuojelukoulussa että oma-
toimisesti. Kaikki pelastus-, sammutus- ja 
ensiapukomppanioiden päälliköt ja varapääl-
liköt suorittivat komppanian päällikön pe-
ruskurssin Lohjalla. V. 1972 aloitettua jouk-
kueenjohtajien koulutusta vapaaehtoisen sek-
torin iltakursseilla jatkettiin. Osanotto oli 
runsasta. 

Suojelupiirien ja -lohkojen toimistojen hen-
kilöstö perehdytettiin laskeumatilanteeseen. 
Lisäksi käsiteltiin henkilöstön hälyttämistä 
ja toimiston perustamista. 

Kertomusvuonna oli merkittävimpiä piir-
teitä yleisen väestönsuojelun koulutuksen 
suuntaaminen entistä enemmän alijohtaja- ja 
miehistökoulutukseen. Tiedustelu- ja sammu-
tushenkilöstölle annettiin koulutusta vapaa-
ehtoisen sektorin iltakursseilla ja pelastus- ja 
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ensiapuyksiköiden henkilöstölle kunnallisen 
sektorin päiväkursseilla. 

Yleisen väestönsuojan valvojan ja hoito-
henkilöstön kurssilla jatkettiin koulutusta 
perus vajauksen poistamiseksi. 

— Virasto- ja laitos suojelun kursseja pi-
dettiin 44 ( = 701 h), joilla oli osanottajia yht. 
998. Kurssit käsittivät peruskursseja (=ylei-
nen osa, palo- ja pelastusosa ja ensiapu I), 
jatkokursseja (ensiapu II), suojelujohtajan 
peruskursseja ja suojeluvalvojan kursseja. 
Uuden virasto- ja laitossuojeluohjeen ilmes-
tyttyä koulutettiin 36 tunnin peruskursseilla 
yhteensä 67 kaupungin virastojen tai laitos-
ten suojelujohtajaa ja apulaista. Lisäksi tu-
tustutettiin uusiin ohjeisiin 29 aikaisemmin 
peruskoulutettua suojelujohtajaa tai apulais-
ta lyhyemmällä täydennyskurssilla. Koulut-
tamatta oli vuoden päättyessä 26 suojelu-
johtajaa tai apulaista, minkä lisäksi 10 suo-
jelujohtajaa apulaisineen on koulutettava 
teollisuuden suojelujohtajakursseilla. 

Helsingin Väestönsuojeluyhdistyksen toi-
minta. Yhdistyksen suunnittelutyö siihen liit-
tyvine koulutuksineen kohdistui ensi sijassa 
suojeluyksiköiden rajojen määräämiseen, 
suojelujohtajien nimeämiseen ja suojeluloh-
kojen karttojen laadintaan. Työ edistyi yli 
puolivälin. Yhdistys järjesti yht. 175 yleistä 
kurssia ja opetustilaisuutta, joihin osallistui 
2 377 henkilöä sekä 24 teollisuus- ja liike-
yritysten kurssia, joihin osallistui 927 hen-
kilöä. 

Yhdistys järjesti lisäksi 22 esitelmä- ja in-
formaatiotilaisuutta, joissa oli kuulijoita yht. 
462. 

Pelastuskoiraosasto järjesti 51 n. 2 h har-
joitusta, joihin osallistui keskimäärin 9—12 
koiraa ohjaajineen. Pelastuskoirista suoritti 
loppukokeen 1, peruskokeen 5 ja soveltuvuus-
kokeen 11 koiraa. Loppukokeen suoritta-
neita koiria oli kertomusvuonna 5. 

Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutus. 
Helsingin ja Uudenmaan piiriin Helsin-

gissä suorittama ensiapukoulutus käsitti mm. 
275 ensiapu I ja ensiapu II kurssia, joille 

osallistui yht. 4 699 henkilöä. Erilaisia kou-
lutustilaisuuksia oli kaikkiaan 358 ja yh-
teisosanottajamäärä 6 232. 

Kertomusvuoden aikana uusittiin sopimus 
yhteistoiminnasta SPR:n Helsingin ja Uu-
denmaan piirin ja Helsingin kaupungin väes-
tönsuojelukeskuksen välillä. 

Rakenteellinen suojelu 

Väestönsuojelulautakunnan hallinnossa 
olevissa yhteisissä, yleisissä ja vss- organisaa-
tion kalliosuojissa oli vuoden lopulla 53 373 
suojapaikkaa yleisölle ja 2 199 suojapaikkaa 
vss-organisaatiolle. Suojapaikkojen luku säi-
lyi kertomusvuoden aikana ennallaan, koska 
suojatilanteessa ei tapahtunut muutoksia. 

Myllypuron kalliosuoja oli edelleen ra-
kenteilla koko kertomusvuoden ajan. Tähti-
torninvuoren kalliosuojan louhintatyöt saa-
tiin valmiiksi ja sisustustöiden urakkatar-
joukset lähetetyksi rakennusliikkeille. 

Dagmarinkadun kalliosuojan muutos-
suunnitelmat saatiin valmiiksi kertomusvuo-
den aikana ja valmistelut louhinnan suoritta-
miseksi käynnistettiin. Uusista kalliosuoja-
suunnitelmista valmistui Arkadianmäen 
(Eduskuntatalon) väestönsuojasuunnitelma. 
Edelleen kertomusvuoden aikana saatiin val-
miiksi Pohjoisen ensiapuaseman Kunnantien 
päässä olevaan kallioon rakennettavan suo-
jan luonnospiirustukset ja toiminnallinen 
suunnitelma sekä Tiilimäen kalliosuojan laa-
jennussuunnitelma. Poikkeuslupahakemus 
rakennustöiden aloittamiseksi jätettiin sisä-
asiainministeriöön . 

Perusparannustöinä suoritettiin Katri Va-
lan puiston kalliosuojan Vilhonvuorenkadun 
sisäänkäynnin ruiskubetonityöt sekä Käen-
kujan sisäänkäynnin katoksen rakentaminen 
ja Vesalan väestönsuojan jakavan paloseinän 
rakentaminen. 

Vuosaaren suurtehohälyttimen rakennus-
työ aloitettiin vuoden lopulla. Kertomusvuo-
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den aikana jatkettiin myös kalliosuojien si-
sustusten suunnittelua. 

Helsingin kaupungin alueella olevissa talo-
kohtaisissa väestönsuojissa oli toimintavuo-
den lopulla 281 640 suojapaikkaa. Myönnet-
tyjen rakennuslupien mukaan oli lisäys 115 
suojaaja 13 483 suojapaikkaa. Kun toisaalta 
v. 1972 tilastossa todettiin joko suojien purka-
misen tai toteuttamatta jääneiden rakennus-
hankkeiden vuoksi vähennystä, oli todellinen 
lisäys vuoden aikana 92 suojaaja 9 385 suoja-
paikkaa. Talokohtaisia suojia oli keromus-
vuoden lopulla 2 596 kpl. 

