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Hankintaohjeiden, kaupungin, eräitä kohtia tarkistamaan asetettu komitea 118 
Hankintatoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 105, 116 
Hausjärven kunnanhallitus, lykkäyksen myöntäminen sille tilojen kauppahinnan osan suoritta-

miseen 242 
Hautausavustusten myöntäminen 348 
Heikinlaakso, aloite eräiden teiden päällystämiseksi, määräalan ostaminen sieltä 45, 51 
Heinolan sahan henkilökunnan asuntojen vuokrat 304 
Helsingfors Segelsällskap, yhdistyksen vuokraoikeuden pidentäminen 65 
Helsingin Diakonissalaitos, tontin vuokraaminen sille lastenkotia varten, pääpiirustusten ym. 

hyväksyminen 63, 181 
» Ensi-Koti-yhdistyksen avustaminen, rakennuslainan myöntäminen yhdistykselle 183, 314 
» International Student Club, seuran avustaminen 196 
» Invaliidien Yhdistys, tontin vuokraaminen sille, rakennuslainan myöntäminen vaikea-

vammaisten vuokrataloa varten 62, 315 
» kaupungin Rakennusosakeyhtiö n:o 4, eräiden yhtiön osakkeiden myynti 326 
» Kesäteatterin Kannatusyhdistyksen avustaminen, Vallilan ulkoilmateatterin vuok-

raaminen yhdistykselle 200, 376 
» kunnalliset työnteki jät ja viranhaltijat, työehtosopimus, liittokokousedustajien vaa-

lin toimittaminen työpaikoilla 5, 113, 115 
» maalaiskunnan ja kaupungin keskeinen sopimus jäteveden johtamisesta, Viikin puh-

distamon rakennuskustannukset 46, 228 
» » » » välinen maidontarkastuksesta tehty sopimus 148 
» » osallistuminen liikennetutkimuskomiteaan, kustannusten suoritta-

minen sille 121, 266 
» » palo-, terveydenhoito- ja väestönsuojelujärjestyksen ym. kumoami-

nen Vuosaaren osalta 13, 14 
» » raakaveden hankintasopimus ym 293 
» » Riipilän kylässä olevan tilan ostamispäätöksen raukeaminen 241 
» maalaiskunta, kertomusvuoden verotulojen oikaisuerän suorittaminen sille 326 
» » toimikunnan asettaminen yhteistyötä varten kaupungin kanssa 

maanhankinta- ja asuntotuotantokysymyksissä 120 
» » Vuosaaren kaatopaikan käyttöoikeus 230 
» NMKY, lehtien myyntipaikkojen ym. luovuttaminen sen käyttöön 379 
» Osuuskauppa, aluevaihdon suorittaminen sen kanssa, Paloheinässä olevan määräalan 

rakentamisajan pidentäminen 54, 244 
» Puhelinyhdistys, ks. Puhelinyhdistys. 
» Ravirata Oy, raviradan mainospaikkojen vuokraamisesta teh ty sopimus 427 
» Sato Oy, Kontulaan rakennettaviin taloihin sijoitettavia asukkaita koskevan vuokra-

ehdon muut taminen 66 
» seudun kesäyliopistotoiminnan aloittaminen 200 
» Seutukaavaliiton rahatoimistossa avatun tilin luoton ylärajan korottaminen 266 
» sotilaspiirin kutsuntalautakunta, kaupungin edustajien valitseminen siihen 328 
» Teiniyhdistyksen avustaminen 196 
» työvoimapiirin esittämien laskujen suorittaminen 184 
» Uusi Yhteiskoulu Oy:n koulurakennuksen hankintakustannusten vahvistaminen, 

lainat 90, 321 
» Valkonauhayhdistyksen rakennuslainan takaaminen 88 
» yliopisto, ent. liikennelaitoksen raitiovaunuhallien luovuttaminen sille 304 
» » myönnet ty lupa kunnialaukausten ampumiseen promootiojuhlallisuuksien 

aikana 329 
» » sopimus eräiden kaupungin sairaaloiden käyttämisestä yliopisto-opetukseen 17 
» yliopistollista keskussairaalaa koskevat asiat 165, 197 

Helsinginkatu 24, talon eräät korjaustyöt 257 
Helsinki-aiheiseen teokseen kaupunginmuseon luovut tamat valokuvat 198 

» ja helsinkiläiset, kuvateoksen myyntihinnan vahvistaminen 137 
» -mitalin myöntäminen 116 
» -näyttelyjen järjestäminen ulkomailla, varasto- ym. tilojen osoittaminen toimikunnan 

käyttöön 128, 375 
» -palkinnon jakaminen 203 
» -päivän vieton suunnitelmaa laatimaan asetettu komitea, ohjelman vahvistaminen 

ym 118, 136 
» -Seura, uudenvuoden vastaanoton järjestämisestä sille suoritettava korvaus 328 
» -viikon säätiön perustaminen 36, 199 

Henkikirjoitusilmoitusten vastaanottopaikkojen vuokraaminen 377 
Henkilö kortisto- ja henkilöasioiden raportointi- ja palkanlaskentajärjestelmien koordinoimis-

tutkimus 104 
Henkilökuljetuksia, kaupungin sisäisiä, koskeva yhteenveto 106 
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Hakemisto 

Henkilöliikenteen, julkisen, linjalupien myöntämistä, tariffeja ym. koskevat asiat, liikenteen 
järjestämistä tutkiva komitea 80, 83, 120 

Herlinin, Kirsti, Lastenkoti-säätiön kanssa tehdyn hoitopaikkasopimuksen raukeaminen ... 181, 404 
Herttoniemen ammatt ikoulun perustaminen 32 

» jätevesien johtamista koskeva asia 227 
» suunnan liikenteen hoitaminen 69 
» tontt ien vuokrausasiat 63, 64, 362, 363 
» öljysataman varastopaikkojen järjestyssääntöjen muut taminen 71 

Hesperian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 154, 159 
Hiekkasatamien sij aintipaikkakysymykset 205, 278 
Hienomekaanikkokoulun työpajakaluston hankintasuunnitelma 195 
Hietalahdenhalli, korjaustyöt 252 
Hiidenvesisuunnitelma ym 74, 294 
Hirvihaaran vanhainkoti, käytetyn irtaimiston myynti ym 170 
Historiatoimikunnan asettaminen selvittämään kaupunginvaltuuston ym. historiaa 118 
Hoitolaitokset, henkilökunnan 40-tuntista työviikkoa koskeva kokeilu 153 

» niiden suunnittelutoimikunta 152 
Hoitomaksut, Nikkilän perhehoitopotilaiden ja lastenhuoltolaitosten hoitomaksujen korotta-

minen 19, 24 
Hoitopaikkoja sairaaloissa, huoltolaitoksissa ym. koskevat sopimukset 20, 165, 166, 398 
Hokava Oy:n kanssa tehdyn aluevaihtosopimuksen sekä tehdasalueen vuokrasopimuksen muut-

taminen 59, 365 
Holhouslautakunta ja sen toimisto, johtosäännön muuttaminen, virat ja viranhalt i jat ym. 12, 388 
Hotelli- ja ravintolaopistosäätiö, tontin varaaminen sille Haagasta 242 
Humallahti, muistolaatan kiinnittäminen entisen uimalan paikalle 206 
Humalluodot, maa- ja vesialueiden vuokraaminen eräille kanoottiyhdistyksille 426 
Huoltoasematontit , niiden vuokralleanto, luvat jakelulaitteiden ym. pitämiseen ... 61, 62, 63, 364 
Huoltoavun takaisin perimisen lopettamista tai rajoit tamista tarkoi t tava aloite 22 
Huoltolaitoksia koskevat asiat 119, 120, 168, 401, 404 
Huoltolautakunnan hallintoon luovutetut eräät kiinteistöt 166 

» päätökset, kokoukset ym 401, 403 
» työtuvat 167 

Huoltorakennukset, lastaus- ja purkaustyössä työskentelevien työntekijöiden 273 
Huolto virasto, virat ja viranhalti jat , virka-aika ym 166, 338 
Huomionosoitukset, eri henkilöihin kohdistuneet 129 
Huoneistojen, arava-, ostamista ja myyntiä koskevat asiat 256 

» hankkiminen kaupungin virastoja ja laitoksia varten, kiinteistölautakunnan suo-
r i t tamat vuokraukset 373 

» kaupungin vuokratonteille rakennettavien talojen, luovutuksen valvonta ... 245, 361 
» ostamista ja myyntiä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 237, 242 

Huoneistot, yksityiset liike-, myymälä- ym. huoneistot, terveydenhoitolautakunnan hyväksymät 397 
Husön alueen suomenkielisen nimen määrääminen Talosaareksi 263 

» » viljelysmaiden vuokralleanto 371 
Hylje-niminen saari, suunnitelma aallonmurtajan rakentamiseksi sinne 279 
Hyvösen lastenkoti, korjaustöiden suorittaminen, tontin osoittaminen uu t ta rakennusta varten 176 
Hämeenlinnan-Helsingin moottoritie, Haagan-Vantaan välisen osan yleissuunnitelma 214 
Hässelby-säätiö, kaupungin osuuden suorittaminen sen käyttömenoista 201 

Ikälisät, viranhaltijoiden 8, 348 
Ilmalan ja Alppilan vesisäiliöiden piirustusten hyväksyminen 292 
Ilman saastumista koskeva tutkimus ym. toimenpiteet 145 
Indeksi, elinkustannusindeksiä ja kulut tajain hintaindeksiä koskevat ilmoitukset 116 
International Gas Union, liiton jäsenmaksun suorittaminen 296 
Invalidien vuokratalon rakentamista varten myönnetty laina 315 
Invalidijärjestojen tukeminen 401 
Invaliidisäätiön kanssa tehdyn hoitopaikkasopimuksen tarkistaminen 20 
Irtaimen omaisuuden ta rkas ta ja t 4, 97, 99 
Irtaimistoluettelo, anastetun tai tuhoutuneen omaisuuden poistaminen siitä 233 
Istutukset ym., niiden korvaaminen eräille maanomistajille 360 
Itsenäisyyspäivän vietto, kaupungin kustantamat eräät koristelut, lippujen ym. luovutus 328 
Itäinen moottoritie, liikenteen ja liikenneturvallisuuden parantamista, rakennustöitä ym. kos-

kevat aloitteet ja toimenpiteet 69, 70, 214, 267, 431 
Itäinen sairaala, aloite sen aikaansaamiseksi 92 

Jakomäki, tilan ostaminen sieltä, asuntotonttien luovutusehdot, asemakaavan ja tont t i jaon 
vahvistaminen 51, 60, 263 

Jalankulkusillat ja- tunnel i t , suoritetut tutkimukset, rakentaminen ym 249, 267, 431 
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Hakemisto 

Johtosäännön, desinfioimislaitoksen, muuttaminen 15 
» holhouslautakunnan ja sen toimiston, hyväksyminen 12 
» kaupunginhallituksen asiamiestoimiston, muut taminen 4 
» nuohoustoimen, muuttaminen, uuden vahvistamisesta tehty valitus 13, 142 
» teollisuuslaitosten lautakunnan ja sen kanslian sekä kaasu-, vesi- ja sähkölai-

toksen, muuttaminen 79, 336 
» urheilu- ja ulkoilulautakunnan, muut taminen 39 

Jorvaksen-Helsingin moottoritie, liikenteen ym. järjestelyt 43, 73, 289 
Joukkokuljetusliikennekomitea, sen asettaminen ja täydentäminen 120, 121 
Jouluaaton määrääminen vapaapäiväksi virastoissa ja laitoksissa 115 
Joulukadut, joulukuusien ja -koristeiden myynti luvat ym 380 
Julkaisut, eräiden julkaisujen hankkiminen kaupungin käyttöön 137 

» Helsingin kaupungin 400-vuotisjuhla -nimisen julkaisun luovuttaminen kansakoulu-
jen kanslioille 190 

» kaupungin toimesta painatetut 108, 137, 150 
Julkisen liikenteen, Helsingin kaupungin, yhteistyöelin, puheenjohtajan nimeäminen 121 
Juomaveden fluoroimista tarkoi t tava aloite 78 
Juopumuspidätyksiä koskeva, rait t iuslautakunnan toimesta jär jes te t ty tutkimus 424 
Järjestelytoimiston viranhalti jat ym 104 
Jäsenmaksut, International Gas Union -nimisen liiton jäsenmaksun suorittaminen 296 

» Paikallissairaalain Liiton jäsenmaksun suorittaminen 166 
» Suomen Satamaliiton jäsenmaksun suorittaminen 281 
» Työlaitosten Keskusliiton jäsenmaksun suorittaminen 172 

Jäteveden johtamiseen kaupungin yleiseen viemärilaitokseen eräille yhteisöille ym. myönnetyt 
luvat 222 

» johtamisesta Helsingin maalaiskunnan kanssa tehty sopimus 46 
Jätevedenpuhdistamot 46, 224—228, 431 
Jätteidenpolttouunit , niitä koskevien määräysten ottamisesta rakennusjärjestykseen tehty 

ehdotus 146 
Jäähallin vuokralleanto, kaukolämpöjohtotöiden kustannukset ym 207, 289, 426 
Jäänmur ta ja t , kaupungin, päällystöä ja miehistöä koskevat työehtosopimukset 6, 342 
Jääpallokenttiä ja jääratoja koskevat asiat 41, 42 
Jäätelön myyntipaikkojen vuokralleanto 379 

Kaarelan, Etelä-, eräiden osien asemakaavan laatiminen 68 
» » oppikouluyhdistys, tontin vuokra, rakennuslainat 248, 321, 322 
» » tontin vuokraaminen Helsingin Invaliidien Yhdistykselle 62 
» nuorisokoti, eräiden korjaus- ja muutostöiden suorittaminen 177 

Kaasulaitosta koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 78, 295 
Kaasuliedet, poikkeuksen myöntäminen niiden asentamisvelvollisuuteen 252 
Kaasunmyynti tariff in tarkistaminen 295 
Kaatopaikat 229 
Kaatuneiden Muistosäätiö, aluevaihtosopimuksen erään kohdan muuttaminen 58 
Kadun ja viemärin rakentamiskustannusten vahvistaminen ja periminen 43, 217, 373 
Kadunnimistön täydentäminen, kadunnimiehdotukset 261, 384 
Kadu t ja tiet, ks. myös Tiet. 

