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Hakemisto 

Avohuolto, huollossa olleet lapset 131 
Avunanto- ja pelastustyöt, palolaitoksen 87, 92 
Avustukset, ammattiopintoja varten myönnetyt 124 

» hautaus- 1 
» huoltoapuna annetut 124, 156 
» invalideille suoritetut lääkintähuolto-, koulutus- ym. avustukset 124 
» lastensuojelujärjestöille kesävirkistystyöhön ym. myönnetyt 160 
» raittiustyön tukemiseen 199 
» vapaaehtoisille palokunnille ym 96 
» voimistelu- ja urheiluseurojen leiritoimintaan 201 
» väestönsuojelutoiminnan tukemiseen 101 

Bengtsäxin leirialueen käyttö 194 
Bentseenituotteiden valmistus ja myynti kaasulaitoksessa 324 

Club 27, nuorisotoimiston jengityökeskus 194 

Desinfioimislaitos, sen kylvetystoiminnan kapasiteetti 50 

Elatusapuasiat, oikeusaputoimiston hoitamat 165 
Elatusaputoimisto, lastensuojeluviraston, elatusavun ennakko, elatusvelvolliset ym. .. . . . . 149, 150 
Elintarvikehuollon, kaupungin kehittämistä koskevat j ärj estely tutkimukset 51 
Elintarvikekeskus, hankinnat, henkilökunta, ruoan valmistus ja myynti 58, 296 

» sitä koskevat järjestely tutkimukset 51 
Elokuvat, talviulkoilua ja sähkölaitosta esittelevät 201, 330 
Eläintarhaosasto, urheilu- ja ulkoiluviraston 207 
Eläkkeet, kansaneläkkeen tukiosaa saavat huoltoavunsaaj at 105 

» leski- ja orpoeläkekassan myöntämät 72 
» palkkalautakunnan myöntämät 2 
» perhe-, eläkeasiain aiheuttamien tehtävien tietokonekäsittely 50 
» rakennusvirastossa käsitellyt 211 

Energiahuoltotoimikunta, kuntien yhteistyö energiahuollon alalla 329 
Energian kulutus ja tuotanto, vesilaitoksen 307 

» lämpö-, jakelu, keskuspesulan lämpökeskuksen 300 
» sähkö- ja lämpö-, hankintaa ja myyntiä koskevat kysymykset 331 

Ensiapukoulutus, väestönsuoj elutoimiston suorittama 100 
Erityislapsilisät 157 
Esikaupunkialueet, alueiden yleiskaavallinen ja maankäytön suunnittelu 30, 34 
Esittelylehtiset, kaupungin matkailupalvelua ym. varten painatetut 55 

» urheilu- ja ulkoiluviraston julkaisemat 207 
Espoon kauppala, kuntien yhteistyö energiahuollon alalla 329 

» » sen osuus merentutkimuksen kustannuksista 229 
» » vesijohtoveden myynti sille 309 

Eteläsatama, varastotilat, nosturien käyttötunnit 244, 249 
Evakuointi, sen suunnittelun uudet ohjeet 98 

Generaattorikaasun valmistus ja käyttö 318, 319 
Geoteknillinen toimisto, kiinteistöviraston 12 

Haaga-kerho, nuorisotyölautakunnan 192 
» Vantaa yleissuunnitelman laatiminen 34 

Haasteet, tiedoksiannettavat, ulosottoviraston hoitamat 84, 86 
Haka-kerho, nuorisotyölautakunnan 192 
Hakaniemen-Puotinhaijun metro-osuutta koskevat suunnitelmat 38 
Hakasalmen huvila, ks. Kaupunginmuseo. 
Halkojen hankinta, luovutus ja myynti ym 14, 289 
Hallinnon, kaupungin, kehittämistä koskevat j ärj estely tutkimukset, kurssien suunnittelu 49 
Hammashoito, vajaamielisten lasten ym. huollettavien 163 
Hanasaaren voimalaitos, rakennustyöt, hankinnat ym 334 
Hankinnat, elintarvikekeskuksen hankintatehtävien siirtäminen hankintatoimistolle 58, 296 

» vesilaitoksen suorittamat 311 
Hankintaneuvottelukunnan kokoonpano, kokoukset ym 57 
Hankintatoimisto, hankintojen valmistelu ym 57 

» rakennusviraston 215 
» toimisto- ym. koneiden lainaus, huolto ja hankinta 58 
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53, 216 