Väestönsuojeluasetuksen 21 §:n 7. kohdan 
edellyttämä talokohtaisten suojien valvonta-
tarkastustehtävää hoiti kertomusvuoden ai-
kana palolaitos Khn päätöksen (16.3.1970) 
mukaisesti. Väestönsuojelukeskukselle ilmoi-
tettiin, että palolaitos ei nykyisellä henkilö-
kunnalla voi tehtävää suorittaa. Tämän vuok-
si väestönsuojien tarkastustehtävä siirtyy vä-
estönsuojelukeskuksen hoitoon ja sen suorit-
tajaksi palkataan väestönsuojelukeskukseen 
rakennusmestari. 

opetustilaisuuksien lisäksi monille ulkopuoli-
sille järjestöille, yhteisöille ja kursseille, yht. 
20. Merkittävä tapahtuma oli H K K Tanskan 
prinssi Henrikin vierailu väestönsuojelukes-
kuksessa 5.9. Tutustumiskäynnin suorittivat 
myös mm. Puolustusvoimain komentaja seu-
rueineen, 4 maanpuolustuskorkeakoulukurs-
sia, Uudenmaan alueellinen maanpuolustus-
kurssi sekä maanpuolustusyhdistys, pohjois-
maisten (Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islan-
nin) väestönsuojelujärjestöjen johtohenkilös-
tö, säteilysuojeluasiain neuvottelukunnan tie-
tojenkäsittelytyöryhmä, Vantaan kaupungin 
väestönsuojelulautakunta, Helsingin vss-
alueen väestönsuojelukeskuksiin sijoitetut 
päälliköt, eräiden laitosten suojelujohtajat, 
eri yhteisöjen nuoriso-osastot sekä kerhot 
ym. 

Julkisen sanan edustajille annettiin haas-
tatteluja ja informaatiota mm. asuntoaluei-
den yhteisistä väestönsuojakysymyksistä ja 
kalliosuojien rauhanajan käytöstä ym. raken-
teellisen suojelun alalta. 

Tiedotus- ja yhteistoiminta 

Helsingin kaupungin väestönsuojelujärjes-
telyjä ja valmiutta pyrittiin jatkuvasti teke-
mään tunnetuksi mm. järjestämällä tutustu-
mis- ja esittelytilaisuuksia. Esittelyjä järjes-
tettiin kaupungin omien hallintoelimien ja 

Talous 

Määrärahoja oli käytettävissä kaikkiaan 
7 178 576 mk. Menot olivat 5 857 300 mk. 
Määrärahoja siirrettiin seuraavalle vuodelle 
1 310 549 mk, käyttämättä jäi 10 727 mk. 

Menojen jakautuminen ja tulojen kertymä 
vuosina 1969—1973 on seuraava: 

— käyttömenot (Kmk) 1973 1972 1971 1970 1969 

— henkilö- ja sosiaalimenot 1 058 885 755 681 618 
— väestönsuojelumateriaali 415 184 55 105 177 
— väestönsuojien käyttökustannukset 570 550 368 295 347 
— avustukset (HelVssY, SPR) 164 152 151 142 142 
— korot ja poistot 3 429 2 868 2 216 1 939 1 593 
— muut menot 78 104 68 65 54 

yhteensä 5 714 4 743 3 613 3 227 2 931 
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— pääomamenot (Kmk) 
— väestönsuojien perusparannukset 
— kalliosuojien vuokratulot (Kmk) 

Kalliosuojien käyttökustannukset suojan-
hoitoneliömetriä kohti vuodessa olivat ker-
tomusvuonna 7.84 (ed.v. 7.28) mk. 

1973 1972 1971 1970 1969 

144 147 237 390 712 
1 648 1 526 1 230 1 079 952 

Kalliosuojien käyttökustannukset olivat 
kertomusvuonna yht. 1 120 847 mk sekä niis-
tä saadut vuokratulot 1 526 323 mk. 
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HAKEMISTO 

AA-kerhotoiminta ja AA-ryhmät, huoltotoimi 47—48 
AIESFC-harjoittelijat, henk.asiainkeskus, matkailutoimisto 20, 160 
Aitaamisvelvollisuus 103 
Ajoratamerkintä-, liikennemerkki-ja suojakaidetyöt 226 
Alkoholistit, asunnottomat 45 
Aloitetoiminta, henk.asiainkeskus, liikennelaitos 18, 159 
-ks. myös muiden virastojen ja laitosten kohdalta 
Alueiden ja rakennusten ostaminen 103 
Aluekuraattorit, suojelukasvatuststo 132 
Aluelämmitys, sähkölaitos '. 253 
Aluerakennusprojektit, rakennusvirasto 223—225 
Ammattikoulu, liikennelaitos 157 
Aravaosakkeet, lunastustarjoukset 2 
Arkistonhoidon valvonta ja ohjaus, arkistokaavojen laadinta 60—61 
Arkkitehtitoimisto, rakennusvirasto , 215—216 
Asemakaava-asiat 90 
Asemakaavaosasto, kaupunkisuunnitteluvirasto 106, 108 
Asemakaavan muutokset: kantakaupunki ja itäinen esikaupunki 91 
Asiakirjasiirrot ja -lahjoitukset, korjaus ja sitominen 61—62 
Asiakirjojen hävittämissuunnitelmat ja hävittäminen 60—61 
Askarrutus-ja askartelutoiminta, vanhusten 52 
-ks. myös eri huoltolaitosten kohdalta 
Asuinhuoneistojen käyttöä koskeva tutkimus 208 
Asuinrakennukset, luvat, katselmukset, valmistuminen 204—205 
Asuintalot, vanhusten 29 
Asumistuki, väliaikaisesti vanhuksille maksettu 50 
Asumus-ja avioerolausunnot, sovittelut, lastensuojelutoimi 123, 137 
Asunnonhankkimislainat, huoltokassa 25 
Asunnottomien alkoholistien huolto 45 
Asuntoasiat, kiinteistövirasto 113 
Asuntojen käyttötarkoituksen muutokset, tilastotston selvitys 266 
Asuntolainatoimisto, kiint.viraston talo-osasto 103 
Asuntolaivojen ja -vaunujen ja tp. työmaamajoituksen valvonta 208 
Asuntorakennusmäärärahat 114—115 
Asuntorakennusohjelmaan kuuluneet rakennustyöt 5—7 
Asuntorakennustuotanto 3 
Asuntotonttien vuokraaminen, kiinteistövirasto 102 
Asuntotuotantolain alainen rakentaminen 207 
Asuntotuotantotoimikunta, toimisto ja tekn. jaosto 3 
Asuntotuotantotoimisto, kiinteistövirasto 114 
ATK-systeemit, tietokeskus 261 
Au-lasten olosuhteita valaiseva tutkimus 266 
Autoliikenne ja linjamuutokset, liikennelaitos 149—150 
Autovaakojen käyttö, satamalaitos 245 
Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten huoltoja luettelo 122, 134 
Aviottomat äidit ja elatusvelvolliset, tilastotietoja 135 
Avohuolto, lastensuojelutoimi 122, 132 
Avoimien ovien kerhotoiminta 170 
Avunanto- ja sairaankuljetustoiminta, palolaitos 189—192 
Avuntarpeen syyt ja avunsaajat, huoltotoimi 28—29 
Avustukset, lastensuojelutoimi 138 

» raittiustyön tukeminen 203 
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Hakemisto 

Bengtsärin leirintäalue 171 
Bentseeni ja butaani, kaasulaitos 57 

Datasaab D 22-tietokonelaitteisto 261, 263 
Dieselöljyn kulutus, liikennelaitos 152 

Elatusaputoimisto, elatusvelvollisuus, maksujen perintä ym 133—135 
Elintarvikehankintasopimus 13 
Elintarvikekeskus, henk.kunta, toiminta ym 8—10 
ELPO, elinkeinopoliittinen jaos 93 
Eläintarhaosasto, urh.- ja ulk.virasto 284—285 
Eläke- ja ikälisäasiat, palkkalkn toimisto 181 
Eläkkeet, ks. leski- ja orpoeläkekassa 
Energian kulutus ja tuotanto, vesilaitos 288 