» » » aloitteet liikennejärjestelyjen suorittamiseksi eräissä risteyksissä, liikennemerk-
kien ja -valojen asettaminen 93, 267, 268 

» » » niiden määrääminen kauttakulkuliikenteelle tärkeiksi 215 
» » » » rakennus- ja korjaustyöt, piirustusten vahvistaminen ... 45, 211—216, 431 
» » » valtionavustusten saaminen niiden kunnossapitoon 215 
» niiden päällystämissopimuksista tehty kantelu 213 

Kahvila- ja ulkotarjoilualueiden vuokrasopimukset ja pitoluvat 224, 363, 364 
Kaisaniemen Kauppakadut -yhdistys, luvan myöntäminen kadun jouluaiheiseen koristeluun ... 381 

» ravintolakiinteistön vuokran alentaminen 248 
» tenniskenttien vuokralleanto 426 

Kaisaniemenkatu 9—11, liikerakennuksen ottaminen kaupungin omistukseen, sen myymälä-
huoneistojen vuokralleanto 239, 377 

Kaivohuoneen ravintolarakennus, eräiden korjaustöiden suorittaminen 257 
Kaivokadun Tunneli Oy, jalankulkutunnelin muutospiirustusten hyväksyminen ym 249 
Kaivopuiston ja sen lähialueiden kauneusarvojen vaalimista tarkoi t tava aloite, rantakahvilan 

vuokra-ajan jatkaminen 48, 65 
Kalatukkukeskuksen ja kalasataman rakennustyöt ym 87, 274, 275, 305, 439 
Kalleusluokitus, kuntien yleinen, siitä annettu lausunto 106 
Kalliolan Kannatusyhdistys ja Työkeskus, rakennuspiirustusten, kustannusarvion ym. hyväk-

syminen, rakennuslainat . . . 91, 316, 325 
Kallion osasto, Hesperian sairaalan 161 

» virastotaloa koskevat asiat 102, 119, 137, 145, 257 
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Hakemisto 

Kalliosuojakorvaukset, osuuksien periminen eräiden tonttien osalta 60, 252, 363 
Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat. 
Kaluston hankinta, virastojen ja laitosten 116 

» » ks. myös ao. viraston tai laitoksen nimen kohdalta. 
Kampin ammattikoulua koskevat päätökset 34, 193 
Kansakoulut, erityisluokkien perustamista, opetuksen järjestelyä ym. koskevat asiat 28—30, 32, 

187, 190 
» eräiden kiinteistöjen siirtäminen niiden johtokuntien hallintoon 190 
» huonetilojen vuokraaminen niitä varten 373 
» kansakouluasetuksen 100-vuotisjuhla, kirjoituskilpailuja varten asetetut toimi-

kunnat, palkintojen hankkiminen ym 189 
» kasvatusneuvoloita koskevat asiat 184 
» kielten opetuksen järjestäminen 29, 190 
» komitean, koulunuudistuksen edellyttämiä toimenpiteitä ym. suunnittelevan, 

asettaminen 119 
» koulurakennusten aikaansaaminen eräille esikaupunkialueille 30, 189 
» kouluruokailun uudistaminen, sitä koskevan tutkimuksen suorittaminen ... 187, 440 
» lastenhuoltolaitoksissa toimivien koulujen opettajien palkkauskysymykset 334 
» opetussuunnitelmakomitean työn päättyminen, mietinnön kääntäminen ruotsin-

kielelle 121, 190 
» rakennus- ja korjaustyöt, rakennusohjelmien ja -piirustusten hyväksyminen 30, 31, 

32, 189, 429 
» ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 410 
» suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 407 
» valtionavustuksen saaminen niitä varten 187 
» virat ja viranhaltijat , palkkaus- sekä eläkeasiat 8, 9, 29—32, 185—190, 344, 349, 

407, 410 
» Vuosaaren alueliitoksen aiheuttamat toimenpiteet 187 

Kansalaiskoulu, vapaaehtoisen kolmannen vuosiluokan perustammen, komitean asettaminen 
laatimaan opetusohjelmaa 28, 119 

» ks. myös Kansakoulut. 
Kansalaisoikeudet, niiden myöntämisestä annetut lausunnot 95 
Kansanedustajien vaaleja koskevat asiat 144, 381 
Kansaneläkelaitos, lainojen anominen siltä vanhainkodin tai vanhusten asuntoloiden rakenta-

mista varten ym 88, 90, 311 
Kansi- ja konepäällystöä, kaupungin alusten, koskevat työehtosopimukset 5, 6, 341 
Karta t , asemakaava-, niiden laatimispalkkioiden ja kuulutuskustannusten periminen 264 

» Helsingin opaskartan hinnan vahvistaminen 373 
» niiden painattamiseen yksityisille myönnetyt luvat 237 

Kastor Oy, tontin ja määräalan vuokraaminen yhtiölle 63 
Kasvatusavun myöntäminen 11, 349 
Kasvatusneuvolat, ohjesääntöjen vahvistamisen lykkääminen, eräitä oppilaita koskevat tutki-

mukset ym 184 
Kata janokan lastentarhan muut taminen kokonaan suomenkieliseksi 27, 406 

» sataman väestönsuoja, valtion osallistuminen sen rakennuskustannuksiin 144 
» varastoalueiden vuokralleanto 433 

Katselmukset, veden johtamista Hiidenvedestä Vantaanjokeen koskeva katselmus 294 
» vuokra-alueiden, kaupungin maatilojen ym 369, 370, 372 

Katthället-nimistä saarta koskevan vuokraoikeuden jatkaminen 363 
Katu- ja viemärirakennusohjelman, v:n 1967, hyväksyminen 369 

» liikenne- ja puistoalueet, kaupungin omistukseen siirtyneet, istutusten korvaaminen 
ym 50, 359 

Katujen, eräiden, liikenteen järjestely 266 
» ja teiden rakennus- ja korjaustyöt, piirustusten vahvistaminen 211—216, 431 
» kunnossa- ja puhtaanapito, valaiseminen ym 228, 289 

Katukorvausasiat 239, 244, 360, 373 
Katurakennusosaston, rakennusviraston, toimialaan kuuluvat asiat 431 
Kauhala, Forsgärd-nimisen tilan peltomaiden vuokralleanto 425 
Kaukolämmitys, Myllypuron voimalaitoksen ym. rakennustyöt, tariffien vahvistaminen 288, 289, 435 
Kaunissaaren laiturin käytöstä tehty sopimus 427 
Kauppahallit ja -torit 252, 378, 379 
Kauppakoulun, Helsingin kaupungin, perustamissuunnitelman hyväksyminen 35 
Kaupunginagronomin viran täyt täminen 235 
Kaupunginhallituksen asiamiestoimisto, ks. Asiamiestoimisto, kaupunginhallituksen. 

» diaariin merki t tyjen ratkaisemattomien asioiden luettelo 101 
» ja eri lautakuntien yhteistyö 100 
» kokoonpano, kokoukset, edustajien määrääminen eri hallintoelimiin... 4, 98 

99, 100 
Kaupunginj ohtaj at 101 
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Hakemisto 

Kaupunginkanslian virat j a viranhaltijat , kaluston hankinta ym 98, 101 
Kaupunginkir jastoa koskevat asiat 36, 197, 343, 419 
Kaupunginmuseota koskevat asiat 36, 67, 198, 420 
Kaupunginorkesteri, eräiden virkojen järjestely, sopimukset, orkesterin lähettäminen konsertti-

matkalle Pohjois-Amerikkaan ym 36, 199, 421 
Kaupungintalon juhlasalin luovuttaminen eri tarkoituksiin 257 

» korjaustöiden suorittaminen 220, 256, 430 
Kaupunginteat teria koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 37, 87, 200, 309 
Kaupunginvakaaj an viran täyt täminen 13, 141 
Kaupunginval tuuston historiaa suunnittelemaan ja valmistamaan asetettu komitea 118 

» kokoonpano, kokoukset, keskeneräiset aloitteet 1 
Kaupunginviskaalinvirasto, viranhalt i jat 140 
Kaupunkikuvakomitean lakkauttaminen 259 
Kaupunkiliit to, Suomen, sille annet tu lausunto katujen kunnossa- ja puhtaanapitorasituksen 

jakamisesta 228 
Kaupunkimittausosasto, kiinteistöviraston 66, 372 
Kaupunkisuunnit te lulautakunnan ja sen liikennejaoston kokoonpano, kokoukset ym 383 
Kaupunkisuunnitteluvirastoa koskevat päätökset 50, 235, 259 
Kehätien suunnittelemista tarkoi t tava aloite 44 
Kellokosken sairaala, kaupungin hoitopaikkoja koskeva asia 166 
Kemijoki Oy:n rahaosakkeiden merkitsemistarjous 289 
Kerhokeskukset, nuorisotoimiston 203, 375 
Kertakäyttöpullojen käytön rajoit taminen 217 
Keski-Kallion väestönsuojan rakentamista varten saatu laina 311 
Keskuspesula, hankinnat, eräiden liinavaate-erien siirtäminen 87, 155, 162, 306 
Keskustan asemakaavaa koskevat asiat 67, 259 
Kesämökkien, eräissä ulkoilupuistoissa olevien, omistusoikeuden tarkistaminen 206, 427 
Kesäteatteri toimintaa koskevat aloitteet, toiminnan tukeminen, toimintatilojen vuokraaminen 

teattereille 37, 200, 376, 427 
Kesätyöaika kaupungin virastoissa j a laitoksissa 111 
Kesävesijohdot ja -vesipostit 292 
Kesäyliopistotoiminnan, Helsingin seudun, aloittaminen, toimikunnan muodostaminen 38, 200 
Kielten opetuksen järjestäminen kansakouluissa 29, 190, 407 
Kiinteistö Oy Säästöhongan, Oy Säästömajan, Oy Säästönummen ja Oy Säästö turvan yhtiö-

järjestysten muut taminen 319, 320 
Kiinteistöjen, eräiden, siirtäminen huoltolautakunnan hallintaan 166 

» » » kiinteistölautakunnan hallintaan 237, 355 
» » » lastensuojelulautakunnan hallintaan 174 
» » » urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallintaan 204 
» » » yleisten töiden lautakunnan hallintaan 209 
» ostamista, myynt iä ja vuokraamista koskevat kaupunginvaltuuston ja -halli-

tuksen päätökset 50—65, 237—248 
» » » » » » kiinteistölautakunnan päätök-

set 358—367, 371, 373 
Kiinteistölautakunnan kokoonpano, kokoukset, käyt tövarat 355 
Kiinteistöosakeyhtiöt, niiden lainoja koskevat asiat 319 
Kiinteistöviraston virat ja viranhalti jat 50, 235, 337 
Kiinteän omaisuuden ta rkas ta ja t 3, 99 
Kil javan parantola, kaupungin hoitopaikkoja koskeva asia 166 
Kilpailut, maan kaikkien taiteilijoiden osanottoa taideteosten hankintakilpailuihin koskeva 

aloite 38 
» nuorisotoimiston jär jes tämät 422 
» näytelmäkirjoituskilpailun julistaminen, osanottajien kutsuminen 200 
» veistoksen saamiseksi Kaupunginteatteria varten jär jestetyn kilpailun kustannukset 200 

Kioskien vuokrausasiat 142, 379, 426 
Kirjallisuusapurahojen jakaminen 203 
Kirjapainokoulua koskevat asiat 194 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjasto-ohjesäännön muut taminen 36 
Kirjastoauton, toisen, hankkiminen kaupunginkirjastolle 197 
Kirjastolautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 419 
Kivelän sairaalaa koskevat kaupunginvaltuuston ja-hall i tuksen päätökset 16, 18, 154, 156 
Kivihaka, sen pohjoisosan asemakaavaehdotuksen muuttamiskysymys 264 
Koiraveron suuruuden määrääminen 92 
Kokouspalkkiosäännön, viranhaltijain, tarkistaminen 7, 114 
Komiteain, toimikuntien ja jaostojen asettaminen ym. 38, 118—122, 152, 200, 373, 418, 429, 433 
Konala, aluevaihto, viljelysmaiden vuokralleanto 53, 371 

» eräiden yhtiöiden oikeuttaminen suorittamaan siellä kustannuksellaan katu-, viemäri-
ja vesijohtotyöt 45 
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Hakemisto 

Konala, kansakoulun nimen vahvistaminen 188 
Konekirjoitus-, konekirjanpito- ja pikakirjoituslisien myöntäminen 339 
Konepäällystöä, kaupungin alusten, koskeva työehtosopimus 342 
Konkurssien, eräiden urakoitsijoiden, aiheuttamien palkkasaatavien korvaaminen työntekijöille 210 
Konsertti- ja kongressitalo, luonnospiirustusten hyväksyminen ym., jäsenen valitseminen suun-

nittelutoimikuntaan, taloa varten lahjoitetut varat 36, 121, 199, 430 
Kontulan ja Vesalan välisen ra jan vahvistaminen 263 

» lastentarha ja -seimi, rakennuspiirustusten hyväksyminen, toiminnan aloittaminen 183, 
406 

» Oppikouluyhdistys, tontin vuokraaminen sille, koulurakennuksen hankintakustan-
nusten vahvistaminen, lainat 64, 89, 321 

» tontt ien vaihtaminen, vuokraaminen, luovutusehtojen muut taminen ym. 57, 60, 64, 66, 
240, 361, 362 

» äitiys- ja lastenneuvola, huoneiston hankkiminen sitä varten 146 
Korkeasaaren lautan päällikön irtisanomisasia 298 

» uimalaitoksen purkaminen, saaren liikenne ym 206, 270, 298 
Kortteleiden ja tontt ien korkeuslukujen vahvistaminen 264, 384 
Koskelan sairaskotia koskevat päätökset 168, 402 

» -Viikin paikallistien rakentaminen, lausunnon antaminen tie- ja vesirakennushalli-
tukselle 43 

