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« ja sen lähikuntien yhteisistä tehtävistä annettu lausunto, komitean asettaminen .. 99, 160 
« Kalamiespiiri, kalastusoikeuden myöntäminen Nuuksionpäässä 482 
« Kansankonservatorion Säätiö, lainan myöntäminen sille, säätiön avustaminen ... 127, 261 
« kaupungin historiateoksen valmistuminen ym 14, 184 
« kaupunginteatteri, ks. Kaupunginteatteri. 
« Kesäteatterin Kannatusyhdistyksen avustaminen 60 
« Kristillisen Työväen Yhdistys, kesähuvilan vuokraaminen yhdistykselle 423 
« kunnalliset työntekijät ja viranhaltijat, työehtosopimukset 10, 154, 380 
« Kunnallisvirkamiehet ja -toimihenkilöt, työehtosopimus 10, 154, 380 
« Lastenlinna, ks. Lastenlinna. 
« maalaiskunta, liikennetutkimuksen kustannusosuuden suorittaminen sille 328 
« « sen ja kaupungin välinen aluevaihtosopimus 86 
« « « « « « raakaveden hankintasopimus 346 
« « « « « « sopimus Viikin puhdistamon laajentami-

sesta 74 
« « « osallistuminen Helsingin seudun kesäyliopiston säätiön perusta-

miseen 55 
« « « palojärjestyksen kumoaminen Vuosaaren osalta 190 
« « sopimus eräiden Auroran ja Laakson sairaaloiden sairaansijojen käyt-

tämisestä 205 
« NMKY, sen hoitoon luovutetut lehtien myyntipaikat ja kengänkiilloituspaikat 427 
« Puhelinyhdistys, ks. Puhelinyhdistys. 
« seudun kesäyliopisto, säätiön perustaminen ym 55, 260 
« « Maamiesseuran avustaminen 311 
« teatterimuseosäätiö, huoneiston kunnostaminen 260 
« teatterisäätiö, teatterikiinteistön vuokraaminen, avustuksen korottaminen 60 
« työvoimapiirin esittämien laskujen suorittaminen 239 
« uudet asuntolat Oy, lainojen myöntäminen yhdistykselle 127, 357, 362 
« « « « tonttien ja rakennusten luovuttaminen yhdistyksen käyttöön 219, 

232, 303, 308, 423 
« Uusi Yhteiskoulu Oy, rakennuslainojen takaaminen ym 129, 366 
« Valkonauha-yhdistys, lainan myöntäminen sille 126 
« Yliopisto, ylioppilaskunnalle myönnetty avustus 370 
« yliopistollista keskussairaalaa koskevat asiat 208, 214, 257, 370 

Helsinki-aiheiset elokuvat 161, 182 
« -mitalien jakaminen 159 
« -näyttelyn järjestäminen ulkomailla 171 
« -palkinnon jakamista koskeva ilmoitus 265 
« -päivän viettoa koskevat asiat 181 
« -Seura, uudenvuoden vastaanoton järjestämisestä suoritettava korvaus 370 
« -viikon säätiötä koskevat asiat 60, 182 

Henkikirjoitusten vastaanottohuoneistot 424 
Henkilökuljetuksia, kaupungin sisäisiä, koskeva yhteenveto 146 
Henkilöstökustannusten, kaupungin, selvittäminen 148 
Henkilövuokra-autotaksan korottamisesta annettu lausunto 334 
Hermanni, eräiden rakennusten ostaminen sieltä 297 
Herttoniemen jätevedenpuhdistamo 281, 285, 489 

« kansakoulun eräiden muutostöiden suorittaminen 53 
« tonttien tai määräalojen myynti ja vuokraus 88, 91, 409, 411, 412, 491 
« uuden sivukirjastohuoneiston rakennusohjelman hyväksyminen 258 
« öljysatama, alueiden vuokraukset 116, 491 

Hesperian sairaalaa koskevat asiat 23, 24, 26, 208 
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Hiekan ottaminen merenpohjasta, siihen myönnetty lupa 339 
Hiekkakuopan sortumassa kuolleen perheelle suoritetut korvaukset 290 
Hiekkasiilot 287 
Hienomekaanikkokoulun toiminnan aloittaminen 254 
Hietalahdenhalli, myymälöiden vuokralleanto ym 425 
Hietaniemen sankarihautausmaa, ikuisen liekin perustamiskustannuksiin osallistuminen 288 
Hiidenvesisuunnitelmaa koskevat asiat 347 
Hintasulkua koskevat määräykset 368 
Hirvihaaran vanhainkoti 224, 420 
Historiateos, Helsingin kaupungin, sen valmistuminen ym 14, 184 
Hoitolaitosten työaikakomitea, sihteerin palkkaaminen ym 202 
Hoitomaksujen, yksityisten sairaanhoitolaitosten yhtenäistämistä ym. tarkoittava aloite 199 
Hoitomaksut, Nikkilän sairaalan perhehoitopotilaiden, niiden korottaminen 447 