» » » » liikennelaitos 152 
Ensihuoltolaitos, lastensuojelutoimi 139 
Ensisuojat, mies- ja naisalkoholistit 45, 46 
Erityislapsilisät 136 
Erityislastenkoti, Oulunkylä 139 
Erityisnuorisotyö (jengityö), nuorisotoimisto 171 
Erityisryhmien liikuntapalvelu, urheilu- ja ulkoiluvirasto 275 
Esikaupunki-ja palkanulosmittausosasto, ulosottovirasto 271—272 
Esikaupunkitoimisto, kaup.suunnitteluvirasto 94 
Esisuunnittelutoimisto, rakennusvirasto 215 
Esitteet, ks. Tiedotustoiminta 
Etsintätoiminta, asunnottomat alkoholistit 46 
ETY-kokous, matkailutoimisto 161 

» palolaitos 184 

Fallkullan tila 109—110 
Finlandia-talo, kaup.orkesteri, ETY-kokous 83, 184 

Generaattorikaasu, kaasulaitos 57 
Geoteknillinen toimisto, kiinteistövirasto 108 
»Geoteknilliset kartat ja niiden käyttäminen», kiint.vir.moniste 108 

Haaga—Vantaa projekti, rakennusvirasto 223 
»Hagiksen nuoret», AA-nuorisoryhmä 47 
Hakaniemen ja Sörnäisten metroasemat 163 
Hakasalmen huvila, pääosasto, kaupunginmuseo 79 
Hanasaari A- ja B-voimalaitokset 252 
Haltialan tila 109—110 
Hankinnat, kaupunginorkesteri 84 
Hankintatoimisto, hank.neuvottelukunta, toimitilat, hankinnat 11—12 

» rakennusvirasto 214—215 
Hankintasopimukset, hankintatoimisto 13 
Heinolan saha, ks. puutavarakeskus 
Helko-selvitys, Töölön metrolinja 164 
Helsingin kaupungin toimistokoulu 21 

» Väestönsuojeluyhdistyksen toiminta 296 
Henkilöasiainkeskus, yleistä, tehtävät, toimisto ym 16—17 

» työvoima-, koulutus-ja tutkimusosasto 18—22 
Henkilökunnan koulutus, henkilöasiainkeskus 17 
Henkilöstöhallinnon informaatiojärjestelmä (HIJ) 22 
Henkilöstön hankinta, perehdyttäminen ja sosiaalitilat 18 
Henkilöstöpoliittinen ohjelma, henkilöasiainkeskus 16 
Herttoniemen sivukirjasto 68—70 

» sähköasema 252 
» vastaanottokoti 139 

Hiidenveden säännöstely ja vedenotto 287 
HIJ (henkilöstöhallinnon informaatiojärjestelmä) 22 
Hirvihaaran vanhainkoti 34 
Hoitokoti Toukola 47—48 
Holhouslautakunta, holhouskirja 23 
Humalistonkadun kerhotilat, liikennelaitos 156 
Huollosta perityt korvaukset 54 
Huoltoavuntarpeen syyt, ikäjakauma ym., huoltotoimi 27—29 
Huoltokassa, neuvottelukunta, taloudellinen katsaus ym 24—25 
Huoltokonttori, liikennelaitos 159 
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Hakemisto 

Huoltolautakunnan työtuvat 51 
Huoltotoimen kustannukset 52—54 
Huoltotoimenpiteet, huoltotoimi, lastensuoj.toimi 27, 125 
Huoltotoimi, yleiskatsaus ym 26 
Huoltovirasto ja laitokset 27 
Hydrologinen katsaus, vesilaitos 287 
Hyvösen lastenkoti 139 
Hälytyskeskus, hälytys-ja viestivälineet, palolaitos 188—189, 190—191 
Höyryn osto, teurastamolaitos 257—258 

»Ihminen puhtaaksi, aineet pois», kampanja, nuorisotoimisto 170 
Ikälisät, palkkalautakunta 181 
INTAMEL, suurkaupunkien kirjastojen keskeinen yhteisjärjestö 64 
Invalidihuolto, huoltotoimi 49—50 
Irtolaishuolto, peruste, huoltotoimenpiteet ym 41, 42 
Isännöitsijähallinnon kehitys 113 
Itäinen esikaupunkitoimisto, kaup.suunnitteluvirasto 91 
Itäkeskus-projekti, rakennusvirasto 224—225 

Jakeluvarasto, hankintatoimisto 14 
Jakomäen nuorisokoti 140 
Jengityö, nuorisotoimisto 171 
Julkaisut, ks. Tiedotustoiminta 
Julkinen liikenne, ks. Liikennelaitos 
Julkisen liikenteen työryhmä 146 
Julkisivu- ja tarkastustoimikunnat, rakennustarkastusvirasto 209 
Julkisoikeudelliset toimeksiannot, ulosottovirasto 269 
Junatie-Koerata, metrotoimisto 167 
Juopumuspidätykset, tilastoa Helsingissä asuvista henkilöistä 48 
Jälkihuolto, lastenhuoltotoimisto 127 
Järjestelytoimisto, rakennusvirasto 231 
Jäteveden puhdistamot ja pumppaamot, rakennusvirasto 222 
Jätevesiä koskeva yhteistoiminta muiden kuntien kanssa 222 
Jätteenhävityspaikat, jätemäärät ja -laadut 227—229 
Jäänmurtajat 242 

Kaarelan nuorisokoti 139 
Kaasukojeiden asennus, kaasulaitos 57 
Kaasulaitos, henk.kunta, organisaatio, talous 56, 58 

-kaasun valmistus ja myynti, raaka-aineet, sivutuotteet, kojeiden asennus, pysäköintimittarit . . . . 57—58 
-tekniset laitteet, putkiverkosto 58 

Kaasun valmistus ja myynti, kaasulaitos 57 
Kaivokadun ja Kluuvin metroasemat 163 
Kalastus ja merilinnustus sekä riistanhoito 283 
Kalatukkukeskus, kalan tuonti Helsinkiin, teurastamolaitos 257 
Kallion asemat ja metroalue, metrotoimisto 163, 167 

» sivukirjasto 68, 69 
Kalusto, palolaitos 186—187 

» rakennusviraston puhtaanapito-osasto 227 
Kamppi—Hakaniemi—Pasila, metro-osuus 163, 164 
Kamppi-projekti, rakennusvirasto 224 
Kamppi—Puotinharju, metro-osuus 145 
Kansainvälinen yhteistyö, tilastotoimisto 264 
Kansaneläkkeen tukiosaa saaneet, huoltotoimi 29 
Kansliaosasto, kaup.suunnitteluvirasto 87 

» kiinteistövirasto 101 
Kansliatoimisto, urheilu- ja ulkoiluvirasto 274 
Kantakaupunkitoimisto, kantakaup.projekti, kaup.suunn.virasto 91, 94, 95—96 
Karttapalvelutoiminta, kiinteistövirasto 107 
Karttojen siirrot, kaupunginarkisto 61 
Kassa- ja tilitoiminta, huoltotoimi 55 

» » » rakennusvirasto 213—214 
Kasvattilasten valvonta, lakisääteinen 124—125 
Kasvihuoneet ja lavat, rakennusvirasto 230 
Katujen kunnossapito- ja päällystystyöt, rakennusvirasto 225—226 
Katukorvausasiat, kiinteistöviraston kaupunkimittausos 108 
Katurakennusosastoja katupuhtaanapito, rakennusvirasto 219—226, 228—229 
Kaukolainaus, kaupunginkirjasto 68 
Kaukolämmitystoiminta, sähkölaitos 253—254 
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Hakemisto 

Kaupunginarkisto, henk.kunta, toiminta, talous 59—63 
Kaupungin harjoittama rakennustoiminta 206—207 
Kaupunginhallituksen henkilöasiainjaosto, tehtävät, kokoonpano ym 16—17 
»Kaupunginkellari»-ravintola 9 
Kaupunginkirjasto, kehitys, toiminta, talous ym 64—72 
Kaupunginmuseo, yleistä, henkilökunta 73—74 

