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Lastenhuoltotoimisto 139 
Lastenkirjastotoiminta, kaupunginkirjaston 177 
Lastenkodit, hoitopaikat, käyttömenot, rakennukset 159, 213 
Lastensuojelun eräitä yhdistelmätietoja, tulot ja menot ym 138, 157, 160 
Lastensuojelurahastot 158 
Lastensuojelu virasto, henkilökunta, toimistot ym 139 
Lastentarhat, johtajan tehtävien rationalisoimistutkimus 51 

» perustamis-ja käyttökustannuksia koskeva tutkimus, rakennukset 51, 213 

19 - Hels. kaup. virastot ja laitokset 1970. 
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Lastenvalvojan luettelossa olleet lapset 152 
Lausunnot, anniskeluravintoloita ja väkijuomamyymälöitä koskevat 195 

» järjestely- ja hankintatoimiston 52, 58 
» kiinteistö- ja kaupunkisuunnitteluviraston valmistelemat 6, 29 
» palolaitoksen paloehkäisyasioita koskevat 99 
» rakennustarkastusviraston 84, 85 
» revisioviraston 281 
» tilastoneuvottelukunnan ja-toimiston 68, 70 

Lautta-kerho, nuorisotyölautakunnan 190 
Lauttaliikenne, liikennelaitoksen hoitama 237 
Lauttasaaren leirintäalueen käyttö 203 
Lehtileikearkisto, kaupunginmuseon 183 
Leikkikentät, niiden rakennus- ja kunnostustyöt 213, 217 
Leirien, avustusta saaneiden järjestöjen, tarkastus 198 
Leirintäalueet, matkailijoita varten ylläpidetyt 203 
Leiritoiminta, nuorisotoimiston järjestämä 188, 192 
Lemmilä, Vastaanottokoti 159 
Leski- ja orpoeläkekassa 76 
Leskieläkkeet, myönnetyt 2, 76 
Lihantarkastamo, teurastamolaitoksen 250 
Liikenne- ja moottoripyöräkoulutus, nuorisotoimiston järjestämä 192 
Liikennelaitos, autovakuutuksen kannattavuudesta suoritettu tutkimus 52 

» kalusto, talous, henkilökunta ym 234 — 244 
Liikennelaskentojen suorittaminen 35 
Liikennemaksut 231 
Liikennemerkki-, ajorata- ym. järjestelytyöt, katurakennusosaston suorittamat 210 
Liikennemerkkien sijoittamista koskevat järjestelyt 36 
Liikennesuunnitteluosasto, kaupunkisuunnitteluviraston 34 
Liikennevahingot, liikennelaitoksen autojen ym 243 
Liikennevalot, niiden ohjaus, uusien asentaminen 36, 277 
Liikenteen, julkisen, yhteistoiminnan kehittäminen (Heiko), yhteistariffi 234, 237 

» suunnittelu, kaupunkisuunnitteluviraston ja liikennelaitoksen 35, 237 
Liikuntaharrastukset, kaupungin asukkaiden, sitä selvittelevä tutkimus 199 
Liinavaatteet, kaupungin laitosten, niiden pesu ja huolto ym 256 
Linja-autot, liikennelaitoksen 238 
Linjat, linja-autoliikenteen, niiden muutokset 236 
Lomakesuunnittelu, jäljennösmenetelmät, rationalisointi 50, 53 
Lomakodit, äitien ja lasten oleskelun järjestäminen niissä 204 
Lomamajat, yksityisten ja yhteisöjen, ulkoilupuistoissa olevat 202 
Luistinradat, pikaluistelun ohjaus ym 197, 199, 217 
Lumenkaatopaikat 216 
Luonnosuojeluvuoden, kansainvälisen, aiheuttamat toimenpiteet 216 
Luontoissuorituksia koskevat asiat 2 
Luukkaan ulkoilualue, kävijämäärä 202 
Luvanhakumenettelyn, kaupungin maa-alueen tilapäiskäytön, kehittäminen, tutkimus 51 
Lähteelän ulkoilualue 202 
Lämmityssähkön myynti 275 
Länsisatama, varastorakennukset, nosturit, niiden käyttötunnit 221, 225, 228 
Lääkeaineiden väärinkäyttäjien huolto 127 
Löytötavaratoimisto, liikennelaitoksen 244 

Maa-alue, kaupungin omistama, sen lisäys ym 5, 12 
Maanmittaustoimitukset, niiden vireille paneminen 6 
Maaperä-ja mittaustutkimukset 8, 10, 211 
Maantäyttöpaikat 214 
Maatalousosasto, kiinteistöviraston 12 
Maatilat, kaupungin, ja niistä vuokralle annetut pellot 12 
Mainospaikat, niistä saadut tulot 18 
Maisemainventointi-ja analysointiohjelma 32 
Maksut, liikenne- 231 