« vanhustenhuoltolaitosten 39 
Hoitomaksutaksa, lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten, uuden taksan soveltaminen 229 
Hoitopaikat sairaaloissa, huoltolaitoksissa ym. niitä koskevat sopimukset ym 29—39, 46, 447 
Holhouslautakuntaa koskevat asiat 17, 189, 436 
Huolto- ja henkilöliikenteen helpottamista tarkoittava aloite 108 
Huoltoasematonttien vuokralleanto, jakelulaitteiden pitoluvat 90, 250, 407 
Huoltokassa, erästä takaussitoumusta koskeva asia 369 
Huoltolaitokset, ks. ao. laitoksen nimen kohdalta. 
Huoltolautakunnan hallintoon siirretyt tontit 217, 301 

« päätökset, kokoukset ym 451 
« työtuvat 221 

Huoltotoimen rakennusten perusparannustyöt 221 
Huoltovirasto, virat ja viranhaltijat 38, 216 
Huomionosoitukset, eri henkilöihin kohdistuneet 173 
Huoneistot, arava-, niiden ostaminen ja myynti 316 

« kaupungin vuokratonteille rakennettavien talojen, niiden käytön valvonta ym. ... 404 
« liike- ym., terveydenhoitolautakunnan hyväksymät 446 
« niiden hankkiminen kaupungin virastoja ja laitoksia varten, vuokraukset ja ostot 195, 

255, 256, 264, 294, 420 
Husön kartanon rakennusten vuokralleanto 423 
Hvitträsk, tilan myyntitarjous, katselmuskäynnin suorittaminen 402, 413 
Hässelby-Säätiö, käyttövarat , kaupungin osuuden suorittaminen säätiön kustannuksista ... 60, 261 
Högbackan tila, rakennusten korjauskustannukset ym 311 

Ilmalan vesisäiliön alue ym 345 
Ilman saastumista koskeva tutkimus 19 
Ilmoitusten, kunnallisten, julkaiseminen 14, 157 
Invalidijärjestojen tukeminen 451 
Irtaimen omaisuuden tarkastus 5 
Irtaimistoluettelo, tuhoutuneen tai anastetun omaisuuden poistaminen siitä 290 
Iso-Huopalahden vesijättö, esitys sen käyttämiseksi kaatopaikkana 286 
Istutukset ym., niiden korvaaminen eräille maanomistajille 299, 401 
Itsenäistymisen, Suomen, muistomerkin aikaansaamista koskeva asia 106, 325 
Itsenäisyyden 50-vuotisjuhlallisuudet ym 182, 369, 370 
Itsenäisyysjuhlavuoden kirjoituskilpailujen järjestäminen kouluissa 246, 248 
Itäinen moottoritie, rakennustyöt ym., nimen muuttaminen Itäväyläksi 275, 489 
Itäisen alueen erikoislääkäriaseman perustamissuunnitelman hyväksyminen 199 

« sairaalan perustamissuunnitelman hyväksyminen, alueen varaaminen 199, 301 
Itäiset kaupunginosat, hallinto- ja liikerakennusten suunnittelua ym. tarkoittava aloite 110 

« « työväenopiston sivuosastotoiminnan järjestämiskysymys 256 

Jakomäki, huippu- ja varalämpökeskuksen rakentaminen 120, 343, 493 
« lastentalon piirustusten hyväksyminen 237 
« tonttien vuokralleanto 89, 403 
« äitiys- ja lastenneuvolahuoneiston vuokraaminen sieltä 195 

Jalankulkutunnelien ym. rakentamiseen myönnetyt luvat 309 
Johtojen, kaapeleiden ym. asentamiseen myönnetyt luvat 116, 120, 414 
Johtosäännön, nuohoustoimen, vahvistamista koskeva asia 191 

« terveydenhoitoviraston, muuttaminen 19 
« urheilu- ja ulkoiluviraston, muuttaminen 64 

Jorvaksen-Helsingin moottoritien valaiseminen 118 
Joulukadut, joulukuusien ja -koristeiden myyntiluvat ym 427 
Juhannusaatto, sen määrääminen vapaapäiväksi 149, 153 
Julisterengas Oy, mainontaa koskeva sopimus 428 
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Julkaisut, eräiden julkaisujen hankkiminen kaupungille 184, 258 
« kaupungin historian ruotsinkielisen laitoksen valmistuminen ym 184 
« « toimesta painatetut 149, 184, 257 
« kaupunginvaltuuston historian kirjoittamisesta tehty sopimus 183 
« liikenneturvallisuutta ym. käsittelevän ohjekirjasen laatiminen 334 