-kokoelmien kartuttaminen, hoito, luettelointi ym 75—78 
-valokuvaus- ja näyttelytoiminta, talous 79—82 

Kaupunginorkesteri, ohjelmisto, orkesteri, toimisto ym 83—84 
Kaupunkikansatieteellinen tutkimus- ja inventointityö 73 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, virastopäällikkö, organisaatio 85 

-asemakaavaosasto 90 
-kansliaosasto 87—89 
-liikennesuunnitteluosasto 94 
-toiminnansuunnittelutsto ja projektitsto 77, 78 
-yleiskaavaosasto 92 

Kaupunkimittausosasto, kiinteistövirasto 105 
Kehittämisosasto, tietokeskus 261 
Kehittämistoiminta, liikennelaitos 146 
Kehitysvammatuki 57 ry., avustaminen 138 
Kellosaaren kaasuturbiinilaitos 250, 252 
Kemikaalien kulutus, vesilaitos 288 
Kerhohuoneet ja-keskukset, nuorisotoimisto 168—172 
Kerhotoiminta ja yleisötilaisuudet, kaup.kirjasto, kotitalouslk 69—70, 117 
-ks. myös eri laitosten kohdalta 
Keskusarkisto 59,61—62 
Keskusosasto, ulosottovirasto 268 
Keskuspaloasema . . . 183 
Keskuspesula ja -jaosto, tuotantokomitea 98 

» » » tekniset laitteet, laboratorio 98—99 
Keskusta-alue, metrotoimisto 167 
Keskustan metroasemat 163 
Keskustatoimisto, kaup.suunnitteluviraston asemakaavaos 90 
Keskusvalvomo, sähkölaitos 252 
Kesämaja-alueet, urheilu-ja ulkoiluvirasto 281 
Kesävirkistystoiminta, lastensuojelutoimi 123—124 
Kiinteistöluettelo 102 
Kiinteistöpuhtaanapito, rakennusvirasto 227—228 
Kiinteistöt, perusparannustyöt, korjaukset, purkaminen 112 
Kiinteistövirasto, henkilökunta, talous 101,115 

-kanslia- ja tonttiosasto 101, 104 
-kaupunkimittausosasto 105 
-maatalous-, metsä-ja talo-osasto 109 

Kirjallisuuden lainaus, kaupunginkirjasto 71—72 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto 

» kaupunginarkisto 62—65 
» liikennelaitos 155 
» tilastotoimisto 267 

Kirjastoautotoiminta, lainat, lainauspisteet ym 65 
Kirjastolautakunnan valvonnan alaiset yritykset 70 
Kirjavarasto, kaupunginkirjasto 70 
Kivihiilitervan valmistus ja myynti, kaasulaitos 57 
Kluuvin ja Kaivokadun metroasemat 163 
Kodinhoitotoiminta, huoltotoimi 49 
Kokoelmat, kaupunginmuseo 75—78 
Kokoukset ja opintomatkat, kaupunginkirjasto 66—67 
Koksin valmistus ja myynti, koksimurska 57 
Kolmisop>imuskuntien yhteistoiminta, vesilaitos 291 
Kompassien tarkastukset, satamalaitos 242 
Konekirjoituskokeet, -lisät ym 21, 181 
Konekorjaamo, hankintatoimisto 14—15 
Konelainaustoiminta, hankintatoimisto 12 
Koneteknillinen toimisto, rakennusvirasto 218 
Konsertit ym. tilaisuudet, kaupunginorkesteri 84 
Kontti- ja suurlavaliikenne, satamalaitos 245 
Kontulan perhekoti 139 
Korjaustoimisto, rakennusvirasto 217—218 
Korkeasaari, liikenne, kävijämäärät, eläinkanta ym 151, 284—285 
Korttelisuunnitelmat, vanhat kaupunginosat 91 
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Hakemisto 

Koskelan kehitysvammaisten lasten asuntola 120 
» nuorisokoti 127, 140 
» sairaskoti, päivähoito-osasto ym 31—32 

Koskentuvan nuorisokoti 139 
Kotimaan kauppa, satamalaitos 238 
Kotimainen tavaraliikenne, satamalaitos 242 
Kotitalouslautakunta ja -toimisto 116—117 
Kotiuttamisraha, huoltotoimi 49—50 
Kotkankadun asuntolat 120, 127, 140 
Koulutustoiminta, henk.asiainkeskus, kaup.arkisto, lastensuojelutoimi 20—21, 63, 121 

» metro-, nuoriso-ja oppisopimuststo 162, 171, 179 
» palolaitos, rak.tark. virasto, tieto-ja väestönsuojelukeskus 185, 209—210, 261, 295—296 

Koulukuraattorit, suojelukasvatustoimisto 132 
Koululaiskortit, liikennelaitos 155 
Koulutuskeskus, palolaitos 183,186 
Kovaosaisten Ystävät-yhdistys 46 
Kriminaalihuolto ry., avustaminen 138 
»KUHIS», luonnon- ja kulttuurihistorialliseen suojeluun liittyvä konsulttityö 92 
Kulkulaitostoimisto, kaupunkisuunnitteluvirasto 95 
Kulosaaren itä-osan rata, metrotoimisto 167 

» vanhainkoti 34 
Kunnallinen asetuskokoelma, tilastotoimiston julkaisu 265 
Kunnallinen nuorisokerhotoiminta 170 
Kunnalliskalenteri, tilastotoimiston julkaisu 121, 265 
Kunnallistekniikka Oy :n ilmakuvaukset 105 
Kunnanasiamiehet, tehtävät, toiminta 118—119 
Kunnossapitotoimisto, rakennusvirasto 219 
Kuntasuunnittelurekisteritoimisto 261 
Kuntoryhmätoiminta, urheilu- ja ulkoiluvirasto 274 
Kuntosalitoiminta, urheilu- ja ulkoiluvirasto 274—275 
Kurssi- ja ohjaustoiminta, urheilu- ja ulkoiluvirasto 276 
Kurssitoiminta, ks. Koulutustoiminta 
Kustaankartanon vanhainkoti 32—33 
Kuva-arkisto, kaupunginmuseo 73, 75, 78 
Kärkulla Centralanstalt, avustaminen 138 
Käpylän kotitalouskerho 117 
Käsityökurssit, kotitalouslautakunta 116 
Käyttöosasto, tietokeskus 262 
Käyttöpalvelu, kaupunginarkisto 62 

Laajasalon nuorisokoti 140 
» vanhusten asuintalo 40 

Laboratorio, keskuspesula, teurastamolaitos 99, 256—257 
Lahjoitukset, kaupunginarkisto 61 

» kaupunginmuseo 75—78 
Lainaukset, kaupunginkirjasto 72 

» kaupunginmuseo 78, 79 
» nuorisotoimiston lainavarasto 174 
» raittiuslautakunnan toimiston lainaamo 202 

Laitoksissa hoidetut henkilöt ja hoitopäivät 30 
Laitoshoito, lastenhuoltotoimisto 126 
Laitoshoito ja vanhusten asuintalot 29 
Laitoskirjastotoiminta, kaupunginkirjasto 69 

-ks. myös eri huoltolaitosten kohdalta 
Laitoskuraattorit, suojelukasvatustoimisto 132 
Laitosten hoitopaikat ja hallinto, lastensuojelutoimi 138, 140—141 
Laiturihuoltomaksut, satamalaitos 248 
Laituri- ja aluevuokrat, satamalaitos 249 
Lakiasiat, oikeusaputoimisto 175—177 
Lapsilisät 136 
Lasten kesävirkistystoiminta 123, 124 
Lastenhuoltotoimisto 122 
Lastenkirjastotoiminta, kaupunginkirjasto 68 
Lastenpsykiatriset hoitokodit 139 
Lastensuojelutoimi, yleistä, lautakunta 120,121 