» rakennustyön valvonnasta perittävät 87 
Maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämistä koskevat asiat 152, 164 
Malmi-kerho, nuorisotyölautakunnan 190 
Malmin lastenkoti 1"2 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, avustus 158 
Mannerheimintien liikenteen parantamista koskevat järjestelyt 36 
Matkailijoiden, uiko- ja kotimaisten, käynnit leirintäalueilla ym 203 
Matkailuneuvottelukunnan kokoonpano, kokoukset, käsittelemät asiat ym 55 
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Matkailutoimisto, henkilökunta, matkailupalvelu, julkaisut ym 55 
Matkat, tutustumis-, metro toimikunnan jäsenten ym. suorittamat 41 
Matkustajaliikenne, ulkomainen, Helsingin sataman kautta 224 
Matkustajien määrä, liikennelaitoksen arviot 235 
Maunu-kerho, nuorisotyölautakunnan 190 
Merenkulku, ulkomainen 222 
Merentutkimus, katurakennusosaston vesiensuoj elulaboratoriossa suoritettu 212 
Meriharjun kesäkoti ja kurssikeskus 192 
Merilinnustuksen valvonta 203 
Messuhalli, C-, sen käyttö harjoitus- ja kilpailutoimintaan 201 
Metron suunnittelun kustannukset 42 
Metrotoimikunta ja -toimisto, henkilökunta, organisaation muutokset ym 38 
Metsäosasto, kiinteistöviraston, metsäalueet ja -työt 14 
Mielisairaalat, niissä hoidetut henkilöt ym 112 
Mikrofilmausta koskevat asiat 174 
Mit taus- ja maaperätutkimukset, kaupunkimittaus-ja katurakennusosaston 8, 211 
Moniongelmaperheet, niitä koskevat tutkimukset 70 
Monistustyöt, Kaupungintalon monistamon toiminnan aloittaminen 58, 60 

» hankintatoimiston suorittamat ym 58, 60 
Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden, rakennusviraston, määrät 214 

» nopeustutkimus esikaupunkialueilla 35 
» romu-, varastointi Tattarisuon varastoalueelle 6 

Moottoripyöräkurssit, nuorisotoimiston järjestämät 192 
Moottoriveneet, vuokra-, satama-alueella liikennöivät 224 
Munkkisaaren huippulämpökeskus, kattilahankinnat ym 278 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Museotoimikunta ja museo, liikennelaitoksen 244 
Musiikkilautakunnan ja kaupunginorkesterin menot ym 187 
Musiikkiosasto, kaupunginkirjaston 174 
Mustalais väestön lastenhuolto 140 
Mustikkamaan ulkoilupuisto 202 
Mylly-kerho, nuorisotyölautakunnan 190 
Myllypuron sairaskoti 120 

» vanhusten asuintalo 120 
» voimalaitoksen koneiston koekäyttö ym 276 

Myyntipaikkojen vuokrat ja maksut erilaisista myyntiluvista 198 
Mäenlasku- ja pujottelupaikat, ohjaustoiminta niissä 197, 199 
Mäkelän kerhokeskus 188 

Naulakallion vastaanottokoti 159 
Neuvonta-ja lainaustoiminta, kotitalouslautakunnan 168, 169 

» » opastus, nuorisotoimiston suorittama 193 
Nokipalot 100 
Nosturit, satamalaitoksen, käyttötunnit ja saadut tulot 221, 224, 231 
Nukarin lastenkoti 162 
Nuohous, nuohouspiirit 99 
Nuorisokahvilatoiminta 188 
Nuorisokodit, lastensuojelulautakunnan alaiset 159 
Nuorison asumiseen ja vapaa-ajankäyttöön liittyviä ongelmia koskeva tutkimus 70 

» neuvonta ja opastus 193 
Nuorisotoimiston henkilökunta, kerho- ja kurssitoiminta ym 188 
Nuorten työkö ti 162 
Nuotisto, kaupunginorkesterin 187 
Nuuksionpään ulkoilualue 202 
Näyttelyt, kaupunginarkiston 25-vuotisjuhlanäyttely 63 

» kaupunginmuseon järjestämät 183 
» kotitalouslautakunnan järjestämät 169 
» matkailutoimiston osallistuminen näyttelyihin ym 55 
» metrotoimiston järjestämä näyttely 42 

Offset-työt, hankintatoimistossa suoritetut 60 
Ohjaustoiminta, urheilu- ja ulkoiluviraston 197 
Ohjeet, rakennus valvontatoimintaa koskevat säännökset ja ohjeet 81, 86 
Oikeudenkäynnit, maksuttomat, niitä koskevat asiat 152, 164 
Oikeusapu, lastensuojeluviranomaisten antama 152 
Oikeusapulautakunta ja -toimisto 163 
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Opastus-ja tiedotustoiminta, nuorisotoimiston 193 
Oppilasko ti Toivola, ks. Toivola, Oppilaskoti. 
Oppisopimustoimisto . — 166 
Orkesterin, kaupungin-, viranhaltijat, konsertit ym — 186 
Otso, jäänmurtaja ·.. 224 
Ottolapset 141 
Outamon vastaanottokoti ·• 159 