342 



Hakemisto 

Jätevesien johtaminen, kiinteistöviraston lausunnot, kuntien yhteistyö ym 7, 229 
Jätkäsaaren laiturin rakennustyöt 252 
Jätteiden kuljetus, puhtaanapito-osaston hoitama 232 
Jäähdyttämöjen, teurastamolaitoksen, käyttö 293 
Jäänmurtajat, kaupungin 248 

Kaarelan nuorisokoti 162 
Kaasukojeiden määrä, asentaminen ym 322 
Kaasulaitos, henkilökunta, teknillinen ja taloudellinen tulos ym 313—328 

» sen hoitama pysäköintimittarien asennus, huolto ja rahastus 325 
Kaasun valmistus, myynti ja kulutus 313, 318, 321 
Kaasuntuotantojärjestelmän muuttamista koskevat suunnitelmat 314, 316 
Kaatopaikat, niiden hoito ym 233 
Kadun ja viemärin rakentamiskorvaukset 11 
Kadut ja tiet, niiden puhtaanapito 234 

» » » » rakennus-, korjaus- ja päällystystyöt 223, 252 
Kahluualtaat, valmistuneet 238 
Kahvilat, nuoriso-, niiden toiminta 190 
Kalastusluvat, kalastuksen valvonta, kalavesien hoito ym 206 
Kalatukkukeskus ja kalan tuonti Helsinkiin 293 
Kallion nuorisokoti 162 
Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat. 
Kampin sähköaseman uusimistyöt 335 
Kansakoulut, koulukuraattorin toiminta 142 

» niiden hallinnon uudelleenjärjestelyä, kouluruokailua ym. koskevat tutkimukset 51 
» » suunnittelu-, korjaus- ja rakennustyöt 219, 221 

Kansaneläkkeen tukiosaa saaneet huoltoavunsaaj at 105 
Kansantulotilasto, kaupungin, toimenpiteet sen laatimiseksi 64 
Kantakaupunki, asemakaavojen uusiminen, yleiskaavasuunnitelma ym 30, 32, 33 

» asuinhuoneistojen käyttö muuhun tarkoitukseen, sitä koskeva tarkastus ... 78 
» sosiaalisen rakenteen kehitystä koskeva tutkimus 33 

Karhulinnan opetus- ja perhepesula, sen kannattavuustutkimus, lakkauttaminen 51 
Kartat, niiden valmistus ja myynti 5, 10, 55 
Kartoitustyöt, kaupunkimittausosaston suorittamat 9 
Kassa- ja tilitoiminta, satamalaitoksen 254 

» » tilitoimisto, rakennusviraston 212 
Kasvattilapset 131, 132 
Kasvatusavut, myönnetyt 2, 72 
Kasvihuoneet, lavatarha ja taimisto, puisto-osaston 241 
Katselmukset, kiinteistö- ja rakennustarkastusviraston suorittamat 7, 74, 77 
Katukorvausasiat, kiinteistöviraston hoitamat 11 
Katumaan aitaamisluvat 77, 80 
Katurakennusosasto, rakennusviraston 222—230, 243 
Katuvalaistus, sen kustannukset 224 
Kaukolämmitystoiminta, sähkölaitoksen 329, 337 
Kauppahalli-, ulkomyynti- ja toritoimintaa koskevat asiat 17 
Kaupunginarkisto, toimintatilat, henkilökunta, tulot ja menot 60 
Kaupunginkirjasto, henkilökunta, lainaustoiminta, menot ja tulot ym 171 — 184 

» uudisrakennus- ja saneeraustyöt 219, 221 
Kaupunginmuseo, henkilökunta, kokoelmat, menot ja tulot ym 185 
Kaupunginorkesteri, viranhaltijat, konsertit ym 188 
Kaupunginpuutarha, ks. Puisto-osasto. 
Kaupungintalon saneeraustyöt 16 
Kaupunkikaasun valmistus ja käyttö 319, 320 
Kaupunkimittausosasto, kiinteistöviraston 9 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, henkilökunta, tulot ja menot 27, 29, 30, 32, 36 

» sen asemakaava-, yleiskaava-ja liikennesuunnitteluosasto ... 30—37 
» » organisaation uudistamista koskevat tutkimukset 51 

