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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 
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Laitossairaanhoito 

Auroran Suunnittelutoimikunta asetti 6.10.1966 työryhmän, jonka tehtävänä oli sopeuttaa lastenpsykiat-
sairaalan rinen sairaala- ja poliklinikkatoiminta hoitolaitosten kokonaisohjelmaan sekä laatia asianmukai-

psykiatrinen set suunnitelmat Auroran sairaalan lastenpsykiatrisen sairaala- ja poliklinikkatoiminnan laajentami-
osasto seksi nykyisestään. 

Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi 26.3.1969 lastenpsykiatrian osaston perustamissuunnitel-
man (liitteenä kaupungin lasten- ja nuorisopsykiatrisen sairaala- ja poliklinikkahoidon järjestämis-
tä koskeva kokonaissuunnitelma). Lääkintöhallitus hyväksyi toiminnallisen suunnitelman ja huo-
netilaohjelman 22.7. ja tontin 10.8.1970. Osaston luonnospiirustukset hyväksyttiin kaupungin-
hallituksessa 13.10.1971. Rakennushallituksen annettua 20.11.1973 lopullisen lausuntonsa, raken-
nusviraston talosuunnitteluosasto laati sen pohjalta uudet luonnospiirustukset, jotka kertomus-
vuoden päättyessä olivat lääkintöhallituksen käsiteltävänä. 

Työryhmän puh.johtajana toimi prof. Per Forssell sekä jäseninä fil.maist. Elli Keinänen, suun-
nittelutston pääll. Tuure Lehto, ylilääk. Katri Malmivaara ja lääket.lis. Sirkka Syvänne. Sihtee-
rinä toimi suunnitt. Ingrid Hämelin. Työryhmä kokoontui kertomusvuoden aikana yhden kerran. 

Itäinen Suunnittelutoimikunta asetti 23.9.1966 työryhmän Itäisen sairaalan suunnittelua varten. Sisä-
sairaa/a asiainministeriö hyväksyi sairaalan perustamissuunnitelman 20.12.1967 ja lääkintöhallitus tontin 

5.2.1968. 

Suunnittelutoimikunta hyväksyi sairaalan, toiminnallisen suunnitelman ja huonetilaohjelman 11. 
2.1971 sekä ensimmäisen vaiheen toimintojen ja huonetilojen määrittelyä koskevan raportin 15.2. 
1973. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.5. Itäisen sairaalan laajuudeksi tässä vaiheessa n. 400 sai-
raansijaa ja n. 130 000 poliklinikkakäyntiä vuosittain. Samalla valtuusto päätti hyväksyä 11.2. 
1971 päivätyssä toiminnallisessa suunnitelmassa ja huonetilaohjelmassa esitetyt toiminnalliset pe-
riaatteet. Kaupunginhallitus kehotti suunnittelutoimikuntaa tarkistamaan ja uusimaan sairaalan 
toiminnallisen suunnitelman ja huonetilaohjelman valtuuston päätöksen pohjalta sekä tekemään 
aikanaan tarvittavat esitykset khlle. 

Sairaalan suunnittelua varten asetettu työryhmä ei kokoontunut kertomusvuoden aikana. 

Kivelän ja Suunnittelutoimikunta asetti 22.10.1966 työryhmän suunnittelemaan Kivelän ja Hesperian sairaa-
Hesperian loiden modernisointia. Kaupunginhallitus hyväksyi 25.11.1968 perustamissuunnitelman, mutta 

sairaaloiden lääkintöhallitus palautti sen asettaen käsittelyn ehdoksi mm. tontin riittävyyttä koskevan selvittä-
modernisointi misen. Selvitystyö koski tonttialueen riittävyyden toteamista ja se suoritettiin tarkistetun perus-

tamissuunnitelman pohjalta huomioon ottaen lääkintöhallituksen tekemät huomautukset. Perus-
tamissuunnitelman tarkistus ja arkkitehdin selvitystyö valmistuivat 15.6.1972 ja khs hyväksyi 
tarkistetun perustamissuunnitelman 7.5.1973. Toiminnallisen suunnitelman ja huonetilaohjelman 
laatimista valmisteltiin vuoden 1973 loppuun asti, jolloin työ keskeytettiin ja jäätiin odottamaan 
lääkintöhalIituksen hyväksymispäätöstä. 

Sairaaloiden modernisointia varten asetettu työryhmä ei kokoontunut kertomusvuoden aikana. 