Painatustyöt, hankintatoimiston hoitamat 60 
Palkkalautakunnan toimisto, sen henkilökunta, tehtävien rationalisointi ym, 1, 50 
Paloilmoituslaitteet ja -hälytykset, palokaivot, -postit ja -altaat 97, 212 
Palokunnat, vapaaehtoiset 93, 101 
Palolaitos, henkilökunta, kalusto, paloasemat,-tarkastukset ym 93, 96, 99 
Paloluokitusmääräysten valvominen rakennustoiminnassa 81 
Palonehkäisyosaston kiinteistökortisto ..· . v . . . ... 99 
Palontorj untatoiminta, liikennelaitoksen 242 
Palovahingot 98 
Palvelukset, kaupungin tarjoamat, niiden käyttöä ¡koskevat tutkimukset ym. 49, 70 
PAVI-hu oi to toimisto, alkoholistien majoitus, kerhotoiminta ym. 127 
Pellonvarauslain soveltaminen kaupungin maatiloilla 12 
Peltoalat ja satomäärät, kaupungin maatilojen, peltoalueiden vuokraus 12 
Perheenneuvonta, lastenhuoltotoimiston suorittama 142 
Perhehoito, lastensuojelu viraston järjestämä ... 144 
Perhekoti, erityislastenkoti 159 
Perhelisien myöntäminen 155 
Perhepäivähoito, hoitopaikkojen välittäminen ja valvonta 140 

» ohjatun perhepäivähoidon kokeilu ja tutkimus ... 51 
Pesula, keskus- — 256 
Pienteollisuus-ja varastoalueiden luovutus >... 5 
Pihlaj amäen vanhusten asuintalo ....... 121 
Pihlajasaaren ulkoilupuisto 202 
Pihlaj isto, asuntotonttien vuokralleanto, kaasunjakelu ja aluelämmity s toiminta 5, 269, 278 
Piilokonttoristuminen Kantakaupungissa, asiaa koskevat selvitykset 70 
Pikaluistelun ohjaus 197 
Pirkkolan urheiluhalli, urheilutilojen käyttö 201 
Pirttimäen ulkoilualue, kävijämäärä ym 202 
Pitkäkosken puhdistuslaitos 263 
Pohja vesilaitokset 263 
Poikkeuslupahakemukset, rakennuskiellosta johtuvat 81, 83 
Poliklinikka, liikennelaitoksen henkilökunnan ... 243 
Postin, kaupungin sisäisen, kuljetuksen ja valvonnan ym. siirtäminen hankintatoimistolle 58 
Projekti-ja toiminnansuunnittelutoimisto, kaupunkisuunnitteluviraston : 30 
Psykologinen valintakoetoiminta, koulutustoimikunnan 45 
Puhdistamot ja pumppaamot, Helsingin maalaiskunnan osuus eräistä käyttökustannuksista ... 211 

» » » jäteveden . . . . 2 1 1 
Puhdistuslaitokset, vesilaitoksen 263, 266 
Puhelimia koskevat asiat 59 
Puhtaanapito-osasto, rakennusviraston 214 — 216 
Puisto-osasto, rakennusviraston 217 — 218 
Puistot, niiden kunnossapito, suunnittelu ym 217 
Pujottelukurssit ja -rinteet : 197, 199 
Pukinmäen vanhusten asuintalo — . . . . . . . . . 121 
Putkiverkosto, kaasulaitoksen, rakennustyöt ym :-..... 269, 272 
Puutavara- ja polttoainejaosto ja -toimisto '.. 245 
Puutavarakeskus, ks. Puutavara- ja polttoainej aosto ja -toimisto. 
Puutavaran hankinta, valmistus ja myynti 15, 207, 245 — 248 

» vienti satamasta 223 
Pysäköintimittarit, pysäköintimaksun korottaminen . . : . . . . . . . . . . 36, 271 
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäj ien huolto 125 
Päijänne-suunnitelma, veden hankintaa koskeva, rakennustyöt ym. 262, 264, 266, 267 

» toimisto, vesilaitoksen rakennusosastoon perustettu 262 
Päivähoidon, lasten, tarvetta ym. koskevat tutkimukset 49, 51, 68 

» perhe-, hoitopaikkojen välittäminen ja valvonta 140 
Päivähoito-osasto, Koskelan sairaskodin 113 
Päivähuoltolat, vajaamielisten 162 
Päiväkodit, Riistavuoren ja Suursuon vanhainkotien 118, 119 
Päivölän lastenkoti · · 162 
Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta, kuntien välistä yhteistyötä organisoiva 206 
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Pääkirjasto, kaupunginkirjaston, toimitilojen kunnostus . 172 
Päällystystyöt, katujen, teiden ja kenttien ·.·..vi¿v.7...·.· 209, 228 

Raakaveden hankintaa ja laatua koskevat tutkimukset ym 263, 264 
Radiopuhelimet, palolaitoksen käytössä olevat — — 97 
Rahatoimiston Kallion osaston hoitamat huoltolaitosten kassa- ja tiliasiät 137 
Raitioliikenne ja-vaunut, liikennelaitoksen 234, 236, 238 
Raittiuslautakunnan toimisto, huonetilat ym. 194 
Rakennukset, asuntotuotantotoimikunnan rakennuttamat : 22 