Kehitysvammaisten avohuolto, yhteistyö ao. yhdistysten kanssa 136 
Kelkkamäet, niiden kunnostus ja hoito 238 
Kellosaaren kaasuturbiinilaitos, suunnittelu- ja valmistelutyöt 335 
Kemikaalien kulutus raakaveden puhdistuslaitoksissa 306 
Kenttämittauskalusto, kaupunkimittausosaston 9 
Kerhotoiminta ja -keskukset, nuorisotyölautakunnan 190 

» kaupunginkirjaston, kirjallisuus- ja musiikki-illat 180 
» kotitalouslautakunnan järjestämä 170 
» PAVI-toimiston ja AA-kerhojen 121 

Keskuspesula ja keskuspesulajaosto 299 
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Hakemisto 

ja -leirit, 
Kielikurssit, 
Kiertoajelut 
Kiinteistöhallinnon 
Kiinteistökortisto, 
Kiinteistöluettelo, 

tulot 
pidettävä 

kartastolliset muutokset 
» sen ivemttamismandollisuuksia koskevat tutkimukset 

Kiinteistörekisterin perustamista koskevat suunnitelmat ja tutkimukset . 
Kiinteistöt, niiden puhtaanapito — — 

» talo-osaston hoidossa olevat, niiden korjaustyöt ym. .. . . . . . . . . 
Kiinteistövirasto, sen henkilökunta ia huoneistot 

(ent. omakoti toimisto) 
4, 9, 12, 15, 

sreoteknillinen toimisto 
kansliaosasto 
kaupunkimitt 

ja raittiuslautakunnan toimiston 
saadut tulot 

» käsi-, kaupunginarkiston . 
» t i las to to imis ton . . . . . . . . . . . . . 

Kirj astoautotoiminta 
Kiri kaupunginkirj aston 

, maa-alueiden osta ostaminen sieltä. 

55 
18 
93 
5 

51 
51 

232 
15 
18 
7 

18 
12 
5 
9 

13 
14 
8 

15 
5 

25 
136 

järjestämät 194, 199 
17 

189 
44 

........................................... 62 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
.......................................... 177 

181 
6 

324 
324 
169 

Kivihiilen hankinta, käyttö ja myynti 317, 
Kivihiilitervan valmistus ia myynti 313, 

Kodinhoitotoiminta, kunnallinen 123 
158 
100 
185 
323 
311 

Kodinperustamislainoj a koskevat 
Koirien koulutus väestönsuojelun pelastusyksiköihin . 
Kokoelmat, kaupunginmuseon 
Koksin valmistus ja myynti 
Kolmisopimus, kuntien vesilaitosyhteistoimintaa koskeva sopimus 
Komiteat ja työryhmät, lasten päivähoitoa ja kuntien yhteistoimintaa käsittelevät.. 

' ' ' * ^ käsittelevät 

313, 

;Iytoimiston niille suorit tamat tutkimukset . » toimikunnat ym., 
Kompasseja tarkistuttaneet 
Konekirjoitus- ym. lisät, myönnety t . 
Konekirjoituskokeet 
Koneteknillinen 
Konevarikko, 
Konsertit, 
Konsertti- ja kongressitalo, sitä koskevat järjestely tutkimukset 
Konteineri- ja suurlavaliikenne 

ja 

» varikko, 
Koskentuvan nuorisokoti 
Kotiapulaiset, 

» nuoret, 
Kotimainen tavaraliikenne Helsingin sataman kautta 

miston henkilökunta, 
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Hakemisto 

Koulutus- ja kurssitoiminta, ammattioppilaslautakunnan, oppisopimuslain mukainen 167 
» » » kotitalouslautakunnan 169 
» » » koulutustoimikunnan 44 
» » » liikennelaitoksen 282 
» » » nuorisotoimiston 194 
» » » palolaitoksen 89 
» » » väestönsuoj elutoimiston 99 

Koulutustoimikunta ja sen toimisto, henkilökunta ym 44 
Kuljettajarahastus liikennelaitoksen linja-autoissa 259 
Kuljetusten järjestelyä ja kustannuksia koskevat tutkimukset ja selvitykset 49 
Kulosaaren vanhainkoti 110 
Kumpulan uimala, sen käyttö 204 
Kunnallisen finanssitilaston, kansainvälisen, aikaansaaminen 66 
Kunnanasiamiesten toiminta 68 
Kuntainliitot, laitospaikkavaraukset niiden laitoksissa, kustannusosuudet 160 
Kuntoliikunta, urheilu- ja ulkoiluviraston järjestämä 200 
Kurssi- ja kilpailutoiminta, raittiuslautakunnan toimiston 199 
Kurssitoiminta, koulutustoimikunnan, kotitalouslautakunnan ja nuorisotoimiston 45, 169, 193, 194 