Koskelan Suunnittelutoimikunta asetti 18.4.1968 työryhmän suunnittelemaan Koskelan sairaskodin moder-
sairaskodin nisointia ja hyväksyi 18.3.1971 työryhmän laatiman perustamissuunnitelman, josta huoltolau-

modernisointi takunta antoi lausuntonsa 10.1.1972 esittäen, että alueelle rakennettaisiinkin tässä vaiheessa vain 
200-paikkainen hoitorakennus. Kaupunginhallituksen tehtyä 12.2.1973 tämän mukaisen päätök-
sen ja yleisten töiden lautakunnan valittua arkkitehtityöhön Veijo Martikaisen arkkitehtuuritoi-
miston, pääsi käyttösuunnitelmaan niveltyvän hoitorakennuksen paikan määrittely ja hoitoraken-
nusta koskeva esisuunnittelutyö käyntiin. 

Toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma alueellisine sijoittamisehdotuksineen valmistui 
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27.5. Suunnitelma sisältää 200 pitkäaikaissairaiden sairaansijaa ja siinä ehdotetaan lisäksi uusitta-
viksi Koskelan sairaskodin nykyiset, työtilojensa tai sijaintipaikkansa vuoksi uusimisen tarpeessa 
olevat toimitilat. Myös sairaskodin kliinisen patologian osasto, jonka toteuttaminen on ollut vi-
reillä jo kauan, otettiin hoitorakennushankkeen ohjelmaan. 

Suunnittelutoimikunta hyväksyi 200-paikkaisen hoitorakennuksen toiminnallisen suunnitelman ja 
huonetilaohjelman 18.6. esittäen kaupunginhallitukselle, että ne hyväksyttäisiin jatkosuunnittelun 
pohjaksi ja hankittaisiin niistä valtion viranomaisten lausunto. 

Esisuunnittelua suorittaneen työryhmän puh.johtajana toimi prof. Lars Emil Tötterman sekä jä-
seninä suunnitt.ins. Bertha Hanni, suunnitt.tston pääll. Tuure Lehto, joht. Kauko Oittinen, ylihoit. 
Gunvor Sommerschield ja ylilääk. Leo Stjernvall. Suunnitt.ins. Hanni toimi samalla työryhmän sih-
teerinä. Suunnittelevina arkkitehteina olivat arkkitehdit Veijo Martikainen ja Gunnar Kolinen sekä 
asiantuntijoina arkkit. Hely Ijäs ja ylihoit. Raili Uusitalo. Työryhmä kokoontui kertomusvuoden ai-
kana viisi kertaa. 

Suunnittelutoimikunta asetti 7.6.1967 työryhmän suunnittelemaan Laakson sairaalan laajentamis- Laakson 
ta. Kaupunginhallitus hyväksyi 25.11.1968 perustamissuunnitelman, jonka myös sosiaali- ja ter- sairaalan 
veysministeriö hyväksyi lisäneuvottelujen jälkeen 2.6.1971 ehdolla, että rakennettavat uudet sai- laajentaminen 
raansijat käytetään yleislääkärijohtoisen hoidon järjestämiseen. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 10.4.1972 valmistuneen Laakson sairaalan laajentamista koskevan toi-
minnallisen suunnitelman ja huonetilaohjelman 12.2.1973. Lääkintöhallitus hyväksyi esitystensä 
mukaisesti tarkistetun toiminnallisen suunnitelman ja huonetilaohjelman 3.1.1974. 

Laakson sairaalan laajennushankkeen varsinainen rakennussuunnittelu aloitettiin rakennusviraston 
talosuunnitteluosaston toimesta. Suunnittelukokouksia oli kertomusvuoden aikana kaikkiaan 5. 
Vuoden lopulla suunnittelutyö päätettiin keskeyttää siihen asti, kunnes lääkintöhallituksen hy-
väksymispäätös saisi valtiovarainministeriön rakennusasiain neuvottelukunnan (RANK) hyväksymi-
sen. 

Arkkit. Mikael Maijalan johdolla työskennellyt varsinainen rakennussuunnittelutyöryhmä koostui 
rakenne-, LVI-, sähkö- ja liikennesuunnittelun sekä geoteknillisen suunnittelun suorittajista. Ra-
kennesuunnitelmat tilattiin insinööritoimisto Pontekilta, LVI-suunnitelmat insinööritoimisto 
Granlund & Oksaselta, sähkösuunnitelmat insinööritoimisto Tauno Nissiseltä, geoteknilliset suun-
nitelmat kaupungin kiinteistöviraston geoteknilliseltä toimistolta ja liikenteen suunnittelu sairaa-
la-alueella kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolta. 