Kotiapu- ja neuvontatoimistojen, yksityisten, tukeminen 401 
Kotisairaanhoito 146, 147 
Kotitalouslautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 418 
Koti talouslautakuntaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 196 
Kouluhammashoitolaitosta koskevat asiat 15, 148 
Koululasten päiväkotien ruokamaksujen vahvistaminen 182 
Kouhimatkaihitoimisto, Viipurinkadun asuntolarakennusten paikoillaan pitämislupa 265 
Koulunkäyntikustannusten, kansakoululaisten, korvaaminen eräille muille kunnille ... 174, 188, 190 
Koulunuudistuksen aiheuttamia toimenpiteitä suunnittelemaan asetettu komitea 119 
Kouluruokailu kansakouluissa ja ammattioppilaitoksissa, elintarvikekeskuksen lautakunnan 

suori tut tama tutkimus 187, 191, 193, 194, 440 
Koulutapaturmien korvaamispäätökset, terveydenhoitolautakunnan tekemät 397 
Kouluterveydenhoito-osasto, vuokra-auton käyttöön virka-ajoissa myönnet ty oikeus 147 
Koulutonttien varaaminen ja vuokraaminen 63, 64, 243, 362 
Koulutustoimikuntaa koskevat asiat, koulutusasiamiehen valitseminen 103, 104 
Kukkien myyntipaikkojen vuokralleanto 380 
Kuljetustoiminnan, kaupungin, tutkimista varten asetettu komitea 119 
Kullatorpan lastenkodin toiminnan lakkauttaminen 26 
Kulosaaren erään tontin vuokralleanto 62 

» lastentarhan ja -seimen toiminnan aloittaminen 27, 181, 406 
» sillan metrokaistoj en päällystäminen väliaikaisesti 267 
» sivukirjasto, rakennusluvan anominen sitä varten 198 
» vanhainkoti, muutospiirustusten vahvistaminen, talonmiehen tehtävien hoito 170, 339 
» yhteiskoulun rakennuslainat, lisäalueen vuokrasopimuksen jatkaminen ... 89, 321, 362 

Kunnallis- ja sairaala-alojen työntekijäin liiton työehtosopimusta koskevat neuvottelut 343 
Kunnallispankin perustaminen, mietinnöstä annettu lausunto 326 
Kunnallisverotus 91, 326 
Kunnanasiamiesten määrääminen ja tehtävien jaon vahvistaminen 108 
Kunnanlääkärien geriatrian jatkokoulutuskurssin järjestäminen korvauksetta Koskelan sairas-

kodissa 169 
Kuntien yleinen kalleusluokitus, lausunnon antaminen siitä 106 
Kuorma-autotaksan vahvistaminen käytet täväksi kaupungin töissä 344 
Kurssitoiminta, kotitalouslautakunnan, maksujen vahvistaminen 196 

» viranhaltijoiden ym. osallistuminen siihen 103, 124, 416 
Kustaankar tanon vanhainkotia koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset ... 24, 169 
Kuurojen Huoltokotisäätiö, lainan myöntäminen kuurojenkodin laajentamista varten 317 
Kuusisaari, sen ja Lehtisaaren välisen sillan piirustusten vahvistaminen, aluevaihdon suoritta-

minen Kuusisaaressa 279, 359 
Kuvataidetoimikunnan toimintaohjeiden muuttaminen ym 203 
Kuvateostoimikunnan asiakirja-arkiston luovuttaminen kaupunginarkistoon 137 
Kyläsaaren jätevedenpuhdistamo 46, 227 

» tont t ien vuokralleanto 365, 366, 367 
Kyrkslät t Elektriska Ab, sille myönnet ty lupa suurjännitejohdon pitämiseen kaupungin maalla 250 
Kärkullan vaj aamieliskeskuslaitokselle suoritettu kaupungin rahoitusosuus 181 
Kähertäjäkoulua koskevat asiat 194 
Käpylän erään tontin vuokralleanto 62 

» koulu- ja työkeskuksen kouluosaston muut taminen Solakallion erityiskouluksi, huo-
neisto kysymys 26, 180 

» ravirata, eräiden töiden korvaaminen Helsingin Ravira ta Oy:lle 208 
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Hakemisto 

Käpylän Yhteiskoulun Talo Oy, rakennuslainan lyhentäminen ym 323 
Kätilöopisto, äitiysneuvolan muuttaminen äitiyspoliklinikaksi, tontin palauttamista kaupungille 

koskeva asia 20, 146, 240 
Käymälät , Humallahden kalliolla olevan yleisökäymälän purkaminen 232 

Laajalahti, Espoon kauppalalle vuokratun ranta-alueen käyt tö 363 
Laajasalo, aluevaihdot, määräalan ostaminen 53, 358, 359 

» yksityisille myönnetyt viemärien, öljyjohtojen ym. rakennusluvat 221, 251 
Laajasalon kylän ja Tullisaaren yksinäistalon yhteisten vesi- ja vesijättöalueiden omistussuhtei-

den selvittämistoimenpiteet 253 
Laakson sairaalaa koskevat kaupunginvaltuuston ja-hall i tuksen päätökset 17, 19, 154, 163 
Laboratoriokoulu, virat, opetus- ja kurssiohjelmat ym 193 
Lahden-Helsingin moottoritietä koskevat asiat 213, 267 
Lahjat , kaupungin an tamat 128, 129, 137, 165 

» » saamat 101, 142, 159, 167, 203, 204, 232, 234 
Lahjoitukset, testamentti-, kaupungin saamat 36, 203, 204 
Lahjoitusrahastojen, kaupungin hoidossa olevien, omistamien kiinteistöjen ym. kirjanpitoarvo-

jen korottaminen 327 
» korkovaroista myönnetyt avustukset 173, 181, 197 

Laidun- ja viljelysalueiden vuokralleanto, uuden vuokrasopimuslomakkeen hyväksyminen 364, 370 
Lainat, asuntolainoja koskevat asiat 92, 255 

» Kansaneläkelaitokselta anotut vanhainkotien ym. rakentamista varten 171, 314 
» kaupungin myöntämät 88, 255, 311 
» » o t tamat 87, 306 
» niiden siirtäminen, lainaehtojen muuttaminen, koron tarkistaminen ym 311, 312, 319 

Laiturit , satamalaitoksen 275 
» vene-, niiden rakentaminen ja vuokraaminen eri yhdistyksille 206, 427 
» yksityisille myönnetyt luvat lastauslaiturien rakentamiseen 279 

Lappalaisen, H. apteekk., 2 maalausta käsit tävä testamentti lahjoitus kaupungille 204 
Lasten päivähoidon järjestämistä tarkoi t tava aloite 27 

» Päivän Säätiö, suunnittelukilpailun järjestäminen Linnanmäen alueen laajentamiseksi 266 
» 5—6-vuotiaiden maksut toman hammashoidon järjestäminen 15 

Lastenhoitoyhdistyksen, Suomen, avustaminen 183 
Lastenhuoltolaitokset, niissä toimivien opettajien palkkauskysymykset 334 

» niitä koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 24, 174, 243 
» yksityiset, rakennus- ym. lainojen myöntäminen niille 89, 314, 317 

Lastenkodit, niiden rakennustöiden suorittaminen 430 
» ks. myös ao. laitoksen nimen kohdalta. 

Lastenlinna, hoitopaikoista ja poliklinikan käytöstä tehdyt sopimukset, perustettavaa kuntain-
liittoa koskeva kysymys 21, 165 

Lastenneuvolat, ks. Äitiys- ja lastenneuvolat. 
Lastensuojelulautakunnan kokoukset, päätökset ym 404, 405 

» käyttöön osoitetut kiinteistöt j a huonetilat 174, 373, 374, 375 
Lastensuojelu viraston virat ja viranhalt i jat 174 
Lastentarhain Kesäsiirtolayhdistyksen ilmoitus toimintansa lopettamisesta 184 

» lautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset ym 406 
Lastentarhat ja -seimet sekä koululasten päiväkodit 27, 181, 374, 473, 406, 429 
Lausunnot, ammattioppilaitosten lautakunnan an tamat 412 

» ammattioppilaslautakunnan antamat 416 
» ampuma-aseiden ja räjähdysaineiden kaupan harjoit tamisesta annetut 97, 331 
» anniskeluoikeuksien myöntämisestä annetut 96 
» asutuslautakunnan an tamat 389 
» elinkeino-oikeuden myöntämisestä annetut 96, 331 
» elintarvikekeskuksen lautakunnan an tamat 440 
)> huoltolautakunnan an tamat 402 
» kansalaisoikeuden myöntämistä koskevat 95 
» kaupunkisuunnittelulautakunnan an tamat 383, 384 
» kiinteistölautakunnan an tamat 357, 369, 372, 373, 382 
» kirjastolautakunnan an tamat 419 
» kotitalouslautakunr. an an tamat 418 
» lastensuojelulautakunnan an tamat 404 
» lastentarhain lautakunnan antamat 406 
» liikennelaitoksen lautakunnan antamat 437 
» museolautakunnan an tamat 420 
» musiikkilautakunnan an tamat 421 
» nuorisotyölautakunnan an tamat 422 
» palkkalautakunnan an tamat 353 
» palolautakunnan an tamat 393 
» raittiuslautakunnan an tamat 424 
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Hakemisto 

Lausunnot, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan an tamat 415 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan an tamat 411 
sairaalalautakunnan antamat 399 
satamalautakunnan antamat 434 
suomenkielisen työväenopiston johtokunnan an tamat 414 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan an tamat 408 
teollisuuslaitosten lautakunnan antamat 436 
terveydenhoitolautakunnan an tamat 396 
teurastamolaitosten lautakunnan antamat 439 
ulkomaalaisen oikeudesta kiinteistöjen omistamiseen annetut 96, 330 
urheilu- ja ulkoilulautakunnan antamat 428 
väestönsuojelulautakunnan an tamat 394 
yleisten töiden lautakunnan an tamat 430, 431, 432 

Lautakunt ien ja kaupunginhallituksen yhteistyö 100 
Laut ta - ja konteinerisataman paikkaa koskeva tutkimus 276 
Laut tasaaren alueiden vuokraaminen, ostaminen, aluevaihdot, istutusten ym. korvaaminen ... 62, 

358, 359, 360 
» hiekkasatamaksi merkityn määräalan käyt tö ja hallinto 205 
» sillan kantokyvyn tutkimista tarkoit tava aloite, uuden sillan suunnittelu ja ra-

kentaminen 73, 279 
» ulkoilualueen kesämökkien pito-oikeudet, kioskien vuokralleanto 206, 426, 427 
» yhteiskoulun kannatusyhdistys, rakennuslainat, tontin vuokrasopimus 90, 322, 362 

Lauttasaari , kaupungin osallistuminen Sauna-Seuran laiturin rakentamiskustannuksiin 206 
Lehtien myyntipaikkojen ja kengänkiilloituspaikkojen luovuttaminen NMKY:lie 379 
Lehtisaari, erään aluejärj estelyn suorittaminen, määräalan vuokraaminen sieltä 359, 361 
Leikkikentät 230 
Leipurikoulun työpajakaluston hankintasuunnitelma 195 
Lemmilä, Vastaanottokoti, sen vedensaannin turvaaminen 178 
Lemminkäinen, Asfaltti Oy, Hakaniemenkadun varrella olevan toimistorakennuksen vuokraa-

minen yhtiölle 367 
Lentoasemalle Helsingin-Hämeenlinnan valtatieltä johtavan tien rakentamisasia 43 
Leski- ja orpoeläkekassan sääntöjen muuttaminen 11 
Leskieläkkeiden myöntäminen 349 
Liikennejaosto, kaupunkisuunnittelulautakunnan 387 
Liikennelaitos, lautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 437 

» lääkärin viran täyttämiskysymys 337 
» Reijolan vaunuhallialueen vuokrasopimuksen päät tyminen 364 
» sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 63, 79, 296 

Liikenneluvat ym., yksityisten liikennöitsijäin 270 
Liikennemaksut, eräiden kaupungin satamassa tul lat tujen tavarain maksun palauttamista tar-

koit tava valitus 274 
Liikennemaksu taksan tuontitavarain taksan muuttaminen 71 
Liikenneturvallisuustyön tukeminen 272 
Liikennetutkimus, valtion, kaupungin ym. yhteinen, toimikunnan muuttaminen komiteaksi, 

kustannusten suorittaminen 121, 266 
Liikennevaloja ja -merkkejä koskevat asiat 267, 268 
Liikenteen, julkisen henkilö-, parantamista tarkoi t tavat aloitteet 84, 85 

» järjestely eräissä risteyksissä 93, 266 
» kokonaisohjelman laatimista ym. tarkoi t tavat aloitteet 68 
» ohjauksen keskusvalvomorakennuksen rakennustöiden tilaaminen 430 

Liiketalotonttien vuokralleanto 362 
Liikeyritysten muut toa Helsingistä naapurikuntiin ja sen vaikutusta kaupungin talouteen kos-

kevan tutkimuksen suorituspalkkion maksaminen 328 
Liinavaatteet, keskuspesulan omistukseen siirretyt 306 
Linja-autoaseman, uuden, rakentamiskysymys 67 

» -autojen, liikennelaitoksen, tilaaminen, linja-autoliikenne 81, 298, 437 
» -autoliikenne, yksityinen, pysäkkien järjestely, reitit, liikenneluvat, maksut ym 270, 271 

Linnanmäen alueen laajentaminen, suunnittelukilpailun järjestäminen 266 
Liputuksen järjestäminen, lippujen luovuttaminen ym 232 
Liuskasaaret, Helsingfors Segelsällskap -yhdistyksen vuokra-ajan jatkaminen 65 
Lohja, t ieyhteyden järjestäminen kaupungin omistamalle soranottoalueelle 253 
Lohjan Kalkkitehdas Oy, Ruduksen betonitehdasta koskevat asiat 72, 248, 366, 433 

» » » Vuosaaren kokooj aviemäristä yhtiölle suoritettu maksu, yhtiölle 
myönnetyt laitureiden, vesijohdon ym. rakentamis-
luvat 220, 279, 291 

» » » » vesilaitoksen ja sähkönjakeluverkon ostaminen yhtiöltä, 
sähkön toimittaminen sille 74, 282 