» toiminta ja toimistot 121—137 
» palvelut, talous 121, 137—138, 141 

Lastenvalvojan rahavarat ja tilitapahtumat 141 
Lehtileikearkisto ja -kokoelmat, kaupunginmuseo ja -kanslia 78 
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Hakemisto 

Leirintä, matkailutoimisto, urheilu-ja ulkoiluvirasto 161, 277 
Leirintäalueet, urheilu- ja ulkoiluvirasto 283—284 
Lemmi Iän vastaanottokoti 139 
Leski- ja orpoeläkekassa 143— 144 
Levytykset, kaupunginorkesteri 83 
Lihantarkastamo, teurastamolaitos 256 
»Liikenne ja ilman saastuminen», kaup. suunnitteluviraston raportti 96 
Liikenne-ja moottoripyöräkoulutus, nuorisotoimisto 174 
Liikennejärjestelyt ja kunnossapitotyöt, rakennusvirasto 225—226 

» ja -suunnitelmat, kaup. suunnittelu virasto 97 
Liikennekaluston kunnossapito, liikennelaitos 151—152 
Liikennemaksut, satamalaitos 247—248 
Liikennelaitos, yleistä, toiminta 145—147, 155—159 

-ammattikoulu 157 
-liikenne ja kalusto 149—152 
-neuvottelukunta, tuotantokomitea 158 
-palvelutoiminnat ja -pisteet 159 
-radat ja väylät 153 
-suunnittelutoiminta, talous 147—148,154 

»Liikenneonnettomuudet Helsingissä v. 1972», raportti 96 
Liikennesuunnittelu, liikennelaitos 148 
Liikennesuunnitteluosasto, kaupunkisuunnitteluvirasto 94 
Liikennevalojen keskusvalvomo 89 
Liikenneväylät, tiet ja viemärit, suunnitteluja rakentaminen 220—221 
»Liiku turvallisesti Helsingissä — Rör dig tryggt i Helsingfors» yleisöjulkaisu 96 
Liityntäliikenneprojekti 148 
Luistinradat ja kelkkamäet, rakennusvirasto 230 
Luonnon- ja kulttuurihistorialliseen suojeluun liittyvä konsulttityö KUHIS 92 
Luontoissuoritusasiat 181 
LVI-suunnittelun koordinointi, metrotoimisto 166 
Läntinen esikaupunkitoimisto, kaupunkisuunnitteluvirasto 91 
Läntinen Villaluoto-saari, PAVI-huoltotoimisto 39 
Löytötavaratoimisto, liikennelaitos 159 

»Maanalainen Helsinki», kiinteistöviraston näyttely 108 
Maanalaisten tilojen hankkiminen kaupungin hallintaan 166 
Maaperä-ja pohjavesitutkimukset, metrotoimisto 166 
Maastomittaus ja rakennustoiminnan valvominen 105 
Maatalousosasto, kiinteistövirasto 109 
Maatilat, kiinteistövirasto 109 
Mainontapaikat, kiinteistövirasto 113 
Maisematoimisto, kaup.suunnitteluviraston asemakaavaos 91 
»Majoituskeskus», huoltotoimi 45 
Maksuton oikeudenkäynti, lastensuojelutoimi, oikeusaputoimisto 134, 176 
Malmin perhekoti ja lastenkoti 139—140 

» sivukirjasto 58, 69—70 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, avustaminen 138 
MaTaPuPu-projekti 223—224 
Matkailijalippu, liikennelaitos 145, 155 
Matkailijapalvelu, urheilu- ja ulkoiluvirasto 283 
Matkailutoimistoja -neuvottelukunta, toiminta 160—161 
Maunulan nuorisokoti 140 
Meilahden virkistyskeskus 51 
Mellunmäen päivähuoltola 120, 127, 140 
Meriharjun kesäkoti-kurssikeskus 171 
Metroasemat ja metrojunan ohjausjärjestelmä 163 
Metroliikenteen toimintasuunnitelma ja suunnittelun käsikirja 165 
Metronäyttely 167 
Metron rakentamiseen osallistuminen, kiinteistövirasto 106 
Metrotoimisto, asiantuntijaelimet, henk.kunta, suunnittelu 162—166 

» rakentaminen, talous 166—167 
» tasonvaihtolaitteet 166 

Metsäalueet, lähimetsät, itä- ja ulkoilualueet 111 
Metsäosasto, kiinteistövirasto 110 
Mikrofilmaus, -toimikunta, filmirekisteri, filmit 61, 59, 68 
MISS-menetelmä, metsäsuunnitelmatyöt 111 
Mittaus- ja tutkimustoiminta, rakennusvirasto 225 
Munkkiniemen sivukirjasto 69 
Museo, museovaunuja ja -autoja, liikennelaitos 159 
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Hakemisto 

Museo, ks. kaupunginmuseo 
Museolautakunta 74 
Musiikkikirjastotoiminta «8 
Mustalaishuolto, lastensuojelutoimi J22 
Mustalaisnuorten suojelukasvatus 129 
Myllypuron sairaskoti, vanhusten asuintalo 37—38 

Naisalkoholistien hoitokoti 46 
Naulakallion vastaanottokoti 139 
Neuvottelukunta, liikennelaitos 158 
Nikkilän laitoskirjasto 69 
Nosturit, satamalaitos 242—243 
Nukarin lastenkoti 120,140 
Nuohoustoimi, nuohouspiirit 193 
Nuorisokodit 139—140 
Nuorison opastus-ja tiedotustoiminta - 174 
Nuorison urheilu- ja palloilukoulut, urheilu- ja ulkoiluvirasto 277 
Nuorisotoimisto, henk.kunta, kerhokeskukset 168—169 

» kerhot, koulutus 172—174 
» kunnallinen kerhotoiminta 170—171 

Nuorten kotiapulaisten valvonta, lastensuojelutoimi 126 
» työkoti 140 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet, kaupunginkirjasto ja -museo 68—70, 73—82 
» » » kaupunkisuunnitteluvirasto 81,88,96 
» » » kotitalouslautakunta 117 
» » » metrotoimisto 167 

Offsettyöt, hankintatoimisto 14 
Ohjaustoiminta ja-toimisto, urheilu-ja ulkoiluvirasto 274—278 
Oikeusaputoimisto ja-lautakunta, toiminta, asiakkaat 175—176 

» » » virkaholhous 177 
Omistusasuntojen hakemukset ja jako 2 
Opastus-ja informaatiojärjestelmän suunnittelu, metrotoimisto 165 
Opetustilaisuudet, sähkölaitos 252 
Opetustilat, kotitalouslautakunnan toimisto 116 
Opintojen tukeminen, huoltotoimi 49—50 
Opintomatkat, kaupunginkirjasto 66—67 
Oppilaskoti Toivola 120,139 
Oppisopimustoimisto, sopimukset, tiedotustoiminta ym 178—179 
Orkesteri, ks. Kaupunginorkesteri 
Osayleiskaavatyöt 94 
Otaniemen kytkeminen metrolinjaan 164 
Otso, jäänmurtaja 242 
Ottolapsi toiminta, ottolapsiksi hyväksyminen 126,134 
Oulunkylän erityislastenkoti 120, 127, 139 
Outamon vastaanottokoti 120,139 

Paikallismuseoitten keskuskortistointi 78 
Painatusasiat ym., hankintatoimisto 14 
Palkkalautakunnan toimisto, virka- ja työsuhdeasiat ym 180—181 
Paloasemat 192 
Palolaitos, henkilökunta, koulutus 184—186 

-kalusto 186—189 
-toiminta, talous ja yi. hallinto 189—192,193 
-tilastotietoja 195—196 
-valtionapu 183 
-varapalokunnat 193 