Laakson sairaalan työryhmä asetti alaisuuteensa 5.8. varustesuunnitte/un työryhmän, jonka teh-
tävänä oli tietojen hankkiminen eri huonetilojen ja toimintayksiköiden kiinteistä kalusteista, lait-
teista ja varusteista sekä irtaimistosta ja välineistä. 

Työryhmä toimii suunnitt. Jukka Harkkilan johdolla ja suunnittelijat edustavat Laakson sairaalaa, 
sairaaiavirastoa, rakennusvirastoa ja kaikkia erikoissuunnittelijoita. Po. työryhmä piti kertomus-
vuonna seitsemän kokousta. 

Suunnittelutoimikunta asetti 29.11. Laakson sairaalan varustesuunnittelua suorittavan työryhmän 
alaisuuteen Laakson sairaalan laboratoriotilojen varustesuunnitte/un suorittamista varten jaoston, 
jonka puheenjohtajaksi nimettiin ylilääk. Theodor Weber. Jaos ei kokoontunut kertomusvuoden 
aikana. 

Yhteydenpidon varmistajana rakennussuunnittelutyöryhmän, varustesuunnittelutyöryhmän ja 
Laakson sairaalan välillä toimii esisuunnittelutyön suorittanut työryhmä. Sen kokoonpano oli ker-
tomusvuoden lopulla seuraava: puh.johtajana ylilääk. Olli Heinivaara sekä jäseninä ylilääk. Eero 
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Jokinen, talouspääll. Olavi Laaksonen, tstopääll. Tuure Lehto, arkkit. Mikael Maijala, ylilääk. Paa-
vo Tani ja ylihoit. Liisa Vuorio-Leka. Pysyvänä asiantuntijana toimii suunnittelevan arkkitehtuuri-
toimiston edustaja arkkit. Erkki Wirta ja sihteerinä suunnitteluins. Bertha Hanni. Työryhmällä 
oli kertomusvuoden aikana neljä kokousta. 

Röykän 
sairaalan 
keittiö 

Suunnittelutoimikunta asetti 25.5.1967 työryhmän suunnittelemaan Röykän ja Auroran sairaa-
loiden keittiötoiminnan uudelleen järjestelyä. 

Kaupunginhallitus hyväksyi Röykän sairaalan keittiön uudistamista koskevan perustamissuunni-
telman 4.6.1968, luonnospiirustukset 1.6.1971 ja teki 11.5.1971 esityksen lääkintöhallitukselle 
sairaalan keittiön rakentamisen hyväksymisestä valtionapua koskevaan yleiseen suunnitelmaan se-
kä jätti täydennetyn hakemuksen 30.5.1972. Toiminnallisen suunnitelman ja huonetilaohjelman 
lääkintöhallitus hyväksyi jo 24.2.1970. Keittiön rakentaminen viivästyi valtionapu kysymysten 
vuoksi. 

Sairaalan keittiötä suunnitteleva työryhmä ei kokoontunut kertomusvuoden aikana. 

Kansanterveystyö 

Terveyden- Suunnittelutoimikunta asetti 30.12.1971 työryhmän terveydenhoitoviraston alaisten toiminta-
hoito- pisteiden esisuunnittelua varten. Suunnittelutyössä otetaan huomioon liittymäkohdat myös sai-

viraston raalatoimen ja huoltotoimen alaisiin toimintoihin sekä kaupunginhallituksen 11.1.1971 asettaman 
alaiset terveydenhuollon järjestelykomitean ehdotukset kansanterveyslain soveltamisesta kaupungin olo-

toiminta- suhteisiin. Kansanterveyslain tultua voimaan 1.4.1972 terveydenhuollon järjestelykomitea ehdotti 
pisteet kaupungin jakamista noin 25 terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalvelupiiriin, jolloin piirissä sijait-

seva tai siihen rakennettava terveysasema huolehtisi alueen väestön kansanterveyslain edellyttämis-
tä palveluista. 

Työryhmä sai valmiiksi em. piirijakoon nojautuvan perustamissuunnitelman Helsingin terveyskes-
kuksen kouluterveydenhuolto-osaston korva- ja silmäpoliklinikan sijoittamiseksi uusiin toimintati-
loihin (19.1.) samoin kuin Vallilan, Pukinmäen ja Jakomäen terveysaseman sekä Suutarilan sivu-
toimintayksikön perustamissuunnitelmat. 