Juopumuksesta pidätetyt, hoidon järjestämistä koskevat asiat 43, 220 
Juupajoen kunta, määräalan ostaminen siltä 83 
Juutalainen Seurakunta, Helsingin, tontin ostaminen siltä 84 
Juvan kunta, kysymys erään potilaan hoitomaksujen korvaamisesta sille 202 
Järjestelytoimisto, virat ja viranhaltijat 144 
Jäsenmaksut, Paikallissairaalat liiton ja Tuberkuloosipiirien Liiton jäsenmaksujen suoritta-

minen 216 
« Suomen Kaupunkiliiton jäsenmaksun suorittaminen 369 
« Työlaitosten Keskusliiton jäsenmaksun suorittaminen 227 

Jäteveden johtamiseen yksityisille myönnetyt luvat 282 
« kaasulaitoksen, johtaminen 348 

Jätevedenpuhdistamot 74, 285 
Jäteöljyn hävittämistoimenpiteet 287 
Jääaseman perustaminen kalatukkukeskuksen yhteyteen 125, 498 
Jäähallin rakennuskustannukset 66, 267 
Jäänmurtaja t , kaupungin, kesäseisontapaikkojen varaaminen 337 

« « päällystön ja miehistön työehtosopimukset 11, 382 
Jäätelön myyntipaikkojen vuokralleanto 426 

Kaapeleiden, johtojen ym. sijoittamiseen myönnetyt luvat 309 
Kaarelan, Etelä-, erään tontin vuosivuokran korottaminen 93 

« nuorisokoti, ohjaajan viran perustaminen, hyväksyminen erityislastenkodiksi 46, 231 
Kaasulaitos, sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset ... 122, 154, 348, 383 

« « « teollisuuslaitosten lautakunnan päätökset 493 
Kaatopaikat 286 
Kadun ja viemärin rakentamiskustannusten vahvistaminen ja periminen 70, 293, 419 
Kadunnimistön täydentäminen, kadunnimiehdotukset 324, 432 
Kadut ja tiet, ks. myös Tiet. 

« « « eräiden katujen kestopäällystyskustannusten korvauksen saaminen valtiolta ... 276 
« « « « « luovuttaminen yleiseen käyttöön 277, 312 
« « « Helsingin-Lähden moottoritien osan rakentaminen 70 
« « « komitean asettaminen uudistamaan talvipuhtaanapitoluokitusta 161 
« « « kunnossa-ja puhtaanapitovelvollisuus, tonttien vuokrasopimuksiin sisältyvä ... 403 
« « « liikenteen järjestelyä koskevat asiat 107—114, 329 
« « « niiden määrääminen kauko- ym. liikenteelle tärkeiksi kaduiksi 278 
« « « « rakennus- ja korjaustyöt, -kustannusten periminen ym. 272—277, 419, 489 
« « « Vuosaaren paikallistien parantamissuunnitelma 73 

Kahvila- ja ulkotarjoilualueiden vuokrasopimukset ja pitoluvat 406, 413 
Kaisaniemen Kauppakadut -yhdistys, kadun joulukoristeluun myönnetty lupa 427 

« ravintolarakennuksen vuokra-ajan jatkaminen 423 
Kaivopuisto, tähtitornin alueen vuokrasopimuksen jatkaminen 93 
Kalatukkukeskus ja kalasatama 125, 353, 498 
Kalliolan Kannatusyhdistys, lainan myöntäminen sille, sen avustaminen 127, 262, 363 
Kallion kansakoulun muutostöiden suorittaminen 53 

« osasto, Hesperian sairaalan 209 
« Partiotyttöpiiri, lainan myöntäminen sille 127, 362 
« virastotaloa koskevat asiat 99, 193, 218, 292, 320, 321, 421 

Kalliosuojakorvausten periminen eräiden tonttien osalta 92, 310, 404, 410 
Kalliosuojat, kysymys niiden käyttämisestä nuorisotyötiloina 264 

« ks. myös Väestönsuojat. 
Kaluston hankinta, virastojen ja laitosten 159 

« « ks. myös ao. viraston tai laitoksen nimen kohdalta. 
Kampin ammattikoulua koskevat asiat 249 
Kamppi, tontin ostaminen Länsikulma Oyrltä 80 
Kangasalan kuntouttamislaitos, sopimus helsinkiläisten reumapotilaiden hoitamisesta 215 
Kansakoulut, kasvatusneuvoloita ja kesäsiirtoloita koskevat asiat 130, 239, 246 