Palopostit ja vedenottopaikat, palolaitos 188 
Palotarkastukset ja valistustoiminta 192 
Palovahingot 192 
Pasila-projekti, rakennusvirasto 223 
Pasilan päivähuoltola ja kehitysvammaisten asuntola 127 
PAV-laki 40, 43, 44 
PAVI-huoltotoimisto 4 5 - ^ 7 
Pelastakaa Lapset ry 126 
Pelastussukeltajat, palolaitos 187 
Pendeli-tutkimus, tilastotoimisto 265—266 
Perheenneuvontatyö, lastensuojelutoimi 123 
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Hakemisto 

Perhehoitoon sijoittaminen, lastenhuoltotoimisto 126 
Perhelisälaki, perhelisän suorittaminen 136 
Perheryhmäkodit ja perhekodit, lastensuojelutoimi 139 
Pihlajamäen vanhusten asuintalo 38—39 
Pintaliikennejärjestelmän suunnittelu, metrotoimisto 165 
Pohjois-Haagan nuorisokoti 120, 127, 140 
Poikkeusluvilla rakentaminen, rakennustarkastusvirasto 207 
Projektitoiminta, toiminnansuunnittelutoimisto, kaup.suunn.virasto 87 
Puhdistamotoimisto, rakennusvirasto 219 
Puhelinasiat, -vaihteet, kaukotason estolaitteet ym 13—14 
Puhtaanapito-osasto, rakennusvirasto 226—229 
Puisto-osasto, puistot ja puistosuunnitelmat ym 229—231 
Pukinmäen tila 109—110 

» vanhusten asuintalo 39—40 
Puotinharju—Vesala rataosuus 164 
Putkiverkosto, kaasulaitos 58 
Puu- ja metalliaskartelu, nuorisotoimisto 174 
Puutavarajaosto, -keskus, saha 197—200 
Puutavaran myynti, kiinteistövirasto 112 
Pysäköinninvalvontatoimisto, kiinteistövirasto 104 
Pysäköintimittarit, kaasulaitos 57—58 
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huolto 40,43 

-nuoret tilapäiset väärinkäyttäjät 44 
Päijänne-hanke, vesilaitos 291 
Päivähoito, lastensuojelutoimi 123 
Päivähuoltolat 140 
Päiväkoti, Riista vuoren ja Suursuon vanhainkodit 36, 37 
Päivölän lastenkoti 140 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) 146 
Pääkirjasto, ks. Kaupunginkirjasto 

Rahastot, lastensuojelutoimi, palolaitos 138,193 
Raitioliikenne, liikennelaitos 150—151 
Raittiuslautakunnan toimisto, toiminta, lainaamo ym 201—203 
Raittiusvalistustoiminta 202 
Rakennesuunnittelu toimisto, rakennusvirasto 217 
Rakennukset, korjaukset, määrärahojen käyttö ym 113 
Rakennus- ja aitaamisvelvollisuus 103 
Rakennushankkeiden työvaiheet, rakennustarkastusvirasto 206 
Rakennuskannan inventoimistyö 91 
Rakennusluvat, poikkeusluvat, työvaiheet 204—207 
Rakennusohjelmat, kiinteistövirasto 114 
Rakennuspiirustusten tarkastus, palolaitos 192 
Rakennustarkastusvirasto, henk.kunta, rakentaminen, valvonta 204—209, 211 

-säännökset ja niiden muutokset, talous 211—212 
Rakennusten ja alueiden ostaminen 103 
Rakennusten valmistuminen, rakennustarkastusvirasto 204 
Rakennustoiminta ja -suunnitelmat, liikennelaitos 154 
Rakennusvirasto, hallinnollinen os. ja talousos 213—215 

-katurakennusosasto 219—226 
-puhtaanapito-ja puisto-osastot 226—231 
-talosuunnittelu-ja talorakennusosastot 215—218 

Rakentaminen ja sen valvonta, rakennustarkastusvirasto 105, 204—207 
» poikkeusluvilla, » 207 

Rakentamiseen liittyvä neuvontatyö, » 209—210 
Rakentamistoimisto, rakennusvirasto 219 
Rakentamista koskevat säännökset ja niiden muutokset 211 
Rakenteellinen suojelu, väestönsuojat ym 296—297 
Rannikkoliikenne, satamalaitos 241 
Rastilan leirintäalue 283 
Reikäkorttiyksikkö, tilastotoimisto 266 
Reumapotilaille jaettavat toipilasrahat 50 
Revisiovirasto, henk.kunta, organisaatio 232—233 

» toiminta, talous 233—237 
Riihenkulman lastenkoti 139 
Riistanhoito, kalastus ja merilinnustus 283 
Riistavuoren vanhainkoti 35—36 
Rikostuomioiden täytäntöönpano-osasto, rangaistusluettelonotteet 271,272 
Rinnekoti-säätiön avustaminen 127,138 
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Hakemisto 

»Risteys», AA-nuorisoryhmä 47 
Roihuvuoren vanhainkoti laitoksineen 34 

Saaristojen valvonta, rakennustarkastusvirasto 209 
Sadekatokset, liikennelaitos 145 
Sadevesi-ja viemäröintisuunnitelmat, metrotoimisto 166 
Saha, puutavarakeskus 198—200 
Sairaankuljetuskurssit, palolaitos 183 
Sairaskodit 30, 37 
Sairaussijaismäärärahat, palkkalautakunta 181 
Sairausvakuutus-ja luontoissuoritusasiat 181 
Sakko-ja valtion korvausasiat, sakkoluettelonotteet 270—271, 272 
Salmisaaren öljyn syvävarasto 252 
Sammutus-ja palonehkäisytoiminta 189—190, 192 
Santahaminan liikenne 151 
Satamajäänmurtaja Turso 242 
Satamalaitos, henkilökunta, yleistä 238—239 

-satamaliikenne 239—243 
-taloudellinen kehitys 246—249 
-varastoimis-, laiturihuolto- ja satamarakennustoiminta 239, 243—246 

Satamalaitteet, nosturit, trukit, muuntamot ym 242—243 
Satamaliikenne, satamamaksut 239, 248 
Satamarakennustoiminta 245—246 
Satamavesipostit, satamalaitos 242 
SATU, Helsingin tavarankuljetustutkimus · 93 
Saunat, urheilu-ja ulkoiluvirasto 281—282 
Sielunhoito ja muu henkinen huolto, 

-ks. eri huoltolaitosten kohdalta 
Sihteeristö- ja tiedotustoimisto, kaup.suunnitteluvirasto / 88 
»Siili», AA-nuorisoryhmä 47 
Siirtolapuutarhatoimisto, kiinteistövirasto 104 
Siivoustoiminta, kiinteistöviraston talo-osasto 113 
Sijaishuolto, lastenhuoltotoimisto, suojelukasvatustoimisto 126,132 
Sillanrakennustyöt, metrotoimisto 167 
Sillat, rakennusvirasto, satamalaitos 221—222,246 
Siltavuoren nuorisokoti 120, 140 
Sisäinen tiedotustoiminta, henkilöasiainkeskus 18 
Sisäj ohto toimisto, vesilaitos 290 
Sivutoiminta, kaasulaitos, teurastamolaitos 57,257 
Sofianlehdon vastaanottokoti 120, 127, 139—140 
Solakallion erityiskoulu 140 
Sosiaali-ja pr-toiminta, liikennelaitos 156 
Sosiaalilääkärin toiminta, huoltotoimi 48 