» ja huoneistot, talo-osaston hoidossa olleet 17 
» kaupungin omistukseen siirtyneet — — 5 
» talorakennusosaston toimesta rakennetut .. i 213 
» valmistuneet, niiden katselmukset 78, 80, 81, 83 

Rakennusjärjestyksen uudistamiskomitea, sen tehtävät ym 82 
Rakennuskieltoalueet, poikkeuslupahakemukset 81, 83 
Rakennuskulttuuritoimikunnan käsittelemät asiat ym. 82 
Rakennuslain mukaisten kadun ja viemärin rakentamiskorvausten periminen 10 

» » korvausten suorittaminen maanomistajille 5, 6 
Rakennusluvat, myönnetyt ym 78 — 81, 83 
Rakennusohjelmat, asuntotuotantotoimikunnan 22 
Rakennustarkastusviraston henkilökunta, toiminta, tulot ja menot 78 — 87 
Rakennustoiminta, liikenne-ja sähkölaitoksen . 239, 277 

» satama- : 227 
Rakennusvalvontatoiminta, säännökset, maksut 81, 87 
Rakennusvirasto ja sen eri osastot 206 — 218 
Rakentamista koskevat ohjeet ja määräykset 81, 86 
Rangaistusmääräysmenettely, nuoria rikoksentekijöitä koskeva — 147, 150 
Rannikkoliikenne · 222 
Ranta- ja rautatiealueita koskeva tutkimus, jälkitarkastus ym 84 
Rastilan ulkoilualue, kävijämäärä ym 202 
Rata- ja johdin verkoston, liikennelaitoksen, kunnossapito- ja järjestelytyöt 239 

» metro-, koeradan suunnittelu-ja rakennustyöt 39 
Ratatyöt, satamarakennusosaston suorittamat 228 
Rationalisointitehtävien, kaupungin, hoito ym. 48, 50 
Reikäkorttiyksikkö, tilastotoimiston 70 
Retkeily, urheilu- ja ulkoiluviraston toimesta järjestetty 198 
Retkeilyvälineiden ym. lainaustoiminta, nuorisotoimiston 193 
Reumapotilaiden toipilasraha 132 
Revisioviraston henkilökunta, tarkastustoiminta, talous 280 — 283 
Riiherikulman lastenkoti : 159 
Riistanhoito ulkoilualueilla 203 
Riistavuoren vanhainkoti 117 
Rikosilmoitukset, alle 15-vuotiaita koskevat 147 
Rinnekoti-Säätiö, osuuden suorittaminen sen kustannuksista 158 
Roihuvuoren vanhainkoti laitoksineen — 116 
Romuajoneuvojen varastointi, kaatopaikalle vienti ym. 6 
Ruokatehdas ja ruokalat, elintarvikekeskuksen, tutkimus ym 70, 254 
Ruskeasuon urheiluhalli, sen käyttö 201 

» varikko, liikennelaitoksen 238 

Saatavien, palkka- ym., tuomitseminen maksettavaksi oikeusaputoimiston toimesta 164 
Sahatavaran toimitus, puutavara- ja polttoainetoimiston *•• 245 
Sairaalat, laitoskirjastotoiminta niissä 178 

» niiden arkistonhoidon j ärj estely j a valvonta 66 
» » liinavaatteiden pesu ja huolto 257 
» niissä hoidetut huoltoapua saaneet henkilöt . 112 
» potilasjonotutkimus 51 

Sairaalatarvikkeiden hankinnat 59 
Sairaankuljetus- ja avunantotoiminta, palolaitoksen 93, 98 
Sairaussijaismäärärahat, -vakuutusasiat 2 
Sakko- ja korvausasiat, ulosottoviraston hoitamat 90, 91, 92 
Salmen ulkoilualue, kävijämäärä ym 202 
Salmisaaren voimalaitos ja sähköasema, rakennustyöt 276, 277 
Sammakkomiesten, palolaitoksen, sukellustoiminta ym 98 
Sammutusosasto ja -kalusto, palolaitoksen 95 
Satama- ja ranta-alueiden kehittäminen, lausunnot 32 
Satamajäänmurtajia koskevat asiat 224 
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Satamalaitos, henkilökunta, tulot ja menot ym 219 — 233 
» sen taloutta koskeva tutkimus 52 

Satamaliikenne 221 
Satamamaksut 231 
Satamarakennustoiminta 227 
Saukon laituri, nosturien käyttötunnit, kunnostus 225, 227 
Saunat, yleisö-, ulkoilualueilla olevat 202 
Seurasaaren ulkoilupuisto 202 
Seutukaavaliitto, kaupungin osuus jätevesiselvityksen kustannuksista 212 
Siirtolapuutarhatoimisto, kiinteistöviraston 7 
Siivoustalkoot, kansainvälisen luonnonsuojelu vuoden johdosta toimeenpannut 216 
Siivoustyöt kaupungin virastoissa, järjestely tutkimus 18, 50 
Sijaishuolto, lastensuojelu viraston järjestämä 144 
Sillat, katu- 211 
Siltavuoren nuorisokoti * 159 
Sinfoniakonsertit, kaupunginorkesterin .. 186 
Sisäurheilutilat, voimistelua ja palloilua varten varatut . . 201 
Sivukirjastot, kaupunginkirjaston, toimintatilat ym. . 170 
Sofianlehdon laboratorio ja hammashoitola, suoritetut tutkimukset 162 
Sofianlehdon vastaanottokoti 159 
Soitinhankintalainat, kaupunginorkesterin soittajien 187 
Sokeat, asumistuen maksaminen heille 132 
Solakallion erityiskoulu 162 
Sompasaaren lauttasatama, nosturien käyttötunnit, rakennustyöt 225, 227, 228 
Sosiaalilääkärin, huolto viraston, toiminta 130 