Lomakkeet, ylitöiden laskuttamisessa käytet tävien lomakkeiden uusiminen 105 
Luodon ravintolarakennuksen vuokrasopimus 376 
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Hakemisto 

Luonnonpuistojen perustamista Esikaupunkeihin tarkoi t tava aloite 49 
Luontoisedut 345, 347 
Luukin ulkoilualueen maankäyttö- , vesi- ja viemärisuunnitelmien laatiminen, oman maanvilje-

lyn lopettaminen tilalla 40, 206, 370 
Lämpöjohtokanavien, johtojen yms. rakentamisluvat 250 

Länsisatama, talletusvaraston luonnospiirustusten hyväksyminen, suunnittelu- ja rakennus-
toimikunnan asettaminen 72, 120 

» tullivartiorakennusta koskeva asia, varastoalueiden vuokralleanto 275, 433 
Lääkärintodistukset, esitys sgiraalain viranhaltijain vapauttamiseksi niiden maksamisesta 346 
Lääkärit , alue-, koulu-sekä neuvola- ja kotisairaanhoitotyössä työskentelevät, palkkiot ym. ... 14, 

146, 147, 184, 191, 335 
» erikoismaksuluokan käyttöoikeus sairaaloissa, eräille myönnet ty oikeus yksityisvas-

taanoton järjestämiseen sairaaloissa 16, 151, 152, 156, 158, 159, 160, 169 
» sai raala- ja sosiaalilääkäreitä koskevat asiat 16, 151, 168 

Lääkärivälitys, lääkärien matkakorvausta koskevan päätöksen kumoaminen 16 

Maankaivuutyöt ym., työturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden vahvistaminen 105 
Maanmittaustoimitukset 66, 253 
Maansaantihakemukset, asutuslautakunnan käsittelemät 389 
Maatalousosasto, kiinteistöviraston 370 
Maataloustyöntekijät, uuden työehtosopimuksen hyväksyminen 6, 341 
Maatilat, kaupungin, niiden viljelyssuunnitelmat, salaojitustyöt, Haltialassa sa t tunut tulipalo 

y m 253, 370, 372 
Maauimalat, uimalan rakentamista Tapanilaan tarkoi t tava aloite 42 
Maidontarkastamoa koskevat päätökset 16, 148 
Mainontaa koskevat asiat 299, 381, 427 
Maistraatti, virat ja viranhalt i jat 12, 138 
Majoitustoimintaa, tilapäistä, ohjaava keskuselin 167 
Makkaroiden myyntipaikkojen vuokralleanto 380 
Mako Oy ja Suksiside Oy nimisten yhtiöiden sulautuminen 330 
Maksunlykkäysten myöntäminen laskujen, lainojen, korkojen, vuokrien ym. maksamisessa ... 248, 

252, 289, 320 
Maksut, ks. myös Taksat ja Tariffit . 

» desinfioimislaitoksen suorittamista tehtävistä per i t tävät 15 
» hoitomaksujen korottaminen, lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten 24 
» kaupunkimittausosaston perimien maksujen taksa 66 
» Korkeasaaren liikennemaksujen korottaminen 298 
» kotitalouslautakunnan kurssimaksujen vahvistaminen 196 
» kuorma- ja pakett iautojen kuljetusmaksujen korottamisasia 271 
» rakennustyön valvonnasta per i t tävät maksut 12, 138 
» sairaankuljetuksista, palolaitoksen ja yksityisten suorittamista, kannet tavat maksut 141 
» urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallinnossa olevien laitosten ym. käytöstä perittävien 

maksujen vahvistaminen 427 
Malmin alueiden ostaminen, myynt i ja vuokraaminen, aluevaihdot siellä, istutusten ym. kor-

vaaminen 51, 55, 56, 58, 59, 62, 240, 359, 360, 365, 366, 371 
» eräiden teiden päätekohtien tarkistamisesta annet tu lausunto 44 
» kirkon suunnittelukilpailun järjestäminen 265 
» lastenkodin toiminnan muut taminen 26 
» lentokenttä, eräiden lentoturvallisuutta vaarantavien puiden kaataminen 253 
» sairaalaa koskevat kaupunginvaltuuston ja-hall i tuksen päätökset 16, 154, 158 
» tontin n:o 5/38117 lunastamisasia 240 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, sen ja kaupungin väliset Lastenlinnaa koskevat sopimukset, 
lainan myöntäminen liitolle 21, 317 

Marian sairaalaa koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 16, 17, 19, 154, 158 
Matka-apurahat, kaupungin myöntämät 123—127 
Matkailukalastus oy, eräiden vesialueiden vuokraaminen sille 426 
Matkailuneuvottelukunta ja -toimisto, matkailualan peruskurssin suorittaneiden ammatt ini-

mike 104, 191 
Matkalippujen hinnat, liikennelaitoksen 297, 298 
Maunulan Kansanasunnot Oy, sen osingon maksua koskeva asia 323 
Meilahden huvila-alueella n:o 33 olevien rakennusten ostaminen 238 

» yhteiskoulu Oy:n rakennuslainat 323 
Mellunkylän eräiden määräalojen ostaminen, aluevaihdot, viljelysmaiden vuokralleanto 52, 56, 57^ 

» kadun ja viemärin rakentamiskorvauksia selvittävä jaosto 373 
» -Myllypuron päävesijohdon rakentaminen 76 
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Hakemisto 

Mellunmäki, eräiden määräalojen ostaminen sieltä, kansakoulun nimen vahvistaminen 52, 188 
Merenkulun ja merimiesten muistomerkkien pystyttämiseen myönnetyt luvat 231 
Merimies-Unionin ja kaupungin välinen työehtosopimus 6, 273, 342 
Merivesitutkimusten suorittaminen 228 
Merkonomi-Mainos Oy:n kanssa tehty sopimus liikennelaitoksen kulkuvälineiden ym. käyttämi-

sestä mainontaan 299 
Metron suunnittelua ja rakentamista sekä metrotoimikuntaa koskevat päätökset ... 70, 80, 93, 272 
Metsäkummun hoitokoti, tont in varaaminen uu t t a rakennusta varten, luonnospiirustukset ym. 25, 

176 
Metsäosasto, kiinteistöviraston 372 
Metsästyksen ja riistanhoidon järjestely kaupungin omistamilla mailla, metsästyslupien myön-

täminen 372, 427 
Mielisairaaloita koskevat päätökset 19, 159 
Mitalit, kaupungin, ansiomerkkeinä käytetyt 129 
Moottoriajoneuvojen huoltoasematonttien vuokralleanto, luvat jakelulaitteiden pitämiseen 

ym 61, 62, 63, 251, 364 
» luovuttamisesta väestönsuojelukäyttöön teh ty sopimus 143 

Moottoriteitä koskevat asiat 43, 69, 73, 213, 217, 267, 269, 270, 289, 431 
Moskova, kaupungin edustajien vierailu siellä 128 
Muistomerkit ja -patsaat, muistolaattojen kiinnittäminen 231, 232 
Munkkiniemi, aluevaihdon suorittaminen siellä 57 
Munkkisaari, alueiden vuokralleanto sieltä, jaoston asettaminen vuokrauksia selvittämään 61, 73, 

433 
» Hernesaarenkadun eteläpuolella olevan alueen kunnostaminen puistoksi 230 
» puhdistamon piirustusten hyväksyminen, rakennustyöt 228, 431 
» sataman maanpuoleisen ra jan siirtäminen siellä 72 
» Vaasan Höyrymylly Oy:n pistoraiteen jatkaminen siellä 280 

Museolautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 420 
Musiikkilautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 421 
Mustalaislähetys, sen avustaminen, lykkäyksen myöntäminen rakennuslainan maksamiseen 202, 320 
Mustikkamaa, ulkoilupuiston maankäyttösuunnitelman hyväksyminen, venetelakka-alueiden 

ja kioskin vuokrasopimukset 40, 366, 427 
Muuntamoita ym. koskevat asiat 288 
Myllykallion kansakoulun tontin laajentaminen 188 
Myllypuro, lastentarhan ja -seimen toiminnan aloittaminen, viranhalti jain palkkaaminen 27, 181,406 

» leikki- ja palloilualueen rakentaminen sinne 231 
» liikennelaitoksen autolinjan liikennetiheyden lisäämistä tarkoi t tava aloite 86 
» lämmitys voimalaitos, rakennusluvan anominen, eräät rakennustyöt , hankinnat 288, 435 
» -Mellunkylän päävesijohdon rakentaminen 76 
» Oppikouluyhdistys, tontin vuokraaminen yhdistykselle, rakennuslainat ym. 63, 90, 322 
» ostoskeskuksen tontin vuokrasopimuksen muut taminen 65 
» vanhusten asuntola, hoitajan sijaisen palkkaaminen ym 170 

Mäkelän varastoalueen eräiden tontt ien vuokrasopimusten päät tyminen 367 
Mäkelänkatu 52, Oy, tarkastuskaivon rakentamisluvan myöntäminen yhtiölle 220 

Naulakallion vastaanottokoti , televisioiden hankkiminen sinne 179 
Neuvolat, äitiys- ja lasten-, virat, huonetilat ym 146, 396 
Nikkilän sairaalaa koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 16, 19, 120, 154, 161 
Nimikilpien asettaminen kaupungin suurimmille rakennustyömaille 210 
NNKY:n ja NMKY:n avustaminen 183, 202 
Nokia Oy ja Suomen Kaapelitehdas Oy nimisten yhtiöiden sulautuminen 330 
Nuohoustoimen johtosäännön muuttaminen, nuohoustaksan tarkistaminen 13, 142 
Nuoriso- ja lastenhuoltolaitoksia koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 24, 176 

— 1 8 1 
Nuorisotoimisto, toimihenkilöt, huoneistot, kerhokeskukset y m 202, 375 
Nuorisotyö, teini-ikäisten poikien askartelumahdollisuuksien parantamista tarkoi t tava aloite ... 39 
Nuorisotyölautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 422 
Nuorten työntekijäin suojelusta lastensuojelulautakunnan an tama lausunto 173 
Nurnbergin kaupungin näyttelyn järjestäminen Helsingissä 128 
Näkinkujan pumppaamon painejohdon piirustusten hyväksyminen 228 
Näytelmäkirjoituskilpailun julistaminen ohjelmiston saamiseksi Kaupunginteatterille 200 
Näyttelyalueiden vuokralleanto 248, 368 
Näyttelyt , kaupungin omistamien taideteosten lainaaminen niihin 203 

» » osallistuminen vapaa-aika ja yhdyskuntasuunnit telu -nimiseen näytte-
lyyn 209 

» Suomen rakennustaiteen museon jär jes tämä asuntonäyttely 256 
» Vietnamin tapahtumia esittelevän valokuvanäyttelyn pystyttämiskysymys 252 
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Hakemisto 

Obligaatiolaina, kaupungin ot tama 87, 306 
Ohjesäännön, ammattioppilaitosten, muuttaminen 32 

» kasvatusneuvolain, vahvistamisen lykkääminen 184 
» kirjasto-, muut taminen 36 

Oikeus- ja poliisitalon rakentamiskysymys 12 
Oikeusaputoimistoa koskevat päätökset 184 
Oikeusneuvosmiehen virkojen uudelleenjärjestelyn vahvistaminen 12 
Omakoti Säätiön.lainan takaaminen 88 
Omakotitontit , kadun ja viemärin rakentamiskustannusten periminen niiden osalta 43 
Onnitalo-säätiö, vanhainkodin hoitopaikkaluvun hyväksyminen, lainan ehdot 173, 320 
Opaslehtisten laatiminen kaupungin autonkuljet taj ia varten sekä kiireellisten sairaustapausten 

hoitoon saattamisesta 104, 150 
Operettiteatteri, Soutustadionin vuokraaminen sille 427 
Opintomatka-apurahojen myöntäminen 123—127 
Opiskelija-asuntolat, tont t ien vuokraaminen tai varaaminen niitä varten 61, 244 
Oppikoulut, niiden rakennuslainat 89, 321 

» » vanhempainneuvostot 97 
» rakennuspiirustusten hyväksyminen, tontt ien varaaminen, vuokrasopimukset 

ym 242, 243, 362 
Oppisopimukset, ammattioppilaslautakunnan toimesta solmitut 417 
Osakehuoneistot, kaupungin vuokratonteilla olevien rakennusten, niiden luovutuksen valvonta 245, 

361 
Osoitenumerovalaisimien hankkiminen eräisiin kaupungin taloihin, osoitenumeroinnin, eräiden 

tonttien, vahvistaminen 257, 263 
Oulunkylä, aluevaihto ym., katu- ja puistoalueiden ostaminen, istutusten ym. korvaaminen 54, 59, 

359, 360 
» kansakoulun korjaustyöt 188 

Ouratsaari, Itäinen, vuokra-alueella olevien rakennusten vastaanottaminen . 239 
Outamon vastaanottokotia koskevat asiat 178 

Paikallissairaalani Liitto, jäsenmaksun suorittaminen sille 166 
Pajamäki, tontin varaaminen koulu- ym. käyttöön 243 
Pakila, eräiden alueiden ja rakennusten ostaminen sieltä, aluevaihdot, istutusten ym. korvaa-

minen maanomistajille 50, 54, 359, 360 
» Itä-, uuden kansakoulun rakentamista sinne tarkoi t tava aloite 31 
» katujen rakentaminen, tontt ien osalta peri t tävät kadun ja viemärin rakentamiskor-

vaukset 212, 218, 373 
Pakkohuutokauppoj a koskevat asiat, pakkolunastuskuluj en j a palkkioiden suorittaminen 241 
Palkat, niiden yleistarkistuksen suorittaminen, työehtosopimusten mukaiset ym. 4, 5, 6, 16, 109, 

152, 333, 340 
Palkkalautakunta, kokoonpano, kokoukset, viranhaltijat, neuvottelijoiden valinta 108, 332 
Palkkiosäännön, luottamusmiesten ja viranhaltijain kokouspalkkiosäännön, tarkistaminen ... 7, 114 
Pallokentän osan vuokraaminen messualueeksi 248 
Paloheinän pumppaamon piirustusten hyväksyminen 228 
Palolaitosta koskevat päätökset 141, 338, 392 
Palolautakunnan kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 392 
Palvelussuhteen, kunnallisen, päät tymistä koskevien ilmoitusten tekeminen eläkelaitokselle ... 352 
Pasila, kaatopaikan kuntoon saattamista koskevat neuvottelut 230 