» toimisto, lastensuojelutoimi 132—133 
Sosiaalista turvaa antavat lasten-j.a nuorisokodit 139—140 
Sotaorpojen työhuoltomenot, huoltotoimi 50 
Sotilasavustus, huoltotoimi 49—50 
Suoja-aidat, rakennusvirasto 230 
Suoja-Pirtti ry 45 
Suojatyöpaikat, huoltotoimi 51—52 
Suojelukasvatustoiminta, lastensuojelutoimi 128—131 

» aluekuraattorit 132 
» vastaanottokodit ja ensihuoltolaitos 139 

Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutus 296 
» Sahat ry 199 
» Valkonauhaliitto, avustaminen 138 

Suomenlinnan liikenne, liikennelaitos 151 
Suurkaupunkien kirjastojen keskeinen yhteistyöjärjestö (INTAMEL) 64 
Suuronnettomuus- ja katastrofivalmius, palolaitos 186—187 
Suursuon vanhainkoti 36—37 
Suvilahden sähköasemarakennus, voimalaitos 252, 253 
Syväjäädyttämö, teurastamolaitos 257, 258 
»Syö ja liiku terveesti», näyttely 117 
Sähköasemat ja kaukokäyttö 252—253 
Sähkölaitos, kiinteistöt, talous, voimalaitokset 252—254 

-sähkön ja lämmön hankinta, sähkön myynti 251—252 
-sähköverkot ja ulkovalaistus, kaukolämmitys 253—254 

Sähkön ja lämmön hankinta ja myynti, sähkölaitos 251 
Sähkösuunnittelun koordinointi, metrotoimisto 165 
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Hakemisto 

Sähkötalo 252-253 
Sähköverkot ja ulkovalaistus 253 

Taidehankinnat, kaupunginkirjasto 65 
Taimistot, rakennusvirasto 230 
Taivallahden nuorisokoti 120,140 
Talo-osasto, asuntotuotantotoimisto, kiinteistövirasto 112 
Talorakennusosasto, rakennusvirasto 217—218 
Talosuunnitteluosasto, rakennusvirasto 215—217 
Talouskurssit, kotitalouslautakunta 116 
Taloussuunnittelutoiminta, liikennelaitos 147 
Tantsut, urheilu- ja ulkoiluvirasto 276 
Tariffijärjestelmän kehittäminen ja uudistus, liikennelaitos 147, 250—251 
Tarvon virkistyskeskus 51 
Tavaraliikenne, kotimainen ja ulkomainen 241,242 
Tavaransiirto- ja sähkönjakelumaksut, satamalaitos 248 
Tehdaspuu Oy 199 
Teinilän hoitokoti 139 
Teknillinen suunnittelutoiminta, liikennelaitos 147 
Teknis-matemaattinen ryhmä, tietokeskus 261 
Tekniset laitteet, kaasulaitos 58 
Tenniskurssit, urheilu- ja ulkoiluvirasto 277 
Terapiaryhmä, huoltotoimi 48 
Tervalammen työlaitos 40—41 
»Terveyden- ja sairaanhoito», tilastotoimiston julkaisu 264—265 
Terveydenhuollon arkisto, kaupunginarkisto 59—61 
Terveydenhuoltotoiminta, liikennelaitos 157—158 
Teurastamolaitos, hallinto, sivutoiminta, talous 257—259 

-henkilökunta, yleinen teurastamo 255—256 
-laboratorio, lihantarkastamo 256—257 
-syväjäädyttämö, kala-ja vihannestukkukeskukset 257 
-sähkön osto ja kulutus 258 

Tiedotus-ja julkaisutoiminta, kaup.kirjasto, -museo ja -orkesteri 67, 69, 79, 81, 75 
» » » kaup.suunn. ja kiint. virastot, liik.laitos, matkailu- ja metrotoimistot 155, 

161,88,96, 108 
» » » palolaitos, raittiuslk, tilastotsto 183, 184, 202—203, 265—266, 284 
» » » urh.- ja ulk. virasto, väestönsuojelukeskus 277, 297 

Tielaboratorio, rakennusvirasto 225 
Tietojenkäsittelyneuvottelukunta 260 
Tietokeskus, henk.kunta, organisaatio, toimitilat 260—261 

-tietojenkäsittelylaitteistot 261 
-toiminta osastoittain, talous 261—262,263 

Tilastollinen vuosikirja 265 
»Tilastollisia selvityksiä», julkaisusarja 264 
Tilastoneuvottelukunta 264 
Tilastotoimisto, henkilökunta, koulutus ym 265 

-julkaisut, tutkimukset, muu toiminta 265—267 
-kansainvälinen yhteistyö, seudulliset tilastot 264 

Toimipaikkaruokailu, elintarvike-, henkilöasiainkeskus 8,18 
Toipilasraha, huoltotoimi 49 
»Toive», AA-nuorisoryhmä 47 
Toivola, oppilaskoti 120 
Tonttiosasto, tonttien luovuttaminen, kiinteistövirasto 102 
Torstaikerho 117 
Toukolan hoitokoti 47 

» omakotialueen miljööselvitys, rakennustarkastusvirasto 209 
Tuberkuloosi- ja reumapotilaiden toipilasrahat 50 
Tukihenkilötoiminta, suojelukasvatustoimisto 129—130 
»Tulevaa Helsinkiä», näyttely 167 
Tulipalojen syttymispaikat ja-syyt 195—196 
Tulipalot, palolaitos 190 
Tullisaaren leirintäalue 283 
Tunnustetut lapset 134 
Tuomarinkylän museo, kaupunginmuseon sivuosasto : 81 
Tuomarinkylän tila 109—110 
Tuotantokomitea, liikennelaitos 158—159 
Tuotekehittely, elintarvikekeskus 9 
Turso, satamajäänmurtaja 242 
Turvallisuustoiminta, liikennelaitos 158 
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Hakemisto 

Tutkimukset, kaupunginmuseo 79 
» tilastotoimisto 265—266 

Tutkimustoiminta, henkilöasiainkeskus 22 
» urheilu- ja ulkoiluvirasto 278 

Tutkinta-asema, lastensuojelutoimi 139 
Tuulaakimaksut, satamalaitos 248 
Tyynelä, päivähuoltola 140 
Työhuolto, huoltotoimi 49 
Työlaitos, Tervalampi 40—41 
Työlaitosesitykset, lastensuojelutoimi 134 
Työllisyyslakiasiat 18 
Työmaatoimikunnat, asuntotuotantotoimikunta 3 
Työterveydenhuolto 19 
Työtoiminta, ks. eri huoltolaitosten kohdalta 
Työturvallisuustoiminta 19—20 
Työtuvat, huoltolautakunta 51 
Työvoiman käyttöohjeet 4 
Töölön metrolinja 164 

» nuorisokoti 140 
» sivukirjasto 68, 69, 70 

Uimakoulu- ja hengenpelastustyö, urheilu- ja ulkoiluvirasto 276—277 
Ulkoalueen asemat, metro toimisto 163,167 
Ulkoilu ja retkeily, urheilu- ja ulkoiluvirasto 276 
Ulkoilualueet, kiinteistövirasto 111 

» ja.-puistot, urheilu- ja ulkoiluvirasto 280—281 
Ulkoiluosasto, urheilu- ja ulkoiluvirasto 280—284 
Ulkomaan kauppa, satamalaitos 238 
»Ulkomaan kauppa ja merenkulku 1972», tilastotoimiston julkaisu 265 
Ulkomainen merenkulku, matkustajaliikenne 242 

» » tavaraliikenne 240—242 
Ulkourheilulaitokset, urheilu- ja ulkoiluvirasto 278—279 
Ulosottovirasto, henkilökunta, huonetilat . 268 

-esikaupunki-ja palkanulosmittausosastot 271—272 
-keskusosasto, yksityisoikeudellisten saatavain ja verosaatavain os 268—270 
-rikostuomioiden täytäntöönpano-osasto 271—272 