» lastensuojelu viraston, toimisto 151 
Sosiaali voin jakelu, huoltolautakunnan suorittama 134 
Sotaorpojen työhuoltomenot 132 
Sotilasavustukset 132 
Soutustadion, sen käyttö 201 
Stadionin harjoitussalit ja retkeilymaja, niiden käyttö 201, 203 
Suojateiden merkitseminen 36 
Suojelukasvatustoimisto, lastensuojelu viraston 147 
Suojelu valvonta, lastensuojelu toimiston 141 
Suomen Meripelastusseura, avustuksen myöntäminen 100 

» Punainen Risti, ensiapu- ja kotisairaanhoitokoulutus, avustus 106, 107 
Suomenlinnan liikenne 237 
Suursuon vanhainkoti 118 
Syväjäädyttämö, teurastamolaitoksen , 251 
Sähköasemat, siirto-ja jakeluverkot, sähkölaitoksen 276 
Sähkölaitos, henkilökunta, taloudellinen tulos ym 274 — 279 
Sähkön hankinta, myynti ja kulutus 274, 275 — 276 

» kulutus, Heinolan sahan, teurastamo- ja vesilaitoksen 247y 252, 264 
Sähkötalon rakennustyöt, laitteiden hankinta ym 277 
Sätei lytutkimus, radioakti ivisuuden vähentämisselvi t te lyt vedenpuhdistuksessa 264 
Säveltäjälaboratoriot, kaupunginorkesterin 186 
Sörnäisten satama, varastotilat ja -raiteet, nosturien käyttötunnit 221, 225, 228 

Taimisto, kaupunginpuutarhan 217 
Taivallahden nuorisokoti 159 
Taksa, rakennusvalvontamaksut 87 
Tallinnan ja Helsingin välinen kuntokilpa . . . ; . . . 198 
Talo-osaston, kiinteistöviraston .16 
Talorakennusosasto, rakennusviraston 212 — 214 
Talouskurssit, kotitalouslautakunnan järjestämät 168 
Tantsut, ulkoilutilaisuuksina järjestetyt 198 
Tapaturmat, kaupungin töissä sattuneet 52, 197, 206, 247 

» tulipalojen sammutustyössä sattuneet 94 
Tariffi, kaasunmyynti- 270 
Tarkastukset ja lausunnot, vesijohto- ja viemäritöitä koskevat 265 

» kaupungin talouden, revisioviraston suorittamat 280 — 283 
Tattarisuon varastoalue, romuajoneuvojen varastointi ym 6 
Tavaraliikenne satamassa 219, 222 
Tavaratoimitukset ja -hankinnat, hankintatoimiston ja rakennusviraston 57, 207 
Teinilä, Hoitokoti 162 
Telttailualueet, niiden käyttö 202, 203 
Tenniskurssit ja-kentät 198, 199 
Teollisuus- ja varastoalueiden luovutus 5 
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Tervalammen työlaitos 122 
Tervan, kivihiili-, valmistus ja myynti kaasulaitoksessa 271 
Terveydenhoitotarkastukset lastensuojelulaitoksissa 162 
Terveydenhuolto, kaupungin henkilökunnan, järj estelytytkimukset 50 
Terveystarkastukset, liikennelaitoksen henkilökunnan 243 
Testaus, psykologinen, sen käyttäminen henkilökunnan valinnassa 45 
Teurastamolaitoksen henkilökunta, laitteet, menot ym 249 — 253 
Tiedotus- ja sosiaalitoiminta, liikennelaitoksen 235, 240 

» julkaisu- ja suhdetoiminta, urheilu- ja ulkoiluviraston 198, 204 
Tiedotuslehden, järjestelytoimiston toimittaman, lakkauttaminen 52 
Tiedotustoiminta, metrotoimiston 42 
Tiekuntia koskevat kiinteistöviraston lausunnot 6 
Tielaboratorion, rakennusviraston, toiminta 211 
Tiet ja kadut, niiden korjaus-, rakennus- ja päällystystyöt 209, 210 