» perustet tavan tavarakeskuksen sijoittaminen sinne 71 
» pidennyksen anominen eräiden korttelien ym. asemakaavan laatimisaikaan 263 
» rakennusten ja huoneistojen ostaminen sieltä 238 

Patola, asuntotonttien vuokralleanto sieltä 362 
Patsaiden, -muisto, pystyt täminen ja valaistuksen järjestäminen 231 
Pelastusarmeija, ks. Suomen Pelastusarmeija. 
Pernijärven metsätien rakentamissuunnitelma 253 
Pienoisgolfkenttien vuokralleanto 367 
Pienteollisuus- ja varastoalueiden vuokralleanto 59, 63, 365, 433 
Pihlajamäen kalliosuojan ajo- ja jalankulku käytävien ym. suojaamiskysymys 214 

» lastentarhan ja -seimen toiminnan aloittaminen 27, 406 
» vanhusten asuintalon luonnospiirustusten hyväksyminen 24 

Pihlajamäki, autopaikkojen sijoittaminen pihamaan alle siellä olevalla tontilla 265 
Pihlajasaaren ulkoilupuiston maankäyttösuunnitelman laatiminen, kioskin vuokralleanto, kesä-

mökkien pito-oikeus 206, 426, 427 
Pikakirjoitus-, konekirjoitus- ja konekirjanpitolisien myöntäminen 339 
Piritan sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 162 
Pitkäkosken-Ilmalan vesijohtotunneli, eräiden tilojen vuokraaminen Geodeettiselle laitokselle 

sieltä 77 
» -Vanhankaupungin raakavesitunnelin rakentamisen aiheuttamien vahinkojen kor-

vaamiskysymykset 293 
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Hakemisto 

Pitkäkosken-Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitosta koskevat asiat 290, 435 
Pi tä jänmäki , aluevaihdon suorittaminen, tontt ien vuokralleanto, määräalan myynt i 56, 63, 360 

» eräiden rakennusten ostaminen kaupungille, tontin vastaanottaminen korvauk-
setta 239 

» lastentarhan muut taminen kokonaan suomenkieliseksi 27, 406 
Pohjois-Haagan ammattikoulu, ks Haagan ammattikoulu. 

» » vanhusten asuntolan luonnospiirustusten hyväksyminen 24 
» Helsingin Yhteiskoulun Kannatusyhdistyksen lainojen järjestelyt 323 

Pohjoismaiden Yhdyspankki Oy, tilapäisen toimistorakennuksen rakentamislupa 367 
Pohjola, Vakuutusosakeyhtiö, Munkkiniemeen rakennettavan rakennuksen kellaritiloja, viemä-

röintiä ym. koskevat luvat 220, 249, 265 
Poikkeusluvat, rakennuskieltoalueille rakennettaessa tarvi t tavat , niiden hakemismenettelyn uu-

distaminen ym 138, 264 
Poistoluettelo, eräiden saatavien poistaminen tileistä 107, 153, 167, 192, 197, 202, 204, 210, 237 

296, 297, 304 
Poliisilaitosta koskevat asiat 12, 141, 235, 371, 375 
Poliisitalon, uuden, sijoituspaikkakysymys, siivouskorvausperusteiden vahvistaminen 12, 235 
Poliklinikan, liikennelaitoksen, kustannusten korvaamiskysymys 304 
Polttoaineiden hinnat, talousarvioehdotuksiin otet tavat 304 

» nestemäisten, säiliöitä ja johtoja koskevat luvat 251 
Pornaistenniemi, veneiden talvisäilytyspaikan luovuttaminen sieltä venekerhoille 427 
Porvoon maalaiskunta, Pihlajamaa-nimisen tilan myynti 59 
Porvoontie, maantien päätekohtien muut taminen sillä 44 
Posti- ja lennätinhallitus, kalliosuojatilojen rakentaminen Tähtitorninmäkeen, autovarikko-

alueen vuokrasopimuksen päät tyminen 244, 366 
Postikeskus, Kallion virastotalossa toimiva 102 
Primula Oy, lisäalueen vuokraaminen yhtiölle Vallilasta 62 
Psykiatrinen huoltotoimisto, virat, huoneiston osoittaminen potilaiden asunnoksi ym 163 
Puhdistamot, jäteveden 46, 224—228, 431 
Puhelimia koskevat asiat 117 
Puhelinkioskien paikkojen vuokralleanto 378 
Puhelinluettelo, kaupungin sisäinen, sen luovuttaminen ulkopuolisille 118 
Puhelinyhdistys, Helsingin, aluevaihdon suorittaminen sen kanssa, kaapelitöitä koskevat luvat 56, 

206, 251, 367 
Puhtaanapito-osaston, rakennusviraston, toimialaan kuuluvat asiat 228, 432 
Puisto-, l i ikenne-ja katualueet, kaupungin hankkimat, istutusten ym. korvaaminen ... 50, 239, 359 

» osaston, rakennusviraston, toimialaan kuuluvat asiat 432 
Puistojen ym. kaunistamista ja perustamista tarkoi t tavat aloitteet 48 
Puistolan eräiden teiden päällystämistä koskeva aloite, aluevaihdon suorittaminen siellä ... 45, 56 

» VPK, käytöstä poistetun nokkapumpun lahjoittaminen sille 142 
Puistosoiton järjestäminen Esplanaadikappelin soittolavalla 199, 381 
Pukinmäen hoitokoti, valtionavustuksen saaminen palkkausmenoihin 163 

» vanhusten asuintalon suunnittelu 171 
» VPK:n vuokrasopimuksen jatkaminen 362 

Pukinmäki, tontin vuokralleanto sieltä 62 
Pumppaamot , ks. Puhdistamot, jäteveden. 
Puolustusministeriölle myönnet ty lupa vesijohdon rakentamiseen eräille saarille 291 
Puotilan itäosa, rakennuslain mukaisten korvausten perimistä selvittämään asetettu jaosto ... 373 

» lastentarhan ja -seimen toiminnan aloittaminen 27, 183, 406 
Puot inharjun kansakoulu, nimen vahvistaminen 188 
Pusulan kunta, sille liikaa suoritettujen kansakoulukustannusten takaisin perimistä koskeva asia 174 
Putkivalimon, uuden, rakentamista tarkoi t tava aloite 48 
Puutavara- ja polttoainetoimistoa koskevat päätökset 304 
Pysäköintipaikat ja -mittarit , pysäköintiä koskevat asiat 268, 269, 387 
Pyysaaren laajennus- ja täyt tösuunnitelman hyväksyminen 206 
Päivähuoltolat, vajaamielisten 25, 179, 404 
Päivölän lastenkoti 26, 174, 178 
Pääkaupunkien, Pohjoismaiden, edustajille lähetetyt vierailukutsut 128 

Raakaveden hankintasopimus, toimikunnan toimintaohjeiden hyväksyminen 293 
Raastuvanoikeuden virat ja viranhalt i jat 12, 140 
Radiopuhelinalan neuvottelukokousten järjestäminen virastoille ja laitoksille 118 
Radium,, Sairaskoti, helsinkiläisten vanhusten poliklinikan ylläpitämistä koskeva sopimus 166 
Rahatoimistoa koskevat asiat 100, 107 
Raiteenpitosopimukset, pistoraiteiden rakentamislupien myöntäminen 280, 366 
Raitiotiekorokkeiden ja ajokaistojen leventäminen Mannerheimintien ja Humalistonkadun ris-

teyksessä 298 
Raitiovaunuhallien, entisten, luovuttaminen Helsingin yliopistolle 304 
Rait t iuslautakunnan toimisto, lautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 203, 424 
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Hakemisto 

Rakennusjärjestyksen muuttamisesitykset 139, 146 
Rakennuskiellon ja tkaminen eräissä kaupunginosissa 68 
Rakennuskult tuuritoimikunta, sille rakennusten luettelointiin myönnet ty määräraha, jäsenten 

valitseminen 140 
Rakennuslain mukaiset kadun ja viemärin rakennuskustannukset 43, 217, 373 

» » korvaukset katu- ja puistoalueista, rakennuksista, istutuksista ym. 239, 
360 

Rakennuslainat 88, 90, 321 
» ks. myös Lainat. 

Rakennuslupia koskevat asiat 264 
Rakennuspiirustusten, eräiden, hyväksyminen 72, 182, 242, 257, 288, 292, 298, 305, 435 

» hyväksyminen, ks. myös koulujen, sairaaloiden ym. laitosten nimen 
kohdalta. 

Rakennustarkastusvirasto, virat, rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut, eräät viras-
ton suorit tamat tu tkimukset 12, 138, 139 

Rakennusten ja huoneistojen ostaminen 237 
» purkaminen 253, 258, 281, 304 
» vuokralleanto 246, 372, 425, 426 

Rakennustyömaat , nimikilpien asettaminen kaupungin työmailla 210 
Rakennustyön valvonnasta per i t tävät maksut 12, 138 
Rakennusvirastoa koskevat päätökset 43, 67, 209, 374, 375 
Rantojen, saarien ja rautatiealueiden järjestely ja kunnostaminen 39, 138 
Rasitteiden tai niitä vastaavien ehtojen ottaminen tonttien vuokrasopimuksiin 363 
Rastilan jousiammuntakentällä olevan kanslia- ja pukusuojarakennuksen vuokralleanto 426 
Rauhantyötä tekevien järjestöjen tukemista tarkoi t tava aloite 93 
Rautatieaseman ratapihan laajentamistöiden aloittaminen 61 
Reijolan vaunuhallialueen vuokrasopimuksen päät tyminen 364 
Renlund Oy:n kanssa suoritettavaa aluevaihtoa koskevan määräajan jatkaminen 58 
Retkeilymajajärjestö, Suomen, huonetilojen vuokraaminen sille Stadionilta 426 
Revisiolaitosta koskevat asiat 3, 99 
Riian ja Helsingin välisen laivayhteyden avausmatka, kaupungin edustajan osallistuminen mat-

kaan 128 
Riihenkulman lastenkodin perustaminen 26 
Riistanhoidon ja metsästyksen järjestely kaupungin omistamilla mailla 372, 427 
Riistavuoren vanhainkotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 170 
Rinnekoti-Säätiö, ennakkorahoitusosuuden suorittaminen sille ym 180 
Rudus Oy, betonitehtaan palkkakysymys, lastauslaitureiden ym. rakentamiseen myönnet ty 

lupa 72, 248, 279, 366, 433 
Ruoholahti, betonitehtaan ja hiekkasataman paikan vuokraaminen sieltä Rudus Oy:lle ... 72, 433 

» sen pohjukassa olevan vesialueen täyt täminen 275 
» varastorakennuksen ostaminen Telko Oy:ltä 281 

Ruokailukorvaukset, lastentarhoissa ym. ja sairaaloiden ym. laitosten henkilökunnalta perit-
t ävä t 182, 305, 345, 347 

Ruokatehdas, elintarvikekeskuksen, eräät hankinnat 306 
Ruskeasuo, eräiden alueiden vuokraukset, ratsastushallin ravintolan vuokrasopimus ... 61, 65, 427 
Ruotsinkielinen työväenopisto, ks. Työväenopisto, ruotsinkielinen. 
Ruotsinkielisiä kansakouluja koskevat kaupunginhallituksen päätökset 187, 189 
Räjähdysaineiden ja ampuma-aseiden kaupan harjoittamisesta annetut lausunnot 97 
Röykän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 162 

Saarioinen Oy, määräalan vuokraaminen sille myyntipaikaksi Kivelänkadun varrelta 376 
Sadekatoksien rakentaminen linja-autopysäkeille 298 
Sailors Home-säätiön avustaminen 24 
Sairaalakeskusta koskevat asiat 153 
Sairaalalautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 398 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 

» apteekin perustaminen kaupungin sairaaloita varten 152 
» esitys niiden viranhaltijain vapauttamiseksi lääkärintodistusten lunastuksista 346 
» hoitomaksut, eräät, hoitolaitosten suunnittelutoimikunnan asettaminen 19, 152 
» jäsenten valitseminen vaateasioita käsittelevään toimikuntaan, varmuusvarastointia 

koskevat ohjeet 120, 153 
» kaluston hankinnat, rakennus-, korjaus- ja muutostyöt ym 17, 156—164 
» komiteat, sairaanhoitajan virkojen tarvet ta ja työjärjestelyjä tu tk ivat 119 
» lääkärien erikoismaksuluokan käyttöoikeus, yksityisvastaanoton järjestämiseen sai-

raaloissa myönnetyt oikeudet 16, 151, 152, 156, 158, 159, 160, 169, 398 
» niiden käyttäminen lääkärikoulutukseen, yhteistoiminta potilaita vastaanotettaessa 17, 

» palkkausta koskevat asiat 16, 151, 155—163 
» virkojen ja toimien täyt täminen 151, 154 
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Hakemisto 

Sairaalavirastoa koskevat asiat 153 
Sairaanhoitajakoulu, opetussuunnitelman vahvistaminen, oppilaiden luontoisedut 164 
Sairaankuljetuksista kannet tava t maksut 141 
Sairaansijojen, tuberkuloottisten henkilöiden, vapautuminen muuhun sairaalakäyttöön 163 
Sairausloman myöntämistä koskevat ohjeet 112 
Sairausvakuutustoimisto, jäsenten valitseminen 97 
Salaojitustyöt kaupungin maatiloilla 370 
Salmela Oy, ym. kaupungille suoritettavia kadunrakentamiskustannuksia koskeva asia 241 
Salmen ulkoilualueen vesi- ja viemärisuunnitelman laatiminen 206 
Salmenkartanon eräiden peltoalueiden vuokraaminen 425 
Salpa Oy, lämpö- ja viemärikanavien rakentamisluvan myöntäminen yhtiölle 220 
Sankarihaudat, tervapatavalaistuksen järjestäminen niille jouluaattona 232 
Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen 106 
Sanoma Oy, putkipostin rakentamiseen kadun alitse myönnetty lupa 250 
Satamajäänmurta jani väkeä koskeva työehtosopimus 6, 342 
Satamakomitea ja sen työjaosto, jäsenen ja asiantunti jan valitseminen 121 
Satamalaitosta koskevat päätökset 5, 6, 71, 272, 341, 433 
Satamalautakunnan kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 433 
Sataman maanpuoleisen ra jan siirtäminen Munkkisaaressa 72 
Satamarakennusosastoa koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 71, 273 
Satamat, eräiden hankintojen suorittaminen, rakennus- ja korjaustyöt 72, 274, 275, 278 

