
7. H o i t o l a i t o s t e n s u u n n i t t e l u t o i m i k u n t a ja 
— t o i m i s t o 

Suunnittelutoimikunta 
Kaupunginhallitus asetti toimikunnan 16.12.1965. 

Kokoonpano 

Puheenjohtajana on toiminut sairaalatointa johtava apul.kaup.joht. Aarne K. Leskinen, varapu-
heenjohtajana henkilöasioita ja sosiaalitointa johtava apul.kaup.joht. Pentti Pusa sekä jäseninä 
huoltolautakunnan puh.joht. Reino Kuusi, vt.,fil.kand. Irina Matvejevv, rva Hellä Meltti, sosiaali-
neuvos Kalevi Vatanen ja hallintojoht. Ilkka Väänänen. Sihteerinä toimi apul.kaup.siht. Kurt Sö-
derholm. 

Toimikunnan kokouksiin ovat osallistuneet myös sairaalatoimen toimitusjoht. Reino Oksanen, 
kansanterveystyön joht. lääkäri Olavi Kilpiö, huoltotoimen toimitusjoht. Usko Tiainen ja lasten-
suojelun toimitusjoht. Kaarina Heinonen. 

Toiminta 

Tehtävien määrittely 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan hoitolaitosten suunnittelutoimikunta asetettiin valmis-
telemaan ja laatimaan toimintasuunnitelmat ja tarvittavat toteuttamisohjelmat sairaala-, huolto-
ja avohoitolaitoksia sekä 24.5.1971 alkaen myös lastensuojelulaitoksia varten kaupungin talous-
suunnitelman pohjalta huomioon ottaen erityisesti näiden alojen yhteistoiminnan kehittämisen ja 
toteuttamisen, sekä huolehtimaan sanottujen hoitolaitosten ennakkosuunnittelusta huonetilaohjel-
mineen ja jatkuvasta yhteistyöstä varsinaisessa arkkitehti- ja insinöörisuunnittelu- sekä toteuttamis-
vaiheessa toiminnallisia näkökohtia silmälläpitäen sekä lisäksi kehittämään mahdollisuuksien mu-
kaan yhteistyömuotoja ja -edellytyksiä ympäristökuntien kanssa erityisesti sairaalatoimen alalla. 

Toimikunnan johtamassa suunnittelutyössä pyritään suunnitelmia jatkuvasti tarkistamaan saata-
vissa olevien uusien asiatietojen ja tapahtuneen kehityksen pohjalta sekä huomioon ottaen kulloin-
kin voimassa olevat valtakunnalliset suunnitelmat kansanterveystyön ja sairaanhoitolaitosten toi-
minnan järjestämisestä. 

Toimikunta piti kertomusvuonna 6 kokousta, antoi kaupunginhallitukselle 10 toimialaansa kuulu-
vaa tai siihen läheisesti liittyvää lausuntoa ja jatkoi aikaisemmin aloitettujen rakennuskohteiden 
suunnittelutyötä niinkuin eri työkohteita koskevissa kohdissa myöhemmin esitetään. 

Valmistuneet suunnitelmat 

Toimikunta käsitteli ja hyväksyi kertomusvuonna omalta osaltaan seuraavat, kaupunginhallituk-
selle jatkotoimenpiteitä varten lähetetyt suunnitelmat: 
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-Marian sairaalan itäisen poliklinikan tietojenkäsittelyjärjestelmä sekä Sairauskertomus, 21.2. 
-Vallilan terveysaseman perustamissuunnitelma, 21.2. 
- Kouluterveydenhuolto-osaston korva- ja silmäpoliklinikan perustamissuunnitelma, 21.2. 
- Malmin vanhustenhuollon keskuksen perustamissuunnitelma, 21.2. 
- Jakomäen terveysaseman perustamissuunnitelma, 26.4. 
- Terveyskeskuksen Suutarilan sivutoimintayksikön perustamissuunnitelma, 26.4. 
-Töölön vanhusten asuintalon ja palvelukeskuksen perustamissuunnitelma, toiminnallinen suun-

telma ja huonetilaohje, 26.4. 
- Koskelan sairaskotiin liittyvän 200-paikkaisen hoitorakennuksen toiminnallinen suunnitelma ja 

huonetilaohjelma, 18.6. 
- Helsingin kaupungin lastensuojelun ja kehitysvammahuollon laitoshoitotoimintaa koskeva koko-

naissuunnitelma, 30.9. 
- Pukinmäen terveysaseman perustamissuunnitelma, 30.9. 

Hoitolaitosten suunnittelutoimisto 

Suunnittelutoimisto aloitti toimintansa hoitolaitosten suunnittelutoimikunnan päätöksen mukai-
sesti 16.3.1966. 

Henkilökunta 

Suunnittelutoimiston päällikkönä toimi dipl.ins. Tuure Lehto ja hänen lisäkseen oli toimistossa 
v. 1973 päättyessä päätoimisina toimihenkilöinä kolme suunnittelijaa, suunnitteluinsinööri, kaksi 
tietojen käsittelyn suunnittelijaa ja toimistoapulainen. 