» » » » puhtaanapito 215 
Tietojen antamisesta ulkopuolisille laadittu muistio 50 
Tietojenkäsittelykeskus, henkilökunta, tulot ja menot 259 
Tietokoneet ym., tietojenkäsittelykeskuksen 259 
Tilastoneuvottelukunnan kokoukset, käsitellyt asiat ym 68 
Tilastotoimisto, sen julkaisutoiminta ym 68 
Tilintarkastukset, revisioviraston suorittamat 282 
Toimikunnat, pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta 206 
Toiminnansuunnittelu- ja projektitoimisto, kaupunkisuunnitteluviraston 30 
Toimistokoneiden hankinta ja huolto 58 
Toimistokoulu, kaupungin 45 
Toimitalo, Sähkötalon, sähkölaitoksen uuden talon rakennustyöt 277 
Toipilasrahan maksaminen tuberkuloosi- ja reumapotilaille 132 
Toivola, Oppilaskoti 162 
Tontit ia alueet, kiinteistölautakunnan varaamat, ostamat, myymät, vaihtamat ja vuokraa-

mat 5, 6, 7, 14 
» » » sekä rakennukset, niiden katselmukset 6, 79, 83, 84 

Tonttiosasto, kiinteistöviraston, sen päällikön päätösluettelo 5, 6 
Torimyyntipaikat, niistä saadut vuokratulot 19 
Toukolan hoitokoti 130 
Tuberkuloosipotilaat, toipilasrahan maksaminen heille 132 
Tukkien hankinta ja hinnat 15, 245, 246 
Tukkumyyntihallin, teurastamolaitoksen, käyttö 250 
Tulipalot, syttymispaikat ja -syyt 93, 98, 102 
Tullisaaren leirintäalueen käyttö 203 
Tuomarinkylän museo, näyttely, käynnit museossa ym 183, 184 
Tuonti Helsingin sataman kautta 219, 222 
Tuotantokomitea, liikennelaitoksen 243 
Turso, satamajäänmurtaja 224 
Tutkimukset ja selvitykset, rakennusviraston järjestelytoimiston 208 

» kaupungin asukkaiden suhtautumista liikuntaan koskeva 199 
» kaupunginhallituksen järjestelytoimiston 49 
» kaupunkisuunnitteluviraston ja koulutustoimikunnan 32, 35, 45 
» tilastotoimiston suorittamat 69 

Tutkimustyö, kaupunkikansatieteellinen, kaupunginmuseon suorittama 183 
Tutkinta-asema, lastensuojelu viraston 162 
Tutustumismatkat, metro toimikunnan jäsenten ym 41 
Tuulaakimaksut 231 
Tuusulan joen ym. vesistöalueiden jätevesien johtamista koskeva selvitys 212 
Tyynelä, Päivähuoltola 162 
Työaikaa, lyhennettyä, ja osa-aikatyötä koskevat tutkimukset ja lausunnot 49, 51 
Työehtosopimukset ja niitä koskevat neuvottelut 2 
Työhuoltomenot, invalideille, sotaorvoille ym. suoritetut avustukset 132 
Työhönsijoitustoiminta, kaupungin laitoksista vapautuvan henkilökunnan 53 
Työkodit ja siirtolat, niissä olevat huollettavat 112 
Työkoneet, rakennusviraston käytössä olevat 214 
Työkö ti, nuorten 162 
Työlaitokseen määrätyt elatusvelvolliset 152 
Työlaitos, Tervalammen 122 
Työllisyystyöt, rakennusviraston järjestämät 212 
Työlomat, palkkaetujen myöntäminen niiden ajalta 2 
Työluvat ja haltuunottoluvat, kiinteistöviraston 6 
Työnopettajat, oppisopimustoimiston toimesta heille järjestetyt kurssit 166 
Työntekijät, palkkausta, työehtosopimuksia ym. koskevat neuvottelut 2 
Työpaikka- ja asukasennusteet, yleiskaavaosaston laatimat 33 

295 



Hakemis to 

Työpaikkamusiikin vaikutuksesta suoritettu tutkimus .·. 50 
Työtapaturmat, kaupungin töissä sattuneet 4 ·. 52, 197, 206, 247 
Työtehoneuvottelukunta, toiminnan lopettaminen, kokoonpano^kokoukset ym ·.. 48 
Työturvallisuustoiminta •/ 52, 235, 242 
Työtuvat, huolatolautakunnan alaiset ; 133 
Töölön nuorisokoti ¿ . 159 

»> sivukirjasto, uudisrakennuksen käyttöönotto ym 170 
a varikko ja korjaamo, liikennelaitoksen .·. 238 

Uimakoulut ja uimalat 198, 199 ,200 
Ulkoilmajuhlat, -konsertit ym. tilaisuudet 204 
Ulkoilualueet ja -puistot, majat ja saunat 202 
Ulkoilutoiminta, urheilu- ja ulkoiluviraston järjestämä 198, 202 
Ulkomainen merenkulku, tavara-ja matkustajaliikenne 219, 222, 224 
Ulkosuojavaatteiden hankinnan ja huollon järjestämistä koskevat tutkimus 50 
Ulosottovirasto, henkilökunta, toiminta ym 88 
Urakkahinnoittelukysymyksiä käsittelevä neuvottelukunta, kokoonpano 2 
Urheilu- j a palloilukentät, luistinradat, uimalat ym4 199 