» palolaitoksen, väestönsuoj elutoimiston ja liikennelaitoksen 89, 99, 282 
Kustaankartanon vanhainkotia koskevat asiat 108 
Kuva-arkisto ja -hankinnat, kaupunginmuseon 186 
Kuusaan keskuslaitos, hoitopaikat 136 
Kyläsaaren j ätteenpolttolaitos 233 
Käxkullan keskuslaitos, hoitopaikat 136 
Käpylän kerhokeskus 190 
Käsityökurssit, kotitalouslautakunnan järjestämät 169 
Käymälöiden, yleisten, hoito- ja puhtaanapito 234 

Laajasalon nuorisokoti 162 
Laboratoriot, rakennusviraston, teurastamolaitoksen ja keskuspesulan 228, 229, 292, 299 
Lahjoitukset, asiakirjojen vastaanotto kaupunginarkistoon 62 

» kaupunginmuseon saamat esineet 185 
Lainakirjasto, koulutustoimikunnan toimiston 44 
Lainat, asuntotarkoituksiin myönnetyt 7, 23 

» huoltokassan myöntämät asunnonhankintaa varten 71 
» soitinhankintaiainat kaupunginorkesterin soittajille 189 

Lainaustoiminta, kaupunginkirj aston 171, 178, 183 
» konttori- ym. koneiden, hankintatoimiston suorittama 58 
» nuorisotoimiston 195 
» raittiuslautakunnan toimiston 199 

Laitoshoito, huolto- ja lastensuojeluviraston huollettavien 105, 135 
Laitoskirj astotoiminta, kaupunginkirj aston alainen 171, 180 

» ks. myös huolto- ym. laitosten kohdalta. 
Laituri- ja aluevuokrat, satamalaitoksen perimät 257 
Laiturihuolto, laiturien rakentaminen ym 250, 252 
Laiturit, pönttööni-, venesatamissa 206 
Lapsilisät 158 
Lasten kesävirkistystoiminta, lastenhuoltotoimiston 132 

» päivähoidon järjestämistä koskevat asiat 50, 64, 132 
Lastenhuoltotoimisto 130 
Lastenkirj astotoiminta, kaupunginkirj aston 179 
Lastenkodit, toiminta, rakennusten kustannukset ym 160, 162, 219, 221 
Lastensuojelun eräitä yhdistelmätietoja, tulot ja menot ym 129, 159 
Lastensuoj elurahastot 160 
Lastensuoj elu virasto, henkilökunta, toimistot ym 130 
Lastentarhain toimistoa koskevat j ärj estelytutkimukset 50 
Lastentarhat ja -seimet, lauantain aukiolotarvetta koskeva tutkimus 50 
Lasten vai voj an luettelossa olleet lapset 149 
Lausunnot, anniskeluravintoloita ja väkijuomamyymälöitä koskevat 196 

» järjestely- ja hankintatoimiston 52, 57 
» kaupunginarkiston 61 
» kiinteistö- ja kaupunkisuunnitteluviraston valmistelemat 7, 30 
» palolaitoksen palonehkäisyasioita koskevat 92 
» rakennustarkastusviraston 76, 77, 79, 80 
» tilastoneuvottelukunnan 64 

Lautta-kerho, nuorisotyölautakunnan 192 
Lauttaliikenne, liikennelaitoksen hoitama 270 
Lauttasaaren ulkoilupuiston leirintäalueen käyttö 206 
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Lomakodit, äitien ja la: 
Lomamajat , yksityisten 

ĵ a ̂ ikaMstelulr^lij aus 

sekä urheilu- ja ulkoiluviraston , 

lityssähkön myynti, kulut tajat ym. 
varastotilat, nosturien käyttötunnit 

huolto . . . . . . . . . . . . . . . 
Löytötavara/toimisto, 
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Hakemisto 

Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Museonhoitaja, museoapulaiset ym 185 
Museotoimikunta ja museo, liikennelaitoksen 285 
Musiikkilautakunnan ja kaupunginorkesterin menot y m 189 
Musiikkiosasto, kaupunginkirjaston 177 
Mylly-kerho, nuorisotyölautakunnan 192 
Myllypuron vanhusten asuintalo 113 