» liikennemaksut 274 
» Länsisataman talletusvaraston suunni t te lu- ja rakennustoimikunnan asettaminen ... 120 
» niiden työturvallisuuden parantaminen 273 
» Valtionrautateiden ratapihatukiasemien rakentamissuunnitelman hyväksyminen 276 
» öljyn, mereen joutuneen, poistaminen ja muiden öljyvahinkojen estäminen 276 

Sato Oy, ks. Helsingin Sato Oy. 
Sauna-Seura., kaupungin osallistuminen Vaskiniemen laiturin kustannuksiin, Meilahden alueen 

vuokra-ajan jatkaminen 206, 248 
Savilan pumppuaseman muutospiirustusten hyväksyminen 228 
Seurakunnat, ks. Ev. luterilaiset seurakunnat. 
Seurasaarisäätiö, sen avustaminen, sille myönnet ty lupa laiturin siirtämiseen, matkailuesineiden 

myynt i ym 209, 427 
Seutukaavaliiton, Helsingin, tilin luotonrajan korottaminen 266 
Sibelius-Akatemian valtuuskunnan jäsenten valitseminen 329 

» -monumentin pystyttäminen, perustus- ja ympäristötöiden kustannusten suorittaminen 231 
» -viikon tappion korvaaminen 199 

Siirtolapuutarhat 367 
Siivouskorvausperusteiden, virasto- ja poliisitalojen, vahvistaminen 235 
Sillat, jalankulku- ym. maantiesiltojen rakentaminen 267, 279, 431 

» kaupunkikuvaan vaikuttavien siltojen ym. suunnittelusta annetut ohjeet 259 
Siltaa, Laut tasaaren vanhaa ja uu t ta koskevat asiat 73, 279 
Siltakylä, tilan ostaminen sieltä 53 
Siltavuoren nuorisokodin perustaminen 25, 177, 404 
Sipoon kunta, määräalan ostaminen sieltä, aluevaihdon suorittaminen 53, 57 

» » puhdistuslaitoksen rakentaminen kunnan ja kaupungin yhteistoimin 120 
Sipoonjoki, anomus luvan saamiseksi Nikkilän sairaalan jätevesien johtamiseen siihen 162 
Sirkusteltan pystyttämislupa 368 
Sisääntuloväylien ym. kaupungin alueiden, ulkonäön kohentamiseksi suoritettava tutkimus ... 139 
Sivutoimen harjoit tamisluvat 113, 338 
Societas Gerontologica Fennica, sopimus sen kanssa vanhusten poliklinikan ylläpitämisestä 166 
Sofianlehdon vastaanottokotia koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 25, 176 
Sohlberg, G. W., Oy, lastauslaiturin rakentamiseen myönnet ty lupa 279 
SOK, valonheitinpylvään pystyttämisluvan myöntäminen sille 251 
Solakallion erityiskoulun perustaminen ja toiminnan aloittaminen 26, 180 
Sompasaari, rakennustöiden suorittaminen siellä 72, 275, 278 
Sotapalvelusta ja työpalvelua koskevien määräysten sisällyttäminen kunnallisen eläkelaitoksen 

eläkesääntöön 115 
Sporttelitulojen tilittämistä kaupungille ym. koskeva lainmuutosesitys 114 
Stadion, sen käyt töä yleisurheiluharjoitteluun koskeva aloite, sen huonetilojen vuokraaminen 

Retkeilymajajärjestolle 41, 426 
Stevedoring Oy, eräitä määräaloja koskevat vuokrasopimukset 364, 366 
Stiftelsen Sjukhemmet i Helsingfors, säätiölle myönnetyn lainan ehtojen vahvistaminen 318 
Stockmann Oy, kellaritilojen, tunnelin, kulkusillan ym. rakentamista koskevat asiat 251, 265 
Suihkukaivon rakentaminen Töölönlahteen 232 
Sukellusalan työehtosopimuksen soveltaminen kaupungin töissä 342 
Sunnuntaityökorvaukset 8, 10, 333 
Suoja-aidat, rakennustyömaiden ym 231 
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Suojakäytävä Oy:lle myönnet ty lupa jalankulkutunnelien ja Töölönlahden pysäköintimahdolli-
suuksien tutldmiseen 249, 268 

Suojapirtti-yhdistys,lykkäyksen myöntäminen sille lainan maksuun 320 
Suomen Kansallisoopperan avustaminen 38 

» Kaupunkili i ton ansiomerkkien myöntäminen, tietojen ja selvitysten antaminen liitolle, 
sen ilmoitukset 116, 228, 275 

» Kirjailijaliiton avustaminen 201 
» Merimies-Unioni, sen kanssa tehty työehtosopimus 6, 273, 342 
» Merimuseoyhdistys, satamalaitoksen vanhan höyrykoneen ym. myyminen yhdistykselle 281 
» Messut, Osuuskunta, näyttelyalueen vuokraaminen sille 248, 368 
» Pelastusarmeijan Säätiö, sen avustaminen, varojen keräämiseen myönnetyt luvat ... 173, 

181, 201, 381 
» » » viemärin ym. rakentamisluvan myöntäminen sille, tontin va-

raaminen, asuntolan rakentamislaina 220, 243, 318 
» Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liitto, tontin vuokraaminen sille 62 
» Sokeri, Töölön sokeritehtaan alueella olevan pistoraiteen luovuttamista koskeva sopi-

mus 280 
» Suurkisat, liikennelaitoksen matkalipun myöntäminen osanottajille, avustus SVUL:lie, 

kaupungin torien, kenttien ym. käyttöoikeus 81, 209, 297, 368 
» Taideakatemian avustaminen 201 
» Taideteollisuusyhdistys, jäsenen valitseminen sen hallintoneuvostoon 97 
» Turistiauto Oy, vuokra-alueen suurentaminen, lipunmyyntikioskin pitoluvan päät ty-

minen 366, 368 
» Valtakunnan Urheiluliitto, Helsingin Piirin avustaminen, uimahallikiinteistön vuok-

raaminen liitolle, lainan vakuus 209, 246, 321 
» Ylioppilaskuntien Liiton avustaminen 196 

Suomenkielinen työväenopisto, ks. Työväenopisto, suomenkielinen. 
Suomenkieliset kansakoulut, ks. Kansakoulut. 
Suomenlinnan vastaista käyt töä ym. suunnittelemaan asetettu komitea 118 
Suomi-Seuralle siirtolaismuistomerkin aikaansaamiseksi myönnet ty avustus 201 
Suur-Helsingin Osuuskassan ja kaupungin välinen aluevaihto 55 
Suursuo, asuntotontt ien vuokraaminen sieltä 362 

» lastentarhan toiminnan aloittaminen, viranhalt i jat ym 27, 181, 182, 406 
» puistometsän kunnostaminen, leikki- ja palloilualueiden rakentaminen 231 

Suursuon vanhainkoti, virat ja viranhalti jat , laitoskirjastotoiminnan aloittaminen siellä ym. 170, 197 
Svenska Köpmannaskolan, Ab, kaupungin takaaman lainan vakuut ta koskeva asia 325 

» teatern i Helsingfors, liputuksen järjestämislupa 100-vuotisjuhlan johdosta ym 232 
Syöpäsäätiö, syöpätautien varhaistoteamista koskeva suunnitelma y m 149 
Sähkö- ja puhelinlinjoista tehdyt sopimukset 250, 356, 367 
Sähkökaluste Oy, vahingonkorvauksen suorittaminen yhtiölle 294 
Sähkölaitosta koskevat päätökset 74, 282, 377, 435 
Sörnäisten rantatie, pölylähteiden hait tavaikutusten tutkiminen, kadun rakennustyöt, jalan-

kulkusillat y m 145, 267 
» satama, huoltorakennuksen ruokalan vuokraamisasia 281, 433 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakaminen 203 
Taideteollisuusyhdistys, Suomen, jäsenen valitseminen sen hallintoneuvostoon 97 
Taideteosten hankkiminen, Kaupunginteatteria varten jär jestetyn kuvanveistokilpailun kus-

tannukset 200 
» sijoittaminen eri laitoksiin, lainaaminen näyttelyitä varten 203 

Taivallahden nuorisokodin toiminnan laajentaminen, muutospiirustusten vahvistaminen 25, 177, 
179, 404 

Taivalsaari, Ruduksen betonitehtaan muut toajan pidentäminen 248, 366 
Takkatien pienteollisuustonttien vuokralleanto 366, 367 
Taksa, kaupunkimittausosaston eräistä tehtävistä perittävien maksujen 66 

» kuorma-autotaksan vahvistaminen käytettäväksi kaupungin töissä 344 
» lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten hoitomaksujen 24 
» liikennemaksu taksan muuttaminen 71 
» nuohoustaksan tarkistaminen 13 
» sairaankuljetuksesta ym. perittävien maksujen 141 
» terveydellisten tutkimusten laboratorion 16 

Taksoituslautakunnan historian laatiminen 108 
Talin puhdistamo, sen talvella liikenteelle aiheuttaman sumuhaitan poistamiskysymys 217 
Talo-osasto, kiinteistöviraston 373 
Talorakennusosaston, rakennusviraston, toimialaan kuuluvat asiat 429 
Talosaari, ks. Husö. 
Talous- ja ompelualan ammattikoulun nimen muuttaminen Kampin ammattikouluksi 32 
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Talousarvion, v:n 1966, toteutumista, tilien asemaa ja rahoitustasetta koskevat ilmoitukset 327, 
328 

» » 1967, laatiminen ja hyväksyminen 92, 327 
Talviuintipaikkoja koskevat terveydenhoitolautakunnan päätökset 396 
Tammi, Kustannus Oy, sopimus eräiden kaupunginmuseon valokuvien käyttämisestä yhtiön jul-

kaisussa 198 
Tannerin, Väinö, säätiö, sille vuokratun tontin vuokran alentaminen 65 
Tapanila, alueiden ostaminen, aluevaihtojen suorittaminen siellä 51, 54, 55, 56, 360 

» erään kiinteistön vesilaskuja koskeva asia 219 
» maauimalan rakentamista sinne koskeva aloite 42 

Tapaninkylä, alueiden ostaminen ja myynti, istutusten ym. korvaaminen 359, 360 
Tapa turmantor jun ta työn avustaminen 202 
Tapaturmavakuutukset , eräiden mielisairaaloiden potilaiden 161 

» kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden vakuuttaminen lentota-
paturmien varalta 115 

Tapiola, vesijohtoverkon myynt i Espoon kauppalalle 294 
Tariffit , kaasulaitoksen uusien yleistariffien vahvistaminen 78, 295 

» kaukolämpötariffien vahvistaminen 289 
» liikennelaitoksen tariffia ja yhteistariffia koskevat asiat 80, 85, 297 
» yksityisten liikenteenharjoittajien tariffin hyväksyminen 271 

Tarkkailuluokkien oppilaita koskeva sopeutumistutkimus 184 
Tattarisuo, varasto- ja pienteollisuustonttien vuokralleanto 365, 366, 367 
Tavarakeskuksen, tul lat tavan maitse saapuvan tavaran, suunnittelu ym 71, 275 
Teatteritoiminnan, kaupungin, vastaisten linjojen selvittämistä tarkoi t tava aloite 37 
Teinilä, hoitokoti, luonnospiirustusten hyväksyminen 180 
Teknillisen ammatt ikoulun nimen muut taminen Vallilan ammattikouluksi 32 

» Korkeakoulun Ylioppilaskunnan kaupungille luovut tama Pro Teekkari -patsas ... 232 
» museon sijoittamista tutkiva toimikunta 119 

Tekojääratojen ym. rakentamista tarkoi t tavat aloitteet 41 
Tenniskenttien vuokralleanto 426 
Teollisuus- ja varastotonttien vuokralleanto 63, 365, 433 
Teollisuusjätevesien johtamiseen myönnetyt luvat 222 
Teollisuuslaitosten kassa- ja tilivirasto, eräiden virkojen järjestely ym 296 

» lautakunta ja sen kanslia, johtosäännön muuttaminen, virkojen järjestely, 
kokoukset ja päätökset 79, 435 

Tervalammen työlaitosta koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 24, 171 
Tervapatavalaistuksen järjestäminen ym 232 
Tervasaaren kunnostaminen, alueen luovuttaminen sieltä kahvilaa ja veneiden talvitelakointia 

varten 49, 206, 224, 364 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, uuden taksan vahvistaminen, valtionavustus 16, 148 
Terveydenhoidon, maksuttoman, ulottamista kaikkiin oppivelvollisuusikäisiin tarkoit tava aloite 15 
Terveydenhoitolautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 396 
Terveydenhoitovirastoa koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 14, 145 
Terveysylitarkastaj an viran täyt tämistä koskeva valitus 147 
Testamenttilahjoitukset, kaupungin saamat 36, 203, 204 
Teurastamolaitoksen lautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 439 
Teurastamolaitos, eräiden viranhaltijoiden eläkeasiat, palkkalautakunnan käsittelemät ... 350, 352 

» sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 86, 305 
Teurastamon eräiden tilojen vuokralleanto 439 
Teurastuspalkkioiden korottaminen 87 
Tiehoitokuntia ja t iemaksuja koskevat asiat 215, 237, 391 
Tielautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 391 
Tieneuvottelukunta, kaupungin ja valtion keskeinen, valtion edustajan valitseminen 121 
Tiet, ajoteiden ym. rakentamiseen yksityisille myönnetyt luvat 212, 252, 368 

» Helsingin ja sen lähiseudun pääteiden suunnittelua ym. koskeva neuvottelukunta, kau-
pungin edustajan valitseminen 121 

» » seudun tulevaa tieverkkoa koskeva tutkimus, tie- ja vesirakennushallituksen 
toimesta suoritettu 266 