» » ulkoiluvirasto, henkilökunta, eri toimistot ym. 197 
Urheilukilpailut, kenttien käyttö niihin 200 
Urheilulaitosten rakentamiskustannukset 205, 212 
Urheilulaitteiden ja -kenttien rakennus- ja korjaustyöt 199, 201, 205 
Uskotun miehen tehtävät, oikeusaputoimiston hoitamat 165 
Usvatien nuorisokoti . i....· .. 159 
Uutelan ulkoilualue, aluelisäys, kävijämäärä 202 

Vaatekorjaamo, keskuspesulan 257 
Vaatteiden, ulkosuoja-, hankinnan ja huollon järjestämistä koskeva tutkimus 50 
Vaihetyökeskus, vaj aamielisten päivähuoltola >.. 162 
Vajaamielishuolto, -laitokset 146, 162 
Vajaamielisneuvola, lastensuojelu viraston 146 
Vakuutukset, liikennelaitoksen autovakuutusta koskeva tutkimus 52 
Valaistustöiden, uiko-, suorittaminen tie- ja puistoalueilla 210, 277 
Valintakoetoiminta, psykologinen, koulutustoimikunnan 45 
Vallilan ammattikoulun kassatoiminnasta suoritettu tutkimus 50 

» kerhokeskus 188 
» varikko, liikennelaitoksen ν 238 

Valokuvaukset j a kuvahankinnat, kaupunginmuseon 183 
Vanhainkodit ja vanhusten asuntolat .'. 112 

» laitoskirjasto toiminta niissä, ks. ao. laitosten kohdalta. 
» niiden liinavaatteiden pesu j a huolto .. . .;. . . 257 

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos, peruskorjaustyöt . . .J 262, 263, 266 
Vanhusten askarrutustoiminta, huoltoviraston järjestämä i 133 

» % ks. myös eri vanhustenhuoltolaitosten kohdalta. 
» asuintalot, huoltolautakunnan alaiset 111, 118, 120 — 122 
» asumistuki, virkistystoiminta 132 
» päivähoito-osastot j a päiväkodit 113, 118, 119 

Vantaala, Päivähuoltola 162 
Vantaanjoen vesistöalueen vesitilanne, säännöstely 263, 264 
Vapaavarasto, tavaramäärät, saadut vuokrat ym 226, 232 
Vapausrangaistuksen täytäntöönpanoasiat, ulosottoviraston hoitamat 90, 91 
Varapalokunnat — a 93, 101 
Varasto ja kuljetukset, elintarvikekeskuksen 255 
Varastoalueiden ja -tonttien luovutus ym 5 
Varastoimis- ja laiturihuoltotoiminta, satamalaitoksen 225 
Varastorakennusten, satamalaitoksen, rakennustyöt ym 221, 228 
Varastot, hankintatoimiston toimistotarvikkeiden ym. 61 
Varastotilojen, satamalaitoksen, vuokrauksesta saadut tulot 232 
Varikot, liikennelaitoksen, huolto- ja korjaustoiminta niissä 238 

ϋ rakennusviraston konevarikko 208 
Vastaanottokodit, lastensuoj elulautakunnan alaiset 159 
Veden kulutus ja jakelu, vesijohtoverkon rakentaminen ym. 262, 263, 265 

• » teurastamolaitoksen 251 
»> ruoka-ja talous-, kuljetus esikaupunkeihin ; 215 
» vesijohto-, laatua koskevat tutkimukset 264 

Vedenhankintalähteitä ja -suunnitelmia koskevat tutkimukset 263, 264 
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Hakemis to 

Vedenpuhdistuslaitokset . . . . . . . .<. . . . . . . . . . • . : . . . . i . J . . . . . 263 
Venepaika t ja - sa tamat , urheilu- ja ulkoiluviraston hoidossa olleet .:. .. 203 
Verojen ja maksujen pakkoperintä j.... 8 9 ^ 9 2 
Veronhuojennushakemukset, asuinrakennusten, niistä annetut lausunnot 73, 84 
Verovirasto, kunnanasiamiesten toiminta :... 72 
Vesialueiden täyttäminen ·.. 5, 221 
Vesiensuojelulaboratorio, katurakennusosaston 212 
Vesijohto- ja viemäritöiden tarkastustoiminta, vesilaitoksen — . ; . . . . . ; . . . . 265 
Vesijohtojen asentaminen puistoihin 217 
Vesij ohto veden hinnan korottaminen 263 

» laatua koskevat tutkimukset , ,.. . 264 
» myynti naapurikunnille i . 265 

Vesijohtoverkon rakentaminen, pituus ym 265 
Vesilaitos, henkilökunta, taloudellinen tulos ym 262 — 267 

» rakennustoiminta 266 
Vesipostit satamassa -.. 224 

» yleiset, niiden kustannukset v.· 2101 

Viemärien korjaus, kunnossapito ja rakentaminen 211, 228 
» rakentamiskorvausten periminen 10 

Vienti Helsingin sataman kautta 219, 223 
Vierailut ja käynnit kaupunginkirjastossa ja -museossa 177, 184 

» » » kotitalouslautakunnan toimistossa ja nuorisotoimistossa 169, 193 
» » » matkailutoimiston hoitamat 56 
» » » väestönsuojelu toimistossa ja liikennelaitoksessa 107, 234 