» voimalaitos, koneisto, öljyvarasto 335 
Myyntipaikkojen vuokrat ja maksut erilaisista myyntitiloista 17 
Mäenlasku- ja pujottelupaikat, ohjaustoiminta niissä 200, 202 
Mäkelän kerhokeskus 190 

Naulakallion vastaanottokoti 162 
Neuvonta- ja lainaustoiminta, kotitalouslautakunnan 170 
Neuvontatoimisto, nuorison 195 
Nokipalot 93 
Nosturit, satamalaitoksen, niistä saadut tulot 245, 249, 256 
Nukarin lastenkoti 162 
Nuohous, nuohouspiirit 87, 93 
Nuorisokahvilatoiminta 190 
Nuorisokodit, lastensuoj elulautakunnan alaiset 162 
Nuorison neuvonta ja opastus 195 
Nuorisorikollisuuden ehkäisemistä ym. tutkiva komitea 130 
Nuorisotoimiston henkilökunta, kurssit ym 190 
Näyttelyt, matkailutoimiston järjestämät 54 

» sähkölaitoksen 60-vuotispäivän juhlanäyttely 331 

Ohjaustoiminta, urheilu- ja ulkoiluviraston 200 
Ohjeet, rakennusvalvontatoimintaa koskevat säännökset ja ohjeet 75 

i talorakennushankkeen toiminnallista ennakkosuunnittelua koskevat 49 
Oikeudenkäynnit, maksuttomat, niitä koskevat asiat 150, 165 
Oikeusapu, lastensuojeluviranomaisten antama 150 
Oikeusapulautakunta ja -toimisto 164 
Omakotitoimisto, kiinteistöviraston, ks. Asuntolainatoimisto. 
Oppilaskoti Toivola, ks. Toivola, Oppilaskoti. 
Oppisopimustoimisto 167 
Orkesterin, kaupungin-, viranhaltijat, konsertit ym 188 
Otaniemi, vesijohtoveden myynti sinne 309 
Otso, jäänmurtaja 248 
Ottolapset 132, 150 
Outamon vastaanottokoti 161 

Painatustyöt, hankintatoimiston hoitamat 59 
Palkkalautakunnan toimisto, sen henkilökunta ym 1 
Paloasemat ja niiden kalusto 90 
Paloheinä, sen kaavoitusta koskevat asiat 31 
Paloilmoituslaitteet, palokaivot, hälytykset 91, 229 
Palokunnat, vapaaehtoiset 87, 97 
Palolaitos, henkilökunta, kalusto, menot ja tulot ym 87 

" Paloluokitusmääräysten valvominen rakennustoiminnassa 75 
Palonehkäisyosaston kiinteistökortisto 87, 93 
Palontorjuntatoiminta, liikennelaitoksen 282 
Palotarkastukset, niiden suorittaminen, palopostit ym 87, 91, 93 
Palovartioasemat ja palovahingot 90, 92 
Palvelukset, julkisten palvelupisteiden sijoittuminen ym 33 

» kaupungin tarjoamat, niiden käyttöä koskeva tutkimus 33 
Pasilan keskuksen asemakaava ja alueen yleiskaava 30, 32 
PAVI-huoltotoimisto, alkoholistien kerhotoiminta, majoitus ym 120 
Peltoalat ja satomäärät, kaupungin maatilojen, peltoalueiden vuokraus 13 
Perheenneuvonta, lastenhuoltotoimiston suorittama 132 
Perhehoito, lastensuojeluviraston järjestämä 132, 135 
Perhekoti, turvattomien lasten hoitolaitos 162 
Perhelisien myöntäminen 156 
Pesula, keskus- 299 
Pesulatoiminta, kotitalouslautakunnan 170 
Pihlajamäen vanhusten asuintalo 114 
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Pihlajisto, kaavarunkotyöt 

Poliklinikka, 
P u h d i s t a m o t j a p u m p p a a m o t , Helsingin 

219, 
306, 

Puhtaanapi to-osas to , 
Puisto-osasto, * 
Puis tot , 

231—236, 
237—241, 
237, 238, 

rakennus työ t ym. 313, 
P u u t a v a r a - j a pol t toainejaosto ja -toimisto 
P u u t a v a r a n hankinta , valmistus ja myyn t i .. 14, 215, 

» vienti 
l i t ta r i t Pysäköin t imi t ta r i t 

Pä ihdv t t äv ien aineiden vää r inkäy t t ä j i en 
Päii ännesuunni telma, veden hank in taa 1 

huolto . 