Toiminta 

T e h t ä v i e n m ä ä r i t t e l y j a t y ö a j a n k ä y t t ö 

Tehtävät Hoitolaitosten suunnittelutoimisto suorittaa hoitolaitosten rakentamisen edellyttämää kokonais-
suunnittelua, eri rakennuskohteiden suunnittelun keskinäistä koordinointia sekä avustaa eri hal-
lintokuntia ja suunnittelukohteita varten asetettuja työryhmiä. Suunnittelutyössä pyritään käyt-
tämään mahdollisimman tehokkaasti hyväksi mm. eri virastojen ja laitosten palveluksessa olevien 
ammattihenkilöiden asiantuntemusta. Samalla pyritään pitämään yhteyksiä myös muihin suun-
nittelijoihin kotimaassa ja ulkomailla sekä seuraamaan kirjallisuuden ja ammattilehtien avulla alan 
kehitystä. Suunnittelutoimiston henkilökuntaa on myös osallistunut eräisiin kotimaisiin, suunnit-
telua koskeviin koulutus- ja opintotilaisuuksiin. 

Työajan Suunnitteluhenkilökunnan työajasta käytettiin: 
käyttö sosiaali- ja terveydenhuollon 

- yleissuunnitteluun 
- tietojen käsittelyn suunnitteluun 

n. 30 % 
» 22 » 52 % 

eri rakennuskohteita koskevaan suunnitteluun 
- sairaalatoimen alaiset laitokset 
- terveydenhuoltotoimen terveysasemat 
- huoltotoimen alaiset laitokset 
- lastensuojelutoimen alaiset laitokset 

n. 6 » 
» 7 » 
» 9 » 
» 2 » 24 » 

yleistoimintoihin (mm. lausuntojen 
antaminen, tiedotustoiminta, henkilö-
kunnan oma koulutus ym.) 24» 

100% 
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Henkilökunnan osallistuminen eri rakennuskohteiden työryhmien toimintaan ilmenee toiminta-
kertomuksen ao. kohdista. Suunnittelutoimisto avusti myös eräitä muita hallintokuntia lähinnä 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa suunnittelutyössä, kuten mm. kaupunkisuunnitteluvi-
raston eri projektisuunnitteluryhmiä terveydenhuollon alueellisessa suunnittelussa sekä henkilö-
asiainkeskusta terveydenhuoltohenkilöstön koulutusta koskevissa kysymyksissä. Toimiston edusta-
ja oli mukana myös kaupunginhallituksen 5.2.1973 asettamassa elintarvikekeskuksen ruokatehtaan 
ennakkosuunnittelukomiteassa sekä kaupunginhallituksen 12.8. asettamassa Helsingin kaupungin 
terveyskeskuksen ja hammaslääketieteen laitoksen välistä yhteistyötä selvittävässä työryhmässä. 

Huomattava osa sosiaali- ja terveydenhuollon yleissuunnitteluun käytetystä ajasta meni kaupun-
ginhallituksen 3.6. asettaman sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötoimikunnan sekä sen jaosto-
jen sihteeritehtävien hoitamiseen. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on suunnitella ja laatia sosiaali-
ja terveydenhuoltoa koskevat uudelleenjärjestelyt lähinnä terveydenhuollon järjestelykomitean 
15.1. valmistuneessa mietinnössä esitettyjen periaatteiden pohjalta. Keskeisiä kysymyksiä po. toi-
mikunnan työssä ovat keskitetysti valvotun yhtenäisen potilaiden sijoitustoiminnan aikaansaami-
nen, kaupungin omien sairaaloiden muodostaminen yhdeksi kaupunginsairaalaksi, sairaalalauta-
kunnan ja terveyslautakunnan yhdistäminen yhdeksi lautakunnaksi, huoltolautakunnan alaisia sai-
raalamaisia hoitolaitoksia koskevat hallintojärjestelyt sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen 
aluejärjestelmän luominen. 

Sosiaali- ja 
terveyden-

huollon 
yhteistyö-
toimikunta 

Kertomusvuoden aikana käynnistyi myös kaupunginhallituksen 24.6. asettaman terveydenhuollon 
rakennusohjelmakomitean työskentely, jonka sihteeritehtävien hoidosta suunnittelutoimisto huo-
lehtii. 

Suunnittelutoimisto on ollut edustettuna myös Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton 
liittohallituksen 21.6.1973 asettamassa Uudenmaan aluesuunnittelutoimikunnassa sekä edelleen 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalapiirin sairaanhoidon alueellisen suunnittelun yhteistoiminta-
elimessä ja tämän työjaostossa. 

R a k e n n u s k o h t e i d e n s u u n n i t t e l u 

Määrättyjä rakennuskohteita varten asetettujen työryhmien tehtävänä on huolehtia hanke- ja esi-
suunnittelusta eli laatia ehdotukset suunniteltavana olevan laitoksen perustamissuunnitelmaksi, 
toiminnalliseksi suunnitelmaksi ja huonetilaohjelmaksi sekä huolehtia jatkuvasta yhteistyöstä ra-
kennussuunnittelu- sekä rakentamistöiden toteuttamisvaiheessa toiminnallisten näkökohtien osalta. 
Suunnittelun sekä toteuttamisen etenemisjärjestys on seuraava: 

Hankesuunnittelu 
- perustamissuunnitelma 

Esisuunnittelu 
- toiminnallinen suunnitelma 
- huonetilaohjelma 

Rakennussuunnittelu 
- luonnospiirustukset 
- pääpiirustukset 
- työpiirustukset 

Toteuttaminen 
- rakentamisen valmistelu 
- rakentaminen 
- toiminnan aloittaminen 

Toteutuksen arvL inti 
- tarkoituksenmukaisuus 
- taloudellisuus 