« kiinteistöjen siirtäminen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallin-
toon 244, 246 

« komitean asettaminen tarkistamaan apukoulun opetussuunnitelmaa 161 
« kouluhammashoitolaitos, sen perustaminen Siilitien kansakouluun 195 
« koulukokeilun järjestämistä tarkoittava esitys 241 
« kouluruokailua koskevat asiat 241, 499 
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Kansakoulut, niiden suunnittelu-, rakennus- ja korjaustyöt, tonttien varaaminen 53, 243, 245, 
303, 461, 487; 488 

« oppilaiden näköhuollon tehostamiskysymys 20 
« pianojen ja flyygeleiden luovutusehtojen tarkistaminen 242 
« ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan kokoukset ym 461 
« suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan kokoukset ym 458 
« taideteosten hankkiminen niihin, huonetilat 243, 422 
« valtionavustuksen saaminen niitä varten 243 
« virat ja viranhaltijat, palkka- ja eläkeasiat. . . 20, 53, 54, 240, 377, 389, 458, 461 
« yksityiset, lukukausimaksujen verovähennysoikeutta koskeva esitys 242 

Kansalaiskoulun I I I vuosiluokan opetussuunnitelmakomitean työn päättyminen 162 
Kansalaisoikeudet, niiden myöntämisestä annetut lausunnot 135 
Kansalaissodan muistomerkin pystyttämiseen myönnetty lupa 288 
Kansaneläkelaitos, siltä otetun lainan korkoehtojen muuttaminen 126 
Kansankonservatorion Säätiö, lainan ehtojen vahvistaminen 361 
Kansantanssitoiminnan avustaminen 481 
Kansi- ja konepäällystöä, kaupungin alusten, koskevat työehtosopimukset 11, 382 
Kantakaupungin osittain rakennetut, yksityisten omistamat tont i t 413 
Karhulinnan vuokrien tarkistaminen ym 318 
Karjatalouden lopettaminen kaupungin maatiloilla 416 
Karme, Otto, vahingonkorvauksen suorittaminen kaupungille 368 
Kartanot, kaupungin omistamat, niiden korjauskysymykset 317 
Kartat , asemakaava- ja tonttijako-, niiden laatimispalkkioiden ym. periminen 326 

« niiden painattamiseen yksityisille myönnetyt luvat ym 293 
Kasvatusavun myöntäminen 14 
Kasvatusneuvolat 239 
Katastrofipäivystys liikennelaitoksessa 350 
Katselmukset, vuokra-alueiden ym 413 
Katu- ja puistoalueet, kaupungin omistukseen siirtyneet, istutusten korvaaminen ym. 299, 400 

« « viemärirakennusohjelman, v:n 1968, hyväksyminen 414 
Katukorvausasiat 70, 293, 299, 304, 419 
Katupiirustusten, eräiden, vahvistaminen 273 
Katurakennusosasto, rakennusviraston, sitä koskevat asiat 410, 489 
Kaukokiito Oy, tavara-aseman aluetta koskeva asia 90, 306 
Kaukolämmitys, huippu- ja varalämpökeskusten rakentaminen ym 120, 342, 493 
Kaunissaari, venelaiturin ja polttoaineen jakelupaikan rakentamista sinne tarkoittava aloite 69 
Kauppahallit ja -torit 93, 425 
Kauppalaivapalvelun, sodanaikaisen, huomioon ottamista eläkkeitä laskettaessa koskeva 

esitys 157, 390 
Kauppojen ja liikkeiden aukioloaikalain uudistamiskysymys 310 
Kaupungin kehittämisen yleispäämäärän määritteleminen 322 

« tulorakennetta ja nettomenojen kehitystä koskeva tutkimus 368 
Kaupunginhallituksen asiamiestoimisto, ks. Asiamiestoimisto, kaupunginhallituksen. 

« diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asioiden luettelo 141 
« edustajien määrääminen eri hallintoelimiin 141 
« kokoonpano, kokoukset 5, 139 

Kaupunginjohtajat 5, 141 
Kaupunginkanslian virat ja viranhaltijat, hankinnat ym 139, 142 
Kaupunginkirjastoa koskevat asiat 58, 257, 295, 376, 471 
Kaupunginlääkärin viran täyttäminen 20 
Kaupunginmuseota koskevat asiat 59, 99, 258, 421 
Kaupunginorkesteri, virat, konserttimatka ym 60, 259, 475 
Kaupunginpuutarha, uuden kasvihuoneen pääpiirustusten hyväksyminen 284 
Kaupungintalon rakennustyöt 487 
Kaupunginteatteria koskevat päätökset 60, 192, 260 
Kaupunginvaltuuston historian kirjoittamisesta tehty sopimus 183 

« kokoonpano, kokoukset, keskeneräiset aloitteet 1, 3 
Kaupunginviskaalinvirasto, virat, viranhaltijat, palkkiot 17, 187 
Kaupunkiliitto, Suomen, sen koulutuskeskuksen perustamishanke, ansiomerkkien jakami-

nen 144, 159 
Kaupunkimittausosasto, kiinteistöviraston 419, 421, 422 
Kaupunkipäivät, XVIII , kaupungin edustajien valitseminen 16 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja sen liikennejaoston kokoonpano, kokoukset ym 430 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, virat ja viranhaltijat 99, 291 
Kehitysvammatuki 57, eräiden irtaimistoesineiden luovuttaminen yhdistykselle, lainan myön-

täminen 235, 361 
Kellokosken sairaala, kaupungin sairaansijoja koskeva kysymys 214 
Kellosaari, kaapelin asentamiseen myönnetty lupa 116 
Kemijoki Oy:n rahaosakkeiden merkitseminen 343 
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Kerhokeskukset, nuorisotoimiston 263, 296, 421 
Keskuskatu 7, Kiinteistö Oy, kadunalaisen tilan käyttäminen autopaikka- ja liikennetilana 

ym 90, 309, 328, 329, 414 
Keskuspesulaa koskevat päätökset 125, 354 
Keskusvankila, Helsingin, potilaiden röntgentutkimusten suorittaminen 223 
Kestikartano, ladon vuokraaminen sen hirsirakenteiden säilytyspaikaksi 418 
Kesäsiirtolat, kansakoulujen 246 
Kesäteatterit, toimintatilojen vuokraaminen niille 424 
Kesätyöaika kaupungin virastoissa ja laitoksissa 149, 151, 374 
Kesävesijohdot ja yleiset vesipostit 345 
Kesäyliopisto, Helsingin seudun, säätiön perustaminen ym 55, 260 
Kiinteistö Oy Ulappasaarentie 2, huoneistojen ostaminen kaupungille 295, 296 
Kiinteistöjen, eräiden, siirtäminen ammattioppilaitosten lautakunnan hallintoon 247 

« « « kiinteistölautakunnan hallintoon 291, 396 
« « « suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallintoon 244, 246 
« « « sähkölaitoksen hallintoon 341 
« « « teollisuuslaitosten lautakunnan hallintoon 349 
« « « urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallintoon 266 
« « « yleisten töiden lautakunnan hallintoon 268 
« kaupungin, ja niiden ympäristön kunnossapitoa koskeva huomautus 317 

Kiinteistölautakunnan kokoonpano, kokoukset, käyttövarat 138, 396 
Kiinteistöluettelon täydentäminen 293 
Kiinteistönomistajien oikeusturvaa asemakaava-asioista tiedotettaessa koskeva aloite 105 
Kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan viran täyttäminen 5 
Kiinteistöviraston virat ja viranhaltijat 79, 291 
Kiinteän omaisuuden tarkastus 5 
Kiljavan parantola Oy:n hallinnon muuttaminen ym 34 
Killinmäen keskuslaitos, vajaamielisten, suunnittelukilpailun järjestäminen 234 
Kilpailut, Helsinki-fanfaarin sävellyskilpailun toimeenpano 181 

« koulujen oppilaiden osallistuminen urheilu- ym. kilpailuihin ... 246, 248, 249, 255, 267 
« nuorisotoimiston järjestämät 477 
« poliisitalon suunnittelukilpailun järjestäminen arkkitehdeille 187 
« raittiuslautakunnan järjestämä kirjoituskilpailu 479 
« seinäreliefin hankkimiseksi Suursuon vanhainkotiin jär jestet ty kilpailu 225 

Kioskien vuokralleanto 191, 310, 425, 483 
Kirjapainokoulua koskevat päätökset 254 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjasto-ohjesäännön muuttaminen 58 
Kirjastolautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 471 
Kirjastotoiminnan kehittämistä opiskeluedellytysten parantamiseksi tarkoittava aloite 59 
Kivelän sairaalaa koskevat päätökset 23, 24, 25, 205 
Kivenmurskaamoita ym. varten vuokratut määräalat 412 
Kivihaka, eräiden rakennusten ostaminen, määräalan vuokraaminen sieltä 297, 403 
Kodinhoitajien palkkausjärjestelmän tarkistaminen, virka-asunnot ym 38, 217, 377, 387 
Kodinhoitoapu, kunnallinen, sen korvaaminen 39, 218 
Komiteain ja toimikuntien asettaminen, sihteerien palkkiot 160, 162, 180 
Konala, eräiden tilojen ostaminen sieltä 80 
Konekirjoitus-, konekirjanpito- ja pikakirjoituslisäjärjestelmän muuttaminen ym 12, 155 
Konsertti- ja kongressitalon piirustusten hyväksyminen 259 
Konteineri- ja lauttasataman rakentaminen 115, 338 
Kontula, kalliosuojakorvausten periminen eräiden tonttien osalta 404 