Päivähoidon 
Päivähoito-osasto, 
Päivähuol tola t , vajaamiel is ten 
Päiväkodi t , Riista vuoren ja S' 
Päivölän 
Pääki r jas to , 
Pääl lys tys työt , 

37, 

50, 64, 

112, 

174, 
223, 

229 
230 
310 

58 
243 
243 
241 
200 
115 
34 

287 
•290 
248 
325 
118 
310 
132 
107 
163 
113 
162 
183 

307, 310 

Riistavuoren vanhainkot i 
ille 15-vuotiaita 
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Hakemisto 

Hoihu vuoren vanhainkoti laitoksineen 110 
Romuajoneuvojen varastointi, kaatopaikalle vienti ym 6 
Ruokatehdas ja ruokalat, elintarvikekeskuksen 296, 297 
Ruskeasuon ratsastushalli, sen käyttö 204 

» varikko, liikennelaitoksen 277 

Sahatavaran toimitus, puutavara- ja polttoainetoimiston * 288 
Sairaalat, laitoskirj astotoiminta niissä 180 

» niiden liinavaatteiden pesu ja huolto 300 
» » rakennusten muutos-, peruskorjaus- ym. rakennustyöt 219, 221 
» niissä hoidetut huoltoapua saaneet henkilöt 106 
» niitä koskevat j ärj estelytutkimukset 50 
» potilaiden jonotusaikaa koskeva tutkimus 50, 66 

Sairaanhoitohenkilökunnan osa-aikatyötutkimus 50, 66 
Sairaanhoitopalvelusten käyttöä koskeva potilashaastattelu 50 
Sairaankuljetus- ja avunantotoiminta, palolaitoksen 87, 92 
Sairaussij aismäärärahat 2 
Sairausvakuutusasiat 2 
Sakko- ja korvausasiat, ulosottoviraston hoitamat 84, 85 
Salmisaaren voimalaitos, polttoöljyn syyävarastot ym 334 
SALT-neuvottelut, matkailutoimiston järjestelyt niiden johdosta 55 
Sammakkomiesten, palolaitoksen, sukellustoiminta ym 91 
Sammutusosasto ja -kalusto, palolaitoksen 88, 89 
Satamaj äänmurtaj ia koskevat asiat 248 
Satamalaitos, henkilökunta, menot ja tulot ym 244—258 

» sen taloutta koskevat j ärj estelytutkimukset 51 
Satamaliikenne 245 
Satamamaksut 256 
Satamarakennustoiminta 252 
Saunat, yleisö-, ulkoilualueilla olevat 205 
Seutukaavaliitto, kaupungin osuus j ätevesiselvityksen kustannuksista 229 
Siirtolapuutarhatoimisto, kiinteistöviraston 8 
Siivoustyöt kaupungin virastoissa 16, 17 
Sijaishuolto, lastensuojeluviraston järjestämä 135 
Sillat, katu- - 228 
Siltavuoren nuorisokoti 162 
Sinfoniakonsertit, kaupunginorkesterin 188 
Sisäurheilutilat, voimistelua ja palloilua varten varatut 203 
Sivukirjastot, kaupunginkirjaston, toimintatilat, lainaustoiminta ym 172, 183 
Sofianlehdon vastaanottokoti, sen toimistoa koskevat j ärj estelytutkimukset 50, 161 
Soitinhankintalainat, kaupunginorkesterin soittajien 189 
Sokeat, asumistuen maksaminen heille 124 
Solakallion Erityiskoulu 163 
Sompasaaren lauttasataman rakennustyöt 252 
Sosiaalihuollon hallinnon muutoksia selvittelevä komitea 130 
Sosiaalilääkärin, huoltoviraston, toiminta 122 

» lastensuoj eluviraston, toimisto 152 
Sosiaalirakenteen kehitystä Kantakaupungissa koskeva tutkimus 33 
Sosiaalivoin jakelu, huoltolautakunnan suorittama 125 
Sotaorpojen työhuoltomenot 124 
Sotilasavustukset 124 
Stadionin harjoitussalit, niiden käyttö, retkeilymaja 204, 206 
Suoj elukasvatustoimisto, lastensuoj eluviraston 138 
Suoj elu valvonta, lastenhuoltotoimiston 131 
Suomen Meripelastusseura, avustuksen myöntäminen . 96 