» moottoriteitä ja ohikulkutietä koskevat asiat 43, 69, 70, 213, 214, 217, 267, 269, 270, 289, 
431 

» niiden rakentamisesta annetut lausunnot, päätekohtien määrääminen ym 43 
» paikallisteitä koskevat asiat 44, 215 
» yleisten teiden päätekohtien määrääminen 43, 216 

Tietojenkäsittelykeskus, sen oikeuttaminen suorit tamaan tehtäviä myös ulkopuolisille 107 
Tilastotoimistoa koskevat asiat 106 
Tilinpäätös, kaupungin v:n 1965 3, 327 
Toimela, Työkeskus, Tukiyhdistyksen avustaminen 196, 202 
Toimihenkilöt, työsopimussuhteessa olevat, ks. Viranhaltijat. 
Toimikunnat, komiteat ja jaostot, niiden asettaminen 38, 118—122, 152, 200, 373, 418, 429, 433 
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Toivoniemi-nimisen tilan verotusasia 
Tont i t ja alueet, niiden ostaminen, myynti , vuokraus kaupunginvaltuuston ja -hallituksen 

päätökset 50—65, 72, 242 
» » » » » » » kiinteistölautakunnan päätökset 358... 371 
» » » » vuokralleantoa koskevat satamalautakunnan päätökset 433 
» » » » » » u rhe i lu - ja ulkoilulautakunnan päätökset ... 425 
» » » sekä rakennukset, niiden siirtäminen eri lautakuntien hallintoon 166, 174, 204, 

209, 237, 355 
Tonttien, eräiden osoitenumeroinnin vahvistaminen 263 

» ja kortteleiden korkeuslukujen vahvistaminen 264, 384 
» vuokrasopimuksiin otet tava tehdot huoneistoj en omistussuhteiden valvonnasta. . . 245, 361 

Tont t i jaot ja niiden muutokset 68, 264, 372 
Tonttiosaston, kiinteistöviraston, toimialaan kuuluvat asiat 358 
Torikauppa 252, 379 
Torpan vanhainkoti, korjaustöistä annettu määräys, käyte tyn irtaimiston myynti 170 
Toukolan konekorjaamo, eräät rakennus- ja muutostyöt 43 
Trygga äldringsbostäder, säätiön rakennuslaina, vanhainkodin piirustusten hyväksyminen 90, 173 
Tuberkuloosipotilaiden vähenemisen vuoksi vapautuvien sairaansijojen käytön suunnittelu ... 163 
Tuberkuloositoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 154, 164 
Tulliasiainneuvottelukunnan lakkauttaminen 121 
Tullikamarien yhteydessä toimivien satamalaitoksen toimistojen aukioloaika 273 
Tullisaaren yksinäistalon ja Laajasalon kylän vesi- ja vesijättöalueiden omistussuhteiden selvit-

täminen 253 
Tullitilojen siivouskysymyksen tutkiminen, tullilain muuttamisesitystä koskeva ilmoitus ym. ... 275 
Tuomarinkylän eräiden kiinteistöjen ostaminen 51 

» kartano, eräiden sähkötöiden suorittaminen siellä 372 
Tuotantoteknillinen peruskurssi, koulutustoimikunnan jär jes tämä 103 
Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtajille ym. lähetet ty vierailukutsu 128 
Tuusulan-Helsingin moottoritie, Vantaanjoen sillan yleispiirustuksen hyväksyminen 214 
TVK-talo Oy:n vuokran alentaminen 65 
Tyynelä, Päivähuoltola, sen toiminnan laajentaminen 25, 179, 404 
Työaika, virastojen ja laitosten 110, 120, 153, 273, 334 
Työehtosopimukset 5, 113, 340 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistyksen avustaminen 196, 320 
Työllisyyden turvaaminen, työohjelmaa v:ksi 1967 tarkis tamaan asetettu komitea, työllisyys-

töiden suorittaminen 119, 184, 211, 275 
Työlomat, palkkaetujen myöntäminen niiden ajalta 348 
Työnopetuskurssit, koulutustoimikunnan ja ammattioppilaslautakunnan jär jes tämät 416 
Työntekijäin kesäkodin isännöitsijänä toimivan henkilön työsuhdet ta koskeva asia 208 

» palkkioita ja palkkoja koskevat asiat, erikoisammattimieslisät 7, 109, 114, 343 
» työehtosopimusten hyväksyminen 5, 113, 340 

Työntekijät , ansiomerkkien myöntäminen heille 116 
» eläkejärjestelmän valitseminen 108 
» eräiden urakoitsij öiden maksamat ta j ättäneiden palkkoj en maksaminen kaupungin 

toimesta 210 
» palkkaetujen myöntäminen työloman a ja l ta eräissä tapauksissa 348 
» työtakkien ym. hankkiminen heille 105 

Työsopimussuhteessa oleva henkilökunta, ks. myös Viranhalt i jat ja Työntekijät . 
» » » vastuuta koskeva kysymys, sivutoimilupien myön-

täminen 108, 339 
Työterveyslaitos, pienoisröntgenkuvauksesta sille suoritettavan korvauksen korottaminen 21 

» sen suorittama tutkimus Kallion virastotalon viihtyisyydestä 257 
Työturvallisuusohj eet, maankaivuutöitä ym. koskevat 105 
Työturvallisuustoimikunta ja -elimet eri laitoksissa, jäsenten valitseminen 105 
Työtuvat , huoltolautakunnan alaiset 167 
Työväen Säästöpankki, lainan ottaminen siltä Kaupunginteatteria varten 309 
Työväenopiston, ruotsinkielisen, historian käsikirjoituksen tarkistaminen ja painattaminen ym. 196 

» » johtokunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 415 
» suomenkielisen, johtokunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 413 
» » sivuosaston perustaminen, virat, valtionapu ym 36, 195 

Tähtitorninmäki, paikan luovuttaminen posti- ja lennätinlaitokselle kalliosuojatiloja varten ... 244 
Täyttöaluekysymystä selvittämään asetettu toimikunta 120 
Töölön kirjastotalon luonnospiirustusten hyväksyminen, rakennusluvan anominen 36, 198 

» Lastenseimen avustaminen, huoneiston vuokraaminen sille 183, 238 
» sairaala, vahingonkorvauksen suorittaminen erään potilaan oikeudenomistajille 165 
» sokeritehtaan ent. alue, eräiden rakennusten purkaminen tai vuokraaminen 258, 377 
» » » » pistoraiteen luovuttaminen Vaasan Höyrymylly Oy:lle 280 

Töölönlahti, pysäköintitilojen sijoittaminen sen alle, tutkimukseen myönnet ty lupa 268 
» suihkukaivon asentaminen lahteen 232 
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Uimahallikiinteistön vuokraaminen SVUL:lle 246 
Uimaloita ja uimarantoja koskevat asiat 396, 426 
Uittoyhdistyksen, Vantaan, ja kaupungin välinen sopimus 277 
Ulkoilmajuhlat yms. tilaisuudet, niiden pitämiseen luovutetut alueet 368 
Ulkoilmateatterien vuokralleanto 376, 427 
Ulkoilualueita ja urheilupuistoja koskevat päätökset 40, 205, 426, 427 
Ulkoilureittisuunnitelman hyväksyminen 205 
Ulkomaalaisen oikeudesta kiinteistöjen omistamiseen ja elinkeinon harjoit tamiseen anne tu t 

lausunnot 96, 330 
Ulkomainontapaikkojen vuokralleanto 381 
Ulkonäyttelyalueiden vuokralleanto 248, 368 
Ulkosalla t apahtuva myynti toiminta 252, 368, 379, 380 
Ulkotarjoiluun kesän ajaksi myönnetyt luvat 364 
Ulosmittausta, As.oy. Poutamäentie 14:n osakkeiden, koskeva valitus 252 
Ulosottovirastoa koskevat asiat 140, 374 
Unioninkatu 28, talon toimistotilojen käyt tö 257 
Urakkatarjouspyynnöt , talo-osaston, v:n 1965 kunnossapitotöiden suorittamisesta, niistä, 

annet tu selvitys 381 
Urheilu- ja ulkoilulautakunta, johtosäännön muuttaminen, eräiden kiinteistöjen siirtäminen 

sen hallintoon, lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 39, 204, 425 
» » ulkoiluvirastoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 204 

Urheiluhallit Oy:n avustaminen 209 
Urheilukentät ja -laitteet, niiden korjaus- ym. työt 205 
Urheilupuistot, ks. Ulkoilualueet. 
Urheilutoiminnan tukemiseen jaetut avustukset 189, 193, 195, 209, 237, 425 
Ursinin kallio, merenkulun ja merimiesten muistomerkin pystyt täminen 231 
Ursula Oy:n rantakahvilan vuokra-ajan jatkaminen 65 
Usvatien nuorisokodin perustaminen 26, 178 
Uudenmaan läänin sairaalasuunnittelutoimikunta, kaupungin edustajan valitseminen siihen ... 121 
Uudenpellon varastoalueen eräiden tontt ien vuokrasopimusten päät tyminen 367 
Uudenvuoden vastaanottotilaisuus, Helsinki-Seuralle sitä varten myönnet ty avustus 328 
Uutelan ja Bastön alueen käyttösuunnitelmaa laativa komitea, kaupungin edustajan valitse-

minen 121 
» ulkoilualueen peltomaiden vuokralleanto 425 

Vaakunaa, kaupungin, koskevat asiat 136 
Vaalijalan keskuslaitos, toisen rahoituserän ja hoitopaikkojen varausmaksun suorittaminen ... 181 
Vaalit ja vaalimainonta 144, 381 
Vaasan Höyrymylly Oy, rakennusten vuokraaminen, pistoraiteita koskevat sopimukset 247, 280, 377 
Vaat tur iammatt ikoulua koskevat asiat 193 
Vahingonkorvaukset, autoille sattuneiden vahinkojen korvaaminen 158, 190, 195, 234, 271, 281, 

290, 295 
» kiinteistöviraston tapaturmien ym. johdosta suori t tamat 355, 372 
» laitoksissa, kouluissa, työpaikoissa ym. sattuneiden vahinkojen korvaa-

minen 102, 153, 158, 160, 165, 167, 183, 190, 295 
» liikennelaitoksen suorit tamat 304 
» palolaitoksen suori t tamat 142 
» raakavesitunnelin rakentamisen aiheuttaman kaivojen kuivumisen kor-

vaamiskysymykset 293 
» sähkölaitoksen suori t tamat tai perimät 290 
» tapaturmien, varkauksien ym. johdosta suoritetut 49, 104, 233, 259 
» vesilaitoksen suori t tamat 294 
» viranhaltijain ja työntekijäin vapauttaminen maksamasta eräitä heille 

tuomi t tu ja korvauksia 233, 271 
Vainajien muiston kunnioittaminen 99, 129, 237 
Vajaaliikkeisten Kunto, yhdistyksen lastentarhan avustaminen 184 
Vajaamielislaitoksia koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset ... 25, 119, 175, 177 
Vakuusasiakirjojen tarkastus, kiinteistölautakunnan suorittama 357 

» » rahatoimiston hallussa olevien 99 
Vakuutukset, tapaturma-, eräiden mielisairaalassa olevien potilaiden 161 

» » kaupungin palveluksessa olevien vakuuttaminen 115 
Valaistus viikon järjestäminen 290 
Valkoinen sali, sen luovuttaminen eri tarkoituksiin, valaisinlaitteen tilaaminen karttatelineitä 

varten 257 
Vallila, virasto- ja liiketalon suunnitteleminen sinne 147 
Vallilan ammattikoulua koskevat päätökset 34, 35, 191 

» eräiden alueiden vuokraaminen ja myynti, rakennusten ostaminen kaupungille 61, 238, 361 
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Vallilan kansakoulu, lisäalueen saaminen koulutonttia varten 188 
» sivukirjasto, huonetilan vuokraaminen lukusaliksi, sanomalehtisalin aukioloaikojen 

muut taminen 198, 419 
» ulkoilmateatterin vuokralleanto 376 

Valojäljennöstöiden teettäminen 106 
Valokuvat, Helsinki-aiheiset, niiden lainaaminen ym 198 
Valtio, kaupungin sille myöntämä laina 312 

» lainan ottaminen siltä omakotirakennustoimintaa varten 87 
» sen ja kaupungin liikennetutkimuskomitean asettaminen, tutkimuskustannusten suo-

rit taminen 121, 266 
» » » » yhteinen tieneuvottelukunta, valtion edustajan nimeäminen 121 

Valtiokonttori, erään kuolinpesän omaisuuden luovuttamista huoltotarkoitukseen koskeva ano-
mus 172 

Valtionavustus, ks. myös koulujen, sairaaloiden ym. laitosten nimen kohdalta. 
» kansakoulujen 187 
» katujen kunnossapitoa varten anottu 215 
» kaupunginkirjaston 197 
» lastenkotien ja -tarhojen 175, 182 
» maidontarkastamon 148 
» suomenkielisen työväenopiston 195 
» terveydellisten tutkimusten laboratorion menoja varten 148 
» vajaamielislaitosten 180 

Valtionrautateiden satamissa olevien ratapihatukiasemien rakentaminen 276 
Vanha-Talli, ravintolan vuokra-alueen laajentaminen ym 64 
Vanhainkodit, Hirvihaaran, Kulosaaren ja Torpan 170 

» Kustaankartanon, Riistavuoren ja Suursuon 24, 169, 170 
» yksityiset, niiden hoitopaikkaluvun vahvistaminen, piirustusten hyväksyminen, 

avustaminen 173, 401 
» » rakennuslainojen myöntäminen, tontt ien varaaminen 89, 243, 312 

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos, eräiden rakennusten ym. poistaminen käyttöomaisuus-
luettelosta 291 

Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 97 
Vanhukset ym., liikennelaitoksen vapaa- tai alennuslippujen myöntämistä heille tarkoi t tavat 

aloitteet 81 
Vanhusten asumistuen maksaminen 22 

asuntolat ja asuintalot 24, 170, 430 
kerhotoiminnan sekä ateriapalvelun järjestämistä ja sähkömaksujen suorittamista 

kaupungin varoista tarkoi t tavat aloitteet 23 
kesä virkistys- ja loman viettotarkoit uksiin myönnetyt avustukset 147, 401 
poliklinikan ylläpitämistä koskeva Societas Gerontologica Fennican kanssa tehty 

sopimus 166 
Vantaala, Päivähuoltola, valtionavustuksen saaminen verkkoaidan rakentamiseen 180 
Vantaanjoen vesistön uittosäännön muuttaminen, joen käyt töä koskeva selvitys 277, 292 
Vapaa- tai alennuslippujen, liikennelaitoksen, myöntämistä tarkoi t tavat aloitteet 81 
Vapaavarastoalueen laajentaminen 71 
Varasto- ja autotallitilojen vuokraaminen kaupungin laitosten käyttöön 375 

» » pienteollisuusalueiden vuokralleanto 59, 63, 36 433 
Varasähkön myyminen kuluttajille 286 
Varmuusvarastot, sairaaloiden, niitä koskevat ohjeet 153 
Vartiokylä, aluevaihdot, alueiden ostaminen, myynt i ja vuokralleanto, istutusten ym. korvaa-

minen 52, 56, 60, 358, 359, 360, 365 
» liikennelaitoksen varikon ja vesilaitoksen henkilökunnan asuintalot, rahoitus ym. 81, 

319, 437 
» ruokalan perustaminen liikennelaitoksen varikolle 305 
» suurjännitejohdon siirtäminen alueella 288 
» tonttien osalta perittäviä kadun ja viemärin rakentamiskorvauksia selvittämään 

asetettu jaosto 373 
Vartiokylän ruotsinkielisen yhteiskoulun rakennuslainat 89, 321, 324 
Vastaanottokodit 25, 176 
Veden, juoma-, fluoroimista tarkoi t tava aloite 78 
Vedenhankintaa, kaupungin, koskevat asiat 74, 292 
Vedenpuhdistuslaitokset 74, 290 
Veikkausvaroista saatu avustus Käpylän urheilupuistoa varten 209 
Velkakirjalainan, kaupungille otettavan, lainaehtojen vahvistaminen 307 
Veneiden myynti- ja esittelypaikkojen vuokralleanto 368 
Venelaiturit ja venepaikat 206, 368, 427 
Venäläisen Koulun Kannatusyhdistys, maksamattomia korkoja, lainojen lyhennyseriä ym. kos-

kevat asiat 229, 325 
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Hakemisto 

Verolautakunnan kokoonpano 4 
Verotusta koskevat asiat 4, 91, 108, 326 
Verovalitusten laatimisesta makset tavan palkkion korottaminen 108 
Veroviraston kustannukset, kaupungin osuuden suorittaminen 108 
Veroäyrin hinnan vahvistaminen 326 
Vesalan kansakoulun pääpiirustusten ym. hyväksyminen 189 
Vesijohto- ja viemärityöt, niiden suorittaminen eri alueilla 76, 219, 291 

» » » yksityisille myönnetyt luvat niiden suorittamiseen 220, 291 
Vesijohtoveden fluoroimista tarkoi t tava aloite 78 
Vesijohtoverkon myynt i Espoon kauppalalle 294 
Vesilaitosta koskevat päätökset 63, 74, 119, 290, 336, 435 
Vesilautakunta, kaupungin rantavesistä suoritettu tutkimus, lautakunnan kokoonpano, kokouk-

set ym 224, 390 
Vesimaksut, niiden perinnän lopettaminen eräiltä Pakilan tonttien vuokraajil ta 363 
Vesipostien, yleisten, käyttämisohj eiden vahvistaminen ym 292 
Viemärin ja kadun rakentamiskustannusten vahvistaminen ja periminen yksityisiltä 43, 217, 373 
Viemärisuunnitelmien, eräiden esikaupunkialueiden, vahvistaminen 219 
Viemärit, ks. myös Vesijohto- ja viemärityöt. 
Viemäriveden puhdistamot, ks. Jätevedenpuhdistamot. 
Vierailukutsut, kaupungin esi t tämät 128 
Vietnamin tapahtumia esittelevän valokuvanäyttelyn pystyt täminen Simonkadun varrelle ... 252 
Vihannestukkutoria koskevat asiat 439 
Vihdinseudun Osuusliike, alueen vuokraaminen sille Tervalammelta 24 
Vihti, Ojakkalan ja Veikkolan kylissä sijaitsevien tilojen ostaminen 53, 241 
Viikinmäki, tilan ja rakennusten ostaminen sieltä 51, 239 
Viikki, aluevaihdon suorittaminen siellä 54 

» puhdistamon I I rakennusvaiheen piirustusten hyväksyminen, laajennustöiden aloitta-
minen ym 46, 227 

Viljelys- ja laidunalueiden vuokralleanto 364, 371, 425 
Villaluodot, niitä koskevan vuokrasopimuksen päät tyminen 426 
Viranhaltijat, ansiomerkkien myöntäminen heille 116 

» eläkejärjestelmän valitseminen, eläkkeitä koskevat asiat 108, 109, 185 349 
» eräät, heidän vapauttamisensa vahingonkorvausten maksamisesta , 271 
» heidän kouluttamisensa eri kursseilla ym — 103 
» luontoisetuja koskevat asiat, ikälisien myöntäminen 345, 347, 348 
» oikeus virassa pysymiseen eläkeiän saavuttamisen jälkeen, sivutoimen hoitaminen 338 
» työsopimussuhteeseen siirtyneet, toimihenkilöiden työehtosopimuksen hyväksy-

minen, vastuukysymys, sivutoimiluvat 5, 108, 339 
» virkasivutuloja saavat, heidän palkkausjärjestelmänsä muuttamiskysymys, kir-

janpidon tehostaminen 113 
» virkavapauden myöntäminen, virka- ja opintomatkat, matka-apurahat 112, 123— 

128, 348 
» virkojen palkkausta, perustamista, vakinaistamista ym. koskevat päätökset 4, 7, 

109, 114, 187, 333, 336, 337 
» Vuosaaren alueliitoksen yhteydessä kaupungin palvelukseen siirtyneet 8, 31 
» vuosilomakysymykset, ylityö-, sunnuntai- ja päivystyskorvaukset 8, 10, 109, 115, 

185, 333 
Virastot ja laitokset, ensiapuhenkilöstön kouluttaminen työpaikoille 115 

» » » huoneistojen luovuttaminen niiden käyttöön 373 
» » » kaluston hankinnat, korjaustöiden suorittaminen, ks. ao. laitoksen tai vi-

raston nimen kohdalta. 
» » » radiopuhelinalan neuvottelukokousten järjestäminen 118 
» » » työajan järjestely 110, 111 
» » » vuosikertomusten painat tamistavan muutos 11 

Virastotalon rakentaminen Pohj. Makasiinikadun varrelle 67 
Virastotalot, Kallion ja Töölön 102, 119, 137, 142 

» siivouskorvausperusteiden vahvistaminen 235 
Virat, niiden hakuilmoitusten julkaiseminen 115 

» » perustamista, vakinaistamista ym. koskevat asiat 7, 336, 337 
Virka-asunnoista perittävien vastikkeiden ym. korvausten tarkistaminen 345, 378 

» ja opintomatkat, viranhaltijain 123—128 
Virkaluetteloa koskevat asiat 108, 332 
Virkapuhelimet 346 
Virkapukujen ja työtakkien hankkiminen vahtimestareille ym 102, 103, 105 
Virkasivutuloja saavien viranhaltijoiden palkkausjärjestelmän muuttamiskysymys, kirjanpidon 

tehostaminen 113 
Virkavapaudet, niiden myöntäminen viranhaltijoille 112, 348 
Virvoitusjuomakioskien vuokralleanto 142, 379, 426 
Voimalaitos- ym. töiden suorittaminen 287, 435 
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Hakemisto 

Vuokra-alueiden järjestely 245, 389 
» -asuntojen, kaupungin, jakaminen, eräitä asukkaita koskevat toimenpiteet 255, 378 

Vuokrat, asuinhuoneistojen, virka-asuntojen, niiden tarkistaminen " 345, 378 
» eräiden liikaa peri t tyjen maanvuokrien palaut taminen 248 
» kultaklausuuliehtoisia maanvuokria koskevat asiat 363 
» tonttien ja alueiden vuokrien tarkistaminen 363, 366, 371 

Wuorio, Otto, Oy., maaperä- ym. tutkimusten suorittamiseen yhtiölle myönnety t luva t ... 249, 268 
Wuorion, Gunnar, testamentti lahjoitus kaupungille 203 
Vuosaaren alueen jäteveden puhdistusta koskeva asia 225 

» alueliitoksen aiheut tama nuohoustoimen johtosäännön, palo-, väestönsuojelu- j a ter-
veydenhoito järjestyksen muut taminen 13, 14, 142 

» asemakaavan laatiminen, alueen rakennuskaavan muuttaminen, kadunnimistön vah-
vistaminen 68, 260, 261 

» Bastön ja Uutelan alueiden käyttösuunnitelmaa laatimaan asetettu komitea, kau-
pungin edustajan valitseminen 121 

» eräiden kortteleiden liittämistä kaupungin sähköverkkoon koskeva anomus 288 
» » tilojen ostaminen sieltä, aluevaihdot 52, 57 
» kansakoulujen virkojen ym. järjestely alueliitoksen johdosta 8, 31, 187, 188 
» linja-automaksujen johdosta teh ty valitus 271 
» oppikoulun piirustusten vahvistaminen, lainan myöntäminen ym 321, 322 
» paikallistien parantaminen, sillan rakentamiseen myönnet ty laina ym 43, 89, 312 
» veroäyrin vahvistaminen 326 

Vuosaari, maankäyttöoikeuden vuokraaminen siellä Etelä-Suomen Voima Oy:lle sähköjohtoja 
varten 65 

» vesilaitoksen ja sähkönjakeluverkon ostaminen Lohjan Kalkkitehdas Oy:ltä, sähkön 
toimittaminen yhtiölle 74, 282 

Vuosikertomusten, kaupungin hallintoelinten, laatiminen 11 
Vuosilomakysymykset 8, 333, 341, 342 
Vuositilintarkastajia koskevat asiat 3, 99 
Väestön määrä, kaupungin 328 
Väestönsuojat, asuntoalueiden yhteiset, niiden rakentamiskustannukset 252, 363 

» kalliosuojan osan vuokraaminen Koltek Oy:lie 364 
» Kaupunginteatterin ja Kallion virastotalon yhteinen väestönsuoja 200 
» Malmilla olevan kalliosuojan siirtäminen väestönsuojelulautakunnan hallintoon 143 
» niiden suunnittelu-, rakennus- ja korjaustyöt, piirustusten hyväksyminen 13, 144, 

394, 431 
Väestönsuojelua koskevat päätökset 13, 142, 394 
Väestönsuojelulautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 394 
Väkijuomamyymälän, erään, siirtämisestä annettu lausunto 330 
Väkijuomien anniskeluoikeudet, niistä annetut lausunnot 96 

Yhteistariffia koskevat asiat 80, 85 
Yksityisten oppikoulujen rakennuslainat 89, 321 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten määrärahojen jakaminen 118, 201 
Yleiskaavoitusta ja asemakaavoitusta, Helsingin ja sen lähiseudun, suunnittelua koskeva neu-

vottelukunta, kaupungin edustajan valitseminen 121 
Yleisten alueiden mittaustoimitusten vireillepaneminen 253 
Yleisten töiden lautakunta, eräiden kiinteistöjen määrääminen sen hallintoon, lautakunnan ko-

koonpano, jaostot, kokoukset ja päätökset 209, 429 
Yliopisto, ks. Helsingin Yliopisto. 
Yliopisto-opetuksen järjestäminen eräissä kaupungin sairaaloissa 17, 150 
Yliopistollinen keskussairaala, ks. Helsingin yliopistollinen keskussairaala. 
Ylioppilastuki-yhdistys, asuntolaivan sijoittamista kaupungin satamaan koskeva esitys 279 
Yliskylä, asuntotonttien vuokralleanto sieltä 362 
Ylisuurten asuntojen tonttien viemärin rakentamiskustannusten perimisestä tehdyt sopimukset 218 
Ylityö-, sunnuntaityö- ja päivystyskorvaukset, viranhaltijain ym 105, 109, 115, 185 

Äiti- ja lapsikotien avustaminen 401 
Äitiys- ja lastenneuvoloita koskevat päätökset 146, 374, 375, 396 

Ävikin kuurojenkoti, uudisrakennuksen pääpiirustusten hyväksyminen 171 

Öljyjohtojen rakentamisluvan myöntäminen eräille yhtiöille Laajasalossa 251 
Öljyn, mereen joutuneen, poistamista ja öljyvahinkojen estämistä tarkoi t tavat toimenpiteet.. . 276 
Öljysatama, Herttoniemen, varastopaikkojen järjestyssääntöjen muuttaminen 71 
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Viimeksi ilmestyneet julkaisut 

(Helsingin kaupungin tilastotoimisto julkaisee muu t paitsi A V) 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja englanniksi. 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
51. 1966. 
Jälkimmäinen osa (tilastollinen katsaus). 
48—50. 1963—1965. 

II—III Ulkomaankauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja eng-
lanniksi. 
27. 1966. 

V Kaupungin tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. Suomen- ja ruotsin-
kielinen, englanninkielinen tiivistelmä. 
52. 1967. 

VI Opetuslaitokset. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot, taulukot ja tiivistelmät myös eng-
lanniksi. 
34. 1966. 

VII Erikoistutkimukset. 3. Yleinen väestölaskenta Helsingissä v. 1960. Suomen- ja ruotsin-
kielinen, englanninkieliset tiivistelmät. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkielinen 
sisällysluettelo. 
56. 1967. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
79. 1966 (V. 1964 ei vielä ilmestynyt). 

D. Helsingin kaupungin virastot ja laitokset. Suomenkielinen. 
1. 1965. 

E. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomen- ja ruotsinkieliset laitokset. 
40. 1968. 

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

G. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomen- ja ruotsinkieliset laitokset. 
45. 1967. 

H. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomen- ja ruotsinkieliset laitokset. Irtolehtijär-
jestelmä. 

I. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkieliset tii-
vistelmät. 
19. 1968. 