« tonttien vuokraaminen sieltä 92 
Kontulan kerhokeskus, huoneiston vuokraaminen sitä varten 264 

« lastentarhan ja -seimen toiminnan aloittaminen, viranhaltijat ym 47, 235 
« Oppikouluyhdistys, rakennuslainojen takaaminen 366 

Korkeasaaren eläintarha 267 
Kortteleiden ja tonttien korkeuslukujen vahvistaminen 327, 432 
Koskelan sairaskotia koskevat asiat 23, 24, 40, 221, 487 
Koskentuvan nuorisokoti, sen hyväksyminen erityislastenkodiksi 231 
Kotiapu- ja neuvontatoimistojen, yksityisten, avustaminen 451 
Kotisairaanhoitotoimisto, virat ym 195 
Kotitalouslautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 470 
Kotitalouslautakuntaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 256 
Kotitätitoiminnan tukeminen 451 
Kotivoin hinnanalennuskorvaukset 311 
Kouluhammashoitolaitos, huonetilojen järjestäminen sille Siilitien kansakoulussa 195 
Koulukokeilun järjestämistä kansakouluissa tarkoit tava esitys 241 
Koululaiset, liikennelaitoksen alennuslippujen myöntämisperusteet 351 
Koulunuudistuksen toteuttaminen, sen suunnittelua tarkoit tava aloite 51 
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Kouluruokailua koskevat asiat 52, 241, 499 
Koulut, oppi-, lainojen myöntäminen niille, maksujärjestelyt ym 127, 366 
Kouluterveydenhoito-osasto, ylilääkärin viran jättäminen toistaiseksi t äy t tämät tä 195 
Koulutonttien vuokrausasiat 91, 399, 402 
Kovaosaisten Ystävät, tonttien ja huonetilojen vuokraaminen yhdistykselle 405, 423 
Kuitunen, Anna, kuolinpesä, osakehuoneiston myynti 228 
Kukkien myyntipaikkojen vuokralleanto 426 
Kuljet tajat , liikennelaitoksen, erityisen palkanlisän maksaminen heille 150 
Kulkukissojen ym. sairaiden eläinten hävittämiskysymys 197 
Kullatorpan lastenkoti 45, 454 
Kulosaaren kartano, isännöitsijänä ja talonmiehenä toimivien työsuhdetta koskeva asia 267 

« rakennuskaava-alue, päätös sen asemakaavan laatimisesta 102 
« sivukirjasto, taideteoksen hankkiminen sinne 258 
« vanhainkoti, hoitajien palkkaaminen 224 

Kultaklausuuliehtoiset maanvuokrat 404 
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, määräalan vuokraaminen sille 306 
Kummeltien muutospiirustuksen vahvistamista koskeva valitus 273 
Kumpulan siirtolapuutarha, panssariverkkoaidan rakentaminen 322 

« yhteiskoulun tuki, tontin vuokraaminen yhdistykselle, rakennuslainojen takaami-
nen 91, 128 

Kunnallinen Terveydenhoitoyhdistys, kaupungin edustajan valitseminen sen vuosikokoukseen 370 
Kunnallisen kodinhoitoavun korvausperusteiden muuttaminen 218 

« sairaanhoitohallinnon järjestysmuodon uudistamista koskeva mietintöehtotus ... 197 
Kunnalliskodintie 6, talojen asukkaiden sosiaali- ja nuoriso-olojen parantamista tarkoittava 

aloite 63 
Kunnallislakien 50-vuotismitalin hankkiminen 182 
Kunnallistalouden kokonaistilan selvittämistä kaupunginvaltuustolle tarkoittava aloite 134 
Kunnallisvaaleja koskevat asiat 185 
Kunnallisverotus 130, 368 
Kunnanasiamiesten ja heidän palkkioidensa määrääminen 148 
Kuntauudistus, lausunnon antaminen suunnitelmasta, komitean asettaminen 99, 160 
Kuntien Konemestarit -yhdistys, vuorotyölisää koskeva kirjelmä 154, 383 
Kuolinpesät, huoltoviraston hoidossa olevat, palkkion periminen niiden selvittelystä 217 
Kuorma- ja pakettiautojen kuljetusmaksut 334, 394 
Kurssitoiminta, viranhaltijoiden ym. osallistuminen siihen 144, 157, 166, 385 
Kustaankartanon vanhainkotia koskevat asiat 23, 24, 40, 123, 224 
Kustaanmiekan salmen valaisemissuunnitelma 492 
Kutsuntalautakunta, Helsingin sotilaspiirin, kaupungin edustajat 370 
Kuurojen Huoltokotisäätiön avustaminen 228 