» Punainen Risti, avustus sille väestönsuojelu toimintaan 100, 101 
Suomenlinnan liikenne 270 
Suursuon vanhainkoti 112 
Suvilahden voimalaitos 333 
Syväj äädyttämö, teurastamolaitoksen 293 
Sähköasemat, siirto- ja jakeluverkot, sähkölaitoksen 335, 336 
Sähkölaitos, henkilökunta, taloudellinen tulos ym 329—339 

» rakennustyöt, uuden toimitalon piirustukset ym 336 
Sähkön hankinta, myynti, kuluttajat ym 329, 331—334 

» kulutus, Heinolan sahan sekä teurastamo- ja vesilaitoksen 289, 294, 307 
Säveltäj älaboratoriot, kaupunginorkesterin 188 
Sörnäisten satama, varastotilat, nosturien käyttötunnit 244, 249 
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Hakemisto 

Tyynelä, Päivähuoltola 163 
Työehtosopimukset ja niitä koskevat neuvottelut 2 
Työhuoltomenot, invalideille, sotaorvoille ym. suoritetut avustukset 124 
Työkodit ja siirtolat, niissä olevat huollettavat 106 
Työkoneet, rakennusviraston käytössä olevat 217, 232, 242 
Työlaitokseen määrätyt elatusvelvolliset 149, 150 
Työlaitos, Tervalammen 115 
Työllisyystyöt, rakennusviraston järjestämät 229, 239 
Työlomat, palkkaetujen myöntäminen niiden ajalta 2 
Työluvat ja haltuunottoluvat, kiinteistöviraston 7 
Työntekijät, palkkausta, työehtosopimuksia ym. koskevat neuvottelut 2 
Työpaikkojen sijoittumista koskeva tutkimus, kaupunkisuunnitteluviraston suorittama 33 
Työtapaturmat, kaupungin töissä sattuneet 52 
Työtehoneuvottelukunnan kokoonpano, kokoukset ym 49 
Työturvallisuustoiminta 52, 216, 260, 283 
Työtuvat, huoltolautakunnan alaiset 124 
Työvoiman keskimääräiset vahvuudet rakennustyömailla 7 
Työvoimatutkimus 66 
Töölön korjaamo, liikennelaitoksen, ja hallialueen rakennussuunnitelmat 277, 279 
Töölön nuorisokoti 162 

» sivukirjasto, uudet toimitilat ym 172 

Uimakoulut ja uimalat 201, 202, 203 
Ulkoilmajuhlat, -konsertit ym. tilaisuudet 201, 206 
Ulkoilualueet ja -puistot, majat ja saunat 204, 205 
Ulkoilutoiminta, urheilu- ja ulkoiluviraston järjestämä 201, 204 
Ulkomainen merenkulku, tavara- ja matkustajaliikenne 245, 246, 248 
Ulosottovirasto, henkilökunta, toiminta ym 82 
Urakkaneuvottelukunta, sen kokoonpano, tehtävät ym 2 
Urheilu- ja palloilukentät, luistinradat, uimalat ym 202 

» » ulkoiluvirasto, henkilökunta, eri toimistot ym 200 
Urheilukilpailut, kenttien käyttö niihin 202, 203 
Urheilulaitosten rakentamiskustannukset 207, 229 
Urheilulaitteiden ja -kenttien rakennus- ja korjaustyöt 201, 204 
Uskotun miehen tehtävät, oikeusaputoimiston hoitamat 166 
Usvatien nuorisokoti 162 

Vaatekorjaamo, keskuspesulan 300 
Vaatteiden, ulkosuoja-, hankintaa ja huoltoa koskevat j ärj estely tutkimukset 49 
Vaihetyökeskus, vajaamielisten päivähuoltola 163 
Vajaamielishuolto ja -laitokset 136, 145, 162 
Vaj aamielisneuvola, lastensuoj eluviraston 137 
Valaistustöiden, uiko-, suorittaminen tie- ja puistoalueilla 79, 224, 336 
Valintakoetoiminta, psykologinen, koulutustoimikunnan 46 
Vallilan kerhokeskus 190 

» varikko, liikennelaitoksen 277 
Valokuvaukset ja kuvahankinnat, kaupunginmuseon 186 
Valtionrautatiet, yhteistoiminta liikenteen hoitamiseksi 37, 38, 40 
Vanhainkodit ja vanhusten asuntolat 106 