Kertomusvuonna työryhmä laati myös ehdotuksen Etu-Töölön kotisairaanhoitoryhmän sijoittami-
seksi Hietaniemenkatu 9: n virastotaloon ja ryhtyi selvittämään lääkinnällisen kuntoutuksen ko-
konaisjärjestelyä Helsingin kaupungin terveyskeskuksen puitteissa. Lisäksi työryhmä pani alulle ko-
tisairaanhoitoon osallistuvien työntekijöiden yhteistyön kehittämistä ja tehostamista koskevan ko-
keiluprojektin, johon osallistuu myös huoltotoimen edustajia. 

Työryhmän puh.johtajana toimi kansanterveystyön joht. lääk. Olavi Kilpiö, varapuh.johtajana 
terv.keskusylilääk. Martti Kauppinen ja jäseninä joht. ylihoit. Anita Brink, tutkimuspääll. Telma 
Koli, suunnittelutston pääll. Tuure Lehto ja vs. terv.keskusylilääk. Ritva Tierala. Pysyvinä asian-
tuntijoina ryhmässä toimivat terv.keskusylilääk. Anja Helve ja Kosti Myllykoski, ylihammaslääk. 
Paul Martinmaa, vs. ylihammaslääk. Kirsti Lind, apul.tai.pääll. Anu Marttila, apul.ylihoit. Maija 
Nummenmaa ja arkkit. Mikael Maijala. Sihteerinä toimi suunnitt. Ingrid Hämelin. Työryhmä ko-
koontui kertomusvuonna 17 kertaa. 

Suunnittelutoimiston edustaja osallistui myös kouluterveydenhuoltoon kuuluvien oppilaiden eri-
koistutkimusten ja poliklinikkapalvelujen järjestämistä suunnittelevan komitean, terveydenhuolto-
henkilöstön työnjakoa käsittelevän työryhmän sekä uusien terveysasemien perushankintojen suun-
nittelua kehittämään asetetun työryhmän työhön. 

Vanhustenhuolto 

Vh- Suunnittelutoimikunta asetti 27.12.1972 työryhmän Malmin vanhustenhuollon keskuksen suun-
työryhmä nittelua varten. Toimikunta laajensi työryhmän toimeksiantoa 24.5.1973 siten, että se käsittää 
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kaikkien vanhustenhuollon keskusten sekä avohoidon palveluyksiköiden suunnittelun ja näiden 
keskinäisen koordinoinnin. Vanhustenhuoltolaitoksia, asuntoja ja avopalveluyksiköitä suunnittele-
va työryhmä, Vh-työryhmä on omasta puolestaan asettanut työjaoksia valmistelemaan eri raken-
nushankkeiden suunnittelua. 

Työryhmän puh.johtajana toimi toimitusjoht. Usko Tiainen sekä jäseninä hallintolääk. Antti Apa-
jalahti, apul.joht. Pentti Arvo, ylihoit. Lahja Dammert, suunnitteluins. Bertha Hanni, suunnittelu-
tston pääll. Tuure Lehto ja huoltolaitosten joht. Kauko Oittinen. Pysyväisluonteisina asiantunti-
joina kuuluivat työryhmään arkkit. Hely Ijäs ja suunnitt. Antti Holamo ja muina asiantuntijoina 
olivat useaan otteeseen kuultavina ylilääk. Kosti Myllykoski ja joht. hoit. Anita Brink. Sihteerinä 
toimi ylihoit. Lahja Dammert. Työryhmä kokoontui kertomusvuoden aikana 14 kertaa. 

Malmin vanhustenhuollon keskuksen työjaos valmisteli esityksen vanhustenhuollon keskuksen pe- Malmin 
rustamissuunnitelmaksi. Vh-työryhmä hyväksyi perustamissuunnitelman 25.1.1974 ja hoitolaitos- vanhusten-
ten suunnittelutoimikunta 21.2.1974 ottamatta kuitenkaan lopullista kantaa siihen, minkä tasoi- huollon 
sia palveluja ko. vanhustenhuollon keskuksen laitososan edellytetään antavan. Keskuksen toimin- keskus 
nallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma (suunnitteluohje) saatiin käytännöllisesti katsoen val-
miiksi työjaoksen ja työryhmän yhteistyönä aivan kertomusvuoden lopulla. 