« konsulentin palkkaamista tarkoittava esitys 216 
Kuusisaari, määräalan myynti sieltä 88 
Kuvataidetoimikuntaa koskevat päätökset 225, 265 
Kyläsaaren jätevedenpuhdistamo ja jätteenpolttolaitos, laajennustyö, hankinnat ym. 285, 489, 490 
Kår kullan vajaamieliskeskuslaitos, kaupungin rahoitusosuuden suorittaminen 234 
Kähertäjäkoulu 55, 255, 421 
Kämpin tontin käytöstä annettu lausunto 327 
Käpylän koulu- ja työkeskus, työosaston lakkauttaminen, virkojen järjestely, nimen muutta-

minen ym 46, 233 
« musiikkiopiston avustaminen 261 
« Raviradan vuokralleanto 482 

Käymälöitä, yleisiä, koskevat asiat 289 
Käyttöpäivystyksen järjestely vesilaitoksessa 344 
Käärmetalon vuokrien tarkistaminen ym 318 
Kööpenhaminan 800-vuotisjuhla, kaupungin edustajien nimeäminen ym 171 

Laajalahti, eräiden alueiden vuokralleanto 407, 413 
Laajasalo, eräiden tietöiden suorittamista siellä tarkoittava aloite 78 

« lämpökeskuksen rakentaminen eteläistä asuntoaluetta varten 315 
« tonttien ja alueiden ostaminen, vuokralleanto ym 82, 89, 90, 402, 406 
« väestönsuojien rakentaminen 18 
« öljy varastoalue ja -satama 191, 337 

Laakson sairaalaa koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 23, 24, 26, 212 
Laatubetoni Oy, aitausmaksun erän palauttaminen yhtiölle 186 
Laboratoriokoulua koskevat päätökset 254 
Laboratorioteknillisen apulaisen virkojen järjestely 20 
Lahden-Helsingin moottoritietä koskevat asiat 70, 118, 276 
Lahjat , kaupungin antamat 171, 173, 185, 188, 343 

« « saamat 54, 55, 173, 182, 265 
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Lahjoitukset, testamentti-, kaupungin saamat 26, 39, 40, 45, 59, 228 
Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö 228, 235, 237, 257 
Laidun- ja viljelysalueiden vuokralleanto 407 
Lainat, kaupungin myöntämät 126, 314, 354 

« « ot tamat 125, 354 
Laiturihuoltotaksa, maksujen korottaminen 491 
Laiturit, satamalaitoksen, rakennustyöt ym 336, 492 

« vene-, niiden vuokraaminen eri yhdistyksille 483 
Laivaliikenne, liikennelaitoksen 123 
Lakot, kansakoulunopettajien suunnittelema työnseisaus 240 
Lammassaaren vuokrasopimuksen jatkaminen 406 
Lasipalatsi, huoneistojen vuokrausta koskevat asiat 422, 424 
Lasten Päivän Säätiö, Linnanmäen alueen vuokrasopimus ym 308, 402 
Lastenhuoltolaitoksia koskevat asiat 45, 229 
Lastenkodit, kaupungin 45, 230, 487 

« yksityiset, kaupungin myöntämät rakennus- ym. lainat 126 
Lastenlinna, ^hallintojärjestelmän muuttaminen kuntainliitoksi 29, 370 

« "poliklinikan käyttöä koskevan sopimuksen päättyminen 214 
Lastenneuvolat, ks. Äitiys- ja lastenneuvolat. 
Lastenpsykiatrisen työn kehittämiskomitean ehdotuksia tarkistamaan asetettu komitea 161 
Lastensuojelukomitean osamietintö n:o III , lastensuojelulautakunnan antama lausunto 228 
Lastensuojelulautakunta, sen käyttöön varatut tontit, kokoukset, päätökset ym 302, 454 
Lastensuojeluvirasto, virat ja viranhaltijat 45, 229 
Lastentarhain lautakunnan kokoukset, päätökset ym 456 
Lastentarhoja ja -seimiä koskevat asiat 47, 132, 235 
Lausunnot, ajonopeuden määräämisestä annetut 332 