Urakkahinnoittelu, neuvottelukunta 181 
Urakkakilpailu, asunnonjakotoimikunta . . 4 
Urheilu-ja ulkoiluvirasto, virastopäällikkö, talous 274,285 

-eläintarhaosasto 284—285 
-kanslia- ja ohjaustoimistot, teknillinen toimisto 274—280 
-ulkoiluosasto 280—285 

Urheilun yms. toiminnan tukeminen, avustus, määrärahojen jako 277—278 
Urheilutilat, urheilu- ja ulkoiluvirasto 280 
Usvatien nuorisokoti 140 
Uudelleensijoitus- ja työvoimansiirtotoiminta 19 
Uudisrakennustoimisto ja toiminta, rakennusvirasto 217,218 
Uutteruusraha, ks. eri vanhusten huoltolaitosten kohdalta 

Vajaamielishuolto, lastenhuoltotoimisto 127, 128 
» hoito-ja kuntoutuslaitokset, suojatyöpaikat 140 

Vajaamielisten asuntolat 140 
Valistustoiminta, palolaitos 192 
Vallilan äitikerho 117 
Valokuvaustoiminta, kaupunginmuseo 73, 79 
Valtion palo-opisto ja väestönsuojelukoulu 186 
Vanhainkodit 32—36 
Vanhusten askarrutus- ja virkistystoiminta 50, 52 

-ks. myös eri vanhusten huoltolaitosten kohdalta 
Vanhusten asuintalot, Laajasalo, Pihlajamäki, Pukinmäki, Riistavuori 36, 38—40 

» väliaikainen asumistuki 42,49—50 
Vantaala, päivähuoltola 140 
Vantaanjoen säännöstely 287 
Vapaaehtoisesti hoitoon pyrkivien yksilö- ja ryhmäterapia 46 
Vapaavarasto, satamalaitos 244 
Vapausrangaistuksen täytäntöönpanoasiat, ulosottovirasto 270 
Varapalokunnat 194 
Varastoimis- ja laiturihuoltotoiminta, satamalaitos 243—245 
Varastorakennukset, laiturit ym., satamalaitos 239 
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Hakemisto 

Varastosuojamaksut, satamalaitos 249 
Vastaanottokodit, lastensuojelutoimi 139 
Vastaanottoryhmä, suojelukasvatustoimisto 132 
Veden hankinta, myynti ja jakelu 287, 289—290 

» kulutus, teurastamolaitos 258 
Vedenpuhdistus- ja pohjavesilaitosten toiminta 287—288 
Vedentutkimustoiminta, vesilaitos 288—289 
Venesatamat, urheilu- ja ulkoiluvirasto 282—283 
Veroasiat ja muutoksenhakukirjelmät, kunnanasiamiehet 118—119 

» ulosottovirasto 268, 269, 272 
Verosaatavain osasto, ulosottovirasto 270 
Vesiensuojelulaboratorio, rakennusvirasto 222—223 
Vesijohtoveden valmistus, valvonta ja laadun tarkkailu 287, 289 
Vesijohtoverkko, kokonaispituus, vuodot, tarkastukset 289—290 
Vesikaukolämmitys, sähkölaitos 251, 253 
Vesilaitos, henk.kunta, yleistä, talous 286—287, 292 

-rakennustoiminta, yhteistoim. kuntien kanssa 290—291 
-veden hankinta, vesijohtoveden valmistus 287—288 
-veden myynti ja jakelu 289—290 
-vedentutkimustoiminta 288 

Vesiliikenne Korkeasaareen, Santahaminaan 151 
Viemärit, suunnittelu ja rakentaminen, rakennusvirasto 221 
Vierailut, kaupunginkirjasto 68 

» nuorisotoimisto 170, 174 
Viesti- ja hälytystoiminta, väestönsuojelukeskus 295 
Vihannestukkukeskus, teurastamolaitos 257 
»Vihreä linja»-terveellistä ruokaa 116 
Viihdytystoiminta, ks. eri vanhusten huoltolaitosten kohdalta 
Viikinmäen sähköasema 252 
Viransijaismäärärahat, palkkalautakunta 181 
»Virastojen ja laitosten asiahakemisto», tilastotoimiston julkaisu 265 
Virka-ja työsuhdeasiat, palkkalautakunnan toimisto 180—181 
Virkaholhous v 177 
Virkakortisto 181 
Virkamatkat, metrotoimisto 162 

-ks. myös eri virastojen ja laitosten kohdalta 
Virkistys- ja viihdytystoiminta, urheilu- ja ulkoiluvirasto 284 

-ks. myös huoltotoimen kohdalta 
Virkistyskeskukset, Tarvo, Meilahti 51 
Voimalaitokset, sähkölaitos 252 
Vuokra-asuntojen hakemukset ja jako 1—2 
Vuokrat, periminen 113 
Vuokraveneet, satamalaitos 242 
Vuorilahden kesäkoti 171 
Väestöasiaintoimisto, lastensuojelutoimi 135 
Väestönlaskenta, tilastotoimisto 266 
Väestönsuojaovet, metrotoimisto 164 
Väestönsuojat 296—297 
Väestönsuojelukeskus, henk.kunta, organisaatio, talous 293—297 

-hallinnollinen ja koulutustoiminta 293—294, 295 
-materiaalihankinnat 294 
-rakenteellinen suojelu, suunnittelutoiminta 296—297 
-tiedotus- ja yhteistoiminta, viesti- ja hälytystoiminta 297, 295 

Ydinvoimalaitosyhtiö 251 
Yhteishankinnat ja -sopimukset, hankintatoimisto 9, 13 
Yhteistariffiliikenne 149 
Yksityisoikeudellisten saatavain osasto, ulosottovirasto 270 
Yleiskaavaosasto, yleiskaava 1972 ym 86, 92, 93 
Yleisohje virastoille ja laitoksille 294 
Yleisötilaisuudet, ks. Näyttelyt 
Ympäristön suunnittelun koordinointi, metrotoimisto : 165 
YTTERI, tietorekisteriryhmä : 93 

Äitiysavustukset,-pakkaukset,-hakemukset 135—136 

Öljyn syvävarasto, Salmisaari 252 
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Viimeksi ilmestyneet julkaisut 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I Terveyden ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti, taulut myös ruotsiksi ja englanniksi. 
59. 1974 

II—III Ulkomaankauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulut myös ruotsiksi ja englanniksi. 
36. 1975 

VI Opetuslaitokset. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot, taulukot ja tiivistelmät myös englanniksi. 
41.1973 

VII Erikoistutkimukset. 8. Yleinen väestönlaskenta Helsingissä vuonna 1970 (irtolehtikokoelma). 
Suomen-ja ruotsinkielinen. 9. Helsingin asuntokanta ja ammatissa toimiva väestö 1.1.1976. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot ja sisällysluettelo 
myös englanniksi. 
64.1975 

C. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen teksti, englanninkieliset tii-
vistelmät. 
27. 1976, 1—11 

D. Helsingin kaupungin tilastollisia selvityksiä. A. Terveydenhuolto. Suomenkielinen teksti, otsikot, 
taulut ja tiivistelmät myös ruotsiksi ja englanniksi. 
2—3. 1973—1974 

E. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
86. 1973 

F. Helsingin kaupungin virastot ja laitokset. Suomenkielinen. 
9. 1973 

G. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomen- ja ruotsinkieliset laitokset. 
48. 1976 

H. Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten asiahakemisto. Suomenkielinen. Irtolehtijärjestelmä. 

I. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomen- ja ruotsinkieliset laitokset. 
53.1975 

J. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomen-ja ruotsinkieliset laitokset. Irtolehtijärjestelmä. 