Työjaoksen puh.johtajana toimi huoltolaitosten joht. Kauko Oittinen ja jäseninä ylihoit. Lahja 
Dammert, suunnitteluins. Bertha Hanni ja suunnitt. Antti Holamo. Sihteerinä toimi ylihoit. Lahja 
Dammert. Työjaos kokoontui kertomusvuonna kahdeksan kertaa. 

Töölön vanhusten asuintalon ja palvelukeskuksen työjaoksen ja Vh-työryhmän yhteistyönä valmis- Töölön 
tui kertomusvuoden alkupuolella Töölön vanhusten asuintalon ja palvelukeskuksen yhdistetty pe- vanhusten 
rustamissuunnitelma, toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma. Suunnitelma käsittää 150- asuintalo 
160 vanhusten yksiöasuntoa sekä avoimien ovien periaatteella toimivan, erilaisia palveluja vanhuk- ja 
sille tarjoavan palvelukeskuksen (Töölönkatu 33, Ruusulankatu 6). Suunnittelutoimikunta hyväk- palvelu-
syi suunnitelman 26.4. ja jatkosuunnittelu käynnistyi välittömästi suunnittelevana arkkitehtina keskus 
Erkki Karvinen. Rakennussuunnittelun ja rakentamisen hoitaa asuntotuotantotoimikunta. 

Töölön vanhusten asuintaloa ja palvelukeskusta varten asetetun työjaoksen puh.johtajana toimi 
apul.joht. Pentti Arvo ja jäseninä olivat ylihoit. Lahja Dammert, suunnitteluins. Bertha Hanni ja 
suunnitt. Antti Holamo. Suunnittelija Holamo hoiti myös työjaoksen sihteerin tehtävät. Työjaos 
kokoontui kertomusvuoden aikana kerran. 

Vh-työryhmä asetti 10.12. työjaoksen suunnittelemaan Hirvihaaran vanhainkotia korvaavan kroo- Hirvihaaran 
nisten alkoholistien huoltokotia. Työjaoksen puh.johtajaksi valittiin apul.joht. Pekka Rantalainen vanhainkotia 
sekä jäseniksi dipl.ins. Bertha Hanni, arkkit. Hely Ijäs, huoltolaitosten joht. Kauko Oittinen (vara- korvaava 
mieheksi apul.joht. Panu Suominen) sekä sihteeriksi suunnitt. Antti Holamo. huoltokoti 

Kontulan vanhustenhuollon keskuksen suunnittelu alkoi ennen vanhustenhuoitolaitosten suunnit-
telua koordinoivan Vh-työryhmän asettamista ja po. keskuksen suunnittelu suoritettiin siksi vain 
tätä projektia varten asetetun oman työryhmän toimesta. Kontulan vanhustenhuollon keskuksen 
työryhmä asetettiin 15.6.1967. Toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma hyväksyttiin kau-
punginhallituksessa elokuussa 1970 ja pääpiirustukset kesäkuussa 1972. Rakennustyöt aloitettiin 
vanhainkodin ja palvelukeskuksen osalta elokuussa 1972 ja vanhusten asuinrakennuksen osalta jou-
lukuussa 1973. Rakennustyöt jatkuivat koko kertomusvuoden ajan ja keskus saataneen käyttöön 
vuoden 1975 alkupuoliskolla. Po. työryhmä ei enää kokoontunut kertomusvuoden aikana. 

Kontulan 
vanhusten-

huollon 
keskus 

Lastensuojelu 

Kaupunginhallitus päätti 24.5.1971 sisällyttää hoitolaitosten suunnittelutoimikunnan tehtäväpii- Lastensuojelu-
na myös lastensuojelutoimen suunnittelukohteet. Tämän perusteella suunnittelutoimikunta aset- ja kehitysvam-
ti 9.11.1971 työryhmän lastensuojelulaitosten kokonaissuunnitelman tarkistamista ja suunnittelua malaitokset 
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varten. 

Työryhmä sai valmiiksi 23.8. Helsingin kaupungin lastensuojelun ja kehitysvammahuollon laitos-
hoitotoimintaa koskevan kokonaissuunnitelman, jonka khs hyväksyi 25.11. huomioonotettavaksi 
lastensuojelun ja kehitysvammahuollon laitostoiminnan suunnittelutyössä. Työryhmä aloitti em. 
pohjalta Karviaismäen kehitysvammaisten asuntolan, hoitokodin ja suojatyöpaikan perustamis-
suunnitelmien laatimisen. Kertomusvuoden aikana lastensuojelulaitosten suunnitteluryhmä piti yh-
teisneuvottelun lastensuojelulaitosten suunnittelusta rakennusviraston talosuunnitteluosaston, kau-
punginkanslian ja sosiaalihallituksen edustajien kanssa. 