Viestiyhteydet, palolaitoksen 97 
» väestönsuojelun toimistojen sisäiset viestiverkot 105 

Vihannestukkukeskuksen neuvottelukunta 251 
Viikonloppu- ja lomamajat, ks. Lomamajat. 
Viranhaltijat, eläkkeet, ikälisät ja palvelusaika-anomukset 2 

» hautausavustukset 1 
» kielikurssien järjestäminen 45 
» koulutustoimikunnan kurssi- ja koulutustoiminta 44, 46 
» sairausvakuutus- ja luontoissuoritusasiat 2 

Virastot ja laitokset, arkistonhoidon järjestely ja valvonta 64 
» » » asiakirjojen säilyttämistä koskevat tutkimukset 51, 64 
» » » henkilökunnan väestönsuojelukoulutus 105 
» » » niitä koskevat järjestely tutkimukset, niiden järjestelyelimet 49, 53 
» )> » osa-aikatyön soveltamista koskeva tutkimus 49 
» » » ruokaloiden hoito 254 
» » » siivoustyöt, järjestely tutkimus 18, 50 
» » » to iminnan ta rkas taminen revisioviraston toimesta 280 
» » » ulkosuojavaatteiden hankinta ja huolto, järjestely tutkimukset 50 
» » » vapautuvan henkilökunnan uudelleensijoittaminen 53 

Virkakortisto, siihen lisätyt ja siitä poistetut virat 2 
Virkasuhdeasioita koskevat valmistelutyöt ja neuvottelut 1 
Virkavapaudet, niiden myöntäminen viranhaltijoille 1 
Virkistystoiminta, vanhusten 132 
Voimalaitokset, kaupungin 276 
Voin-, sosiaali-, jakelu 134 
Vuokraoikeuksia, tonttien ja alueiden, koskevat asiat 5, 6, 7 
Vuokratulot, kalliosuojien vuokrauksesta saadut ym 104 

» kauppahalleista, kioskeista ja tori- sekä mainospaikoista ym 18, 19 
» rakennusviraston konevaraston työkoneista saadut 208 
» satamalaitoksen perimät 232 
» siirtolapuutarhapalstoista 7 

Vuorilahden kesäkodin, nuorisotoimiston, käyttö 129, 192 
Vuosaaren kaatopaikka 214 
Väestöasiaintoimisto, lastensuojelu viraston 154 
Väestölaskenta, toimikunnan asettaminen ym. toimenpiteet 68 
Väestönsuojat, niiden suunnittelu- ja rakennustyöt 106, 213 

» vuokratulot kalliosuojista, suojien käyttö 104 
» yleiset ja yksityiset 106 

Väestönsuojelumateriaalin hankintamäärärahat ym 105 
Väestönsuojelu toiminta, liikennelaitoksen 242 
Väestönsuojelu toimiston toiminta 104—107 
Väestönsuojeluyhdistys, Helsingin, kurssitoiminta, avustus ym 106, 107 
Väkijuomamyymälöitä ja anniskeluoikeuksia koskevat lausunnot 195 
Väylien ruoppaus 228 

297 



Hakemis to 

Yhteis- ja erikoishankinnat, hankintatoimiston hoitamat 57, 58 
Yhteishankintatehtävien, elintarvikkeiden, siirtäminen hankintatoimistolle 58 
Yhteiskuntatutkimuksen, Helsingin seudun, neuvottelukunnan perustaminen 68 
Yhteistariffi, julkisen liikenteen yhteistyösopimus ym 234, 237 
Yleinen talletusvarasto, satamalaitoksen, sen käyttö, vuokratulot 225, 232 
Yleiskaavaosasto, kaupunkisuunnitteluviraston 32 
Yleisösaunat, ulkoilualueilla olevat 202 
Yrjönkadun uimahalli, sen käyttö 201 

Äitiysavustukset, lastensuojelu viraston jakamat 154 
Äänilevyt, kaupunginkirjaston musiikkiosaston 174 

Öljyn käyttö ja varastointi, voimalaitosten 274, 276 
Öljynkaasutuslaitoksen rakentaminen 272 
öljysatama, Herttoniemen, erotuskaivo, purkausvarsien asennus 227 
Öljyvahinkojen torjunta, öljynpoistolaitteen hankinta ym 93, 95 
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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). 
56. 1971. 
Jälkimmäinen osa (tilastollinen katsaus). 
5 3 - 5 4 . 1 9 6 8 - 6 9 . 

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. 
57. 1972. 

VI Opetuslaitokset. Suomen- ja ruotsinkielinen; otsikot, taulukot ja tiivistelmät myös 
englanniksi. 
38. 1970. 

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

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot ja 
sisällysluettelo myös englanniksi. 
61. 1972. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
83. 1970. 

D. Helsingin kaupungin virastot ja laitokset. Suomenkielinen. 
6. 1970. 

E. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
45. 1973. 

F. Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten asiahakemisto. Suomenkielinen. Irtolehti-
järjestelmä. 

G. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
49. 1971. 

H. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. Irtolehti-
järjestelmä. 

I. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkieliset 
tiivistelmät. 
24. 1973, 1 - 4 . 