» laitoskirjastotoiminta niissä 180 
i » ks. myös ao. laitosten kohdalta. 
» niiden liinavaatteiden pesu ja huolt 300 
» » rakennusten uudisrakennus- ja saneeraustyöt 219, 221 

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos, peruskorj austyöt 305, 309, 310 
Vanhusten askarrutustoiminta, huoltoviraston järjestämä 125 

» » ks. myös eri vanhustenhuoltolaitosten kohdalta. 
i asuintalot, huoltolautakunnan alaiset 105, 111, 112 
» asumistuki 124 
» peseytymistottumuksia koskeva haastattelu 50 
» päivähoito-osastot ja päiväkodit 107, 112, 113 

Vantaala, Päivähuoltola 163 
Vantaanjoen vesistöalueen vesitilanne, säännöstely 305 
Vapaavarasto, tavaramäärät, saadut vuokrat ym 251, 257 
Vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa koskevat asiat, ulosottoviraston hoitamat 84, 85 
Varapalokunnat 97 
Varastoimis- ja laiturihuoltotoiminta, satamalaitoksen 250 
Varastorakennusten, satamalaitoksen, rakennustyöt ym 244, 253 
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Hakemisto 

Väestönsuojat, kalliosuojien vuokrauksesta saadut tulot ym. 98 
» niiden suunnittelu- ja rakennustyöt 79, 219, 221 
» yleiset ja yksityiset 100 

Väestönsuoj elumateriaalin hankintamäärärahat 99 
Väestönsuoj elutoiminta, liikennelaitoksen 283 
Väestönsuoj elutoimiston toiminta 98—101 
Väestönsuojeluyhdistys, Helsingin, koulutustoiminta, avustus ym 100, 101 
Väkiluku, sen muutoksiin vaikuttavia tekijöitä koskeva tutkimus 66 
Väylien ruoppaus 252, 254 

Yhteis- ja erikoishankinnat, hankintatoimiston hoitamat 57, 58 
Yhteiskuntatutkimus, lähikuntien ja Helsingin yhteistoimintaelimen 64 
Yleinen talletusvarasto, satamalaitoksen, sen käyttö, vuokrat 250, 257 
Yleiskaavaosasto, kaupunkisuunnitteluviraston 32 
Yleisösaunat, ulkoilualueilla olevat 205 
Yrjönkadun uimahalli, sen käyttö 204 

Äitiysavustukset, lastensuojeluviraston jakamat 156 
Äänilevyt, kaupunginkirjaston musiikkiosaston 177 

Öljysatama, öljynerotuskaivon töiden aloittaminen 252 
öljytuotteisiin perustuvan kaasuntuotannon aloittaminen kaasulaitoksessa 316 
öljyvahinkojen torjunta, öljynestopuomin hankinta 87 
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Viimeksi ilmestyneet julkaisut: 

(Helsingin kaupungin tilastotoimisto julkaisee muut paitsi A V). 
A. Helsingin kaupungin tilasto» 

I Terveyden- Ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja englanniksi. 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
55. 1970. 
Jälkimmäinen osa (tilastollinen katsaus). 
5 1 - 5 2 . 1966-67. 

II— III Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja eng-
lanniksi. 
31 1970. 

V Kaupungin tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1. osa Taseet, omat rahastot ja eräitä tilastollisia tietoja. Suomen- ja ruotsinkielinen. 
2. osa Menot ja tulot. Suomenkielinen. 
3. osa Taulukoita ja liitteitä. Suomenkielinen. 
55. 1970. 

VI Opetuslaitokset. Suomen- ja ruotsinkielinen—otsikot, taulukot ja tiivistelmät myös eng-
lanniksi. 
37. 1969. 

VII Erikoistutkimukset. 7. Vuoden 1964 liikeyrityslaskenta Helsingissä. Suomen- ja ruotsin-
kielinen, englanninkielinen tiivistelmä. (N:o 6 ei ole vielä ilmestynyt.) 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot ja sisällys-
luettelo myös englanniksi. 
60. 1971. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
82. 1969. 

D. Helsingin kaupungin virastot ja laitokset. Suomenkielinen. 
5. 1969. 

E. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
43. 1971. 

F. Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten asiahakemisto. Suomenkielinen. Irtolehtijär-
jestelmä. 

G. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
48. 1970. 

H. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. Irtolehtijär-
jestelmä. 

I. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkieliset tii-
vistelmät. 
23. 1972, 1 - 3 . 