Lastensuojelulaitosten suunnitteluryhmän kokoonpanoa tarkistettiin 26.4. Työryhmän puh.johta-
jana toimii toimitusjoht. Kaarina Heinonen ja jäseninä vajaamielishuolt. Kastehelmi Haverinen, 
siht. Marja Kaarmo, lastenhuollon tark. Maija Kario, suunnittelutston pääll. Tuure Lehto, tark. 
Lea Pitkänen, nuorisonhuolt. Jyrki Ritamo ja sos.lääk. Sirkka Syvänne. Rakennusviraston talo-
suunnitteluosaston nimeämänä pysyvänä asiantuntijana toimii arkkit. Jaakko Suihkonen. Sihtee-
reinä toimivat suunnitt. Sirkka-Liisa Aho ja suunnitt. Anja Stenius. Työryhmä piti kertomusvuon-
na 16 kokousta. 

Suunnittelutoimiston edustaja on jäsenenä myös khn 12.12.1968 asettamassa Killinmäen keskus-
laitoksen suunnittelutoimikunnassa. 

M u u s u u n n i t t e l u 

Erikoissuunnittelua varten asetettujen työryhmien tehtävänä on laatia kaupungin kaikkia oman 
alansa hoitolaitoksia koskeva kokonaissuunnitelma sekä lisäksi tarvittaessa toimia eri rakennuskoh-
teita varten asetettujen työryhmien asiantuntijoina ja laatia näille erikoisalaansa liittyviä suunni-
telmia. 

Tietojen- Kokonaissuunnittelu. Suunnittelutoimikunta asetti 9.5.1967 työryhmän, jonka tehtävänä on kau-
käsitte/y pungin terveydenhuollon tietojen käsittelyn ja arkistoinnin kokonaisvaltainen suunnittelu. Kerto-

ja musvuonna työryhmän toiminta keskittyi pääasiallisesti projektityöskentelyyn. 
arkistointi 

Työryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä on tarkistettu kaksi kertaa, viimeksi 12.12.1973, minkä jäl-
keen kokoonpano on seuraava: puh.joht. suunnittelutston pääll. Tuure Lehto, jäsenet suunnitt. 
Ingrid Hämelin, merkonomi Seppo Immonen, tutkimuspääll. Paavo Jensen, os.pääll. Reijo Koski-
Lammi 18.4. alkaen, talousjoht. Aarre Sinisalo, tutkija Pertti Solavaara, os.pääll. Heikki Tähtinen 
(22.2. saakka) sekä sihteeri suunnitt. Pentti Kangasharju. Kertomusvuonna työryhmä kokoontui 
yhdeksän kertaa. 

HKi-HYKS—tietojenkäsitte/ytoimikunta. Kaupunginhallitus asetti 24.9.1973 suunnittelutoimi-
kunnan esityksestä yhteistyötoimikunnan kaupungin terveydenhuollon ja HYKS: n tietojenkäsit-
telyn suunnittelua ja koordinointia varten. Toimikunta on käsitellyt yhteistyökysymyksiä kau-
pungin terveydenhuollon ja HYKS: n tietojen käsittelyn kehittämisessä. 

Toimikunnan puh.johtajana toimi hallintojoht. Ilkka Väänänen sekä jäseninä tutkija Lars Fors-
man, tutkimuspääll. Reijo Heliö, atk-pääll. Jukka Koskimies, suunnitt.tston pääll. Tuure Lehto, 
toimitusjoht. Juhani Luukkonen, tal.joht. Aarre Sinisalo, tutkija Pertti Solavaara ja laskentapääll. 
Aulis Tienpää sekä sihteerinä suunnitt. Pentti Kangasharju. Kertomusvuonna toimikunta kokoon-
tui kaksi kertaa. 

Terveyskeskuksen tietojenkäsittely. Suunnittelutoimikunta asetti 12.12.1973 työryhmän terveys-
keskustoimintoihin liittyvän tietojen käsittelyn ja arkistoinnin kehittämistä varten. 

Kertomusvuonna työryhmä suunnitteli jatkuvan sairauskertomuksen käyttöönottamista Hietanie-