« ammattioppilaitosten johtokunnan 463 
« ammattioppilaslautakunnan 468 
« ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden kaupan harjoittamisesta annetut 137, 373 
« anniskeluoikeuden myöntämistä koskevat 136 
« asutuslautakunnan 437 
« elinkeino-oikeuden myöntämisestä annetut 136, 373 
« elintarvikekeskuksen lautakunnan 499 
« huoltolautakunnan 452 
« kansalaisoikeuden myöntämistä koskevat 135 
« kaupunkisuunnittelulautakunnan 431, 432, 433, 434 
« kiinteistölautakunnan 400, 415, 418, 419, 420, 429 
« kirjastolautakunnan 471 
« kotitalouslautakunnan 470 
« lastensuojelulautakunnan 228, 454 
« lastentarhain lautakunnan 457 
« liikennelaitoksen lautakunnan 497 
« museolautakunnan 473 
« musiikkilautakunnan 476 
« nuorisotyölautakunnan 477 
« palkkalautakunnan 394 
« palolautakunnan 441 
« raittiuslautakunnan 479 
« ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 467 
« ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 462 
« sairaalalautakunnan 449 
« satamalautakunnan 492 
« suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 466 
« suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan '. 459 
« teollisuuslaitosten lautakunnan 494 
« terveydenhoitolautakunnan 445, 446 
« teurastamolaitoksen lautakunnan 498 
« ulkomaalaisen oikeudesta kiinteistöjen omistamiseen annetut 137 
« urheilu- ja ulkoilulautakunnan 484 
« väestönsuojelulautakunnan 444 
« väkijuomamyymälöiden perustamisesta ym. annetut 136, 372 
« yleisten töiden lautakunnan 486, 487, 488, 490 

Lautakunnat, niiden jäsenten valitseminen, kaupunginhallituksen edustajien määrääminen 138, 141 
« ym., sihteerien ja asiantuntijain palkkioiden korottaminen 163 

Lautta- ja konteinerisataman rakentaminen 115, 338 
Lauttasaaren leirintäalue 266 

« uuden sillan rakentamista koskevat asiat 309, 337, 492 
« yhteiskoulun kannatusyhdistys, rakennuslainojen takaaminen ym 128, 366 

Lauttasaari, aluevaihdon suorittaminen siellä 84 
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Lehdenmyyntitoiminnan uudelleen järjestäminen 95, 310 
Lehtien myyntipaikkojen ja kengänkiilloituspaikkojen luovuttaminen 427 
Lehtisaaren Huolto Oy:n yhtiöjärjestyksen hyväksyminen 372 
Lehtisaari, aluevaihdon suorittaminen siellä, määräalan vuokraaminen ym 79, 84, 306 
Leikkikentät . 49, 284, 456 
Leirintäalueet 266 
Lemmilä, Vastaanottokoti 230 
Lentoaseman tulotien rakennussuunnitelmasta annettava lausunto 74 
Lentotapaturmat, vakuutuksen ottaminen niiden varalta 157 
Liike- ja teollisuustonttien hankintatoimenpiteitä selvittämään asetettu komitea 161 
Liikenne- ja tullimaksut, satamalaitoksen 339 
Liikennejaosto, kaupunkisuunnittelulautakunnan 430, 435 
Liikennelaitos, lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 496 

« sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 122, 349 
Liikenneluvat ym., yksityisten liikennöitsijäin 333 
Liikennemaksutaksan muuttaminen 114 
Liikenneopiston, liikennelaitoksen, perustaminen 122 
Liikennetutkimus, valtion, kaupungin ym. yhteinen, kustannusten jakaminen 328 
Liikennevaloja koskevat asiat 330 
Liikenneverolainsäädännön uudistamista tarkoittava aloite 6, 148 
Liikenteen järjestelyä koskevat asiat 107—114, 329 
Liikevaihtoveron maksamista koskevat asiat 147, 353 
Liikuntaesteisten liikuntaedellytysten parantamista tarkoittavat toimenpiteet 329 
Lilla Teatern, Ab, lainan myöntäminen sille 127, 362 
Linja-autoliikenne, liikennelaitoksen 351 

« sen järjestelyä koskeva aloite 113 
« yksityinen, reittejä, liikennelupia ym. koskevat asiat 333 

Liputuksen järjestäminen, lippujen luovuttaminen ym 289 
Lohjan Kalkkitehdas Oy, alueiden luovutus ja vaihto, vuokrasopimusten pidentäminen ... 86, 307 

« « « maakaapelin pito-oikeuden myöntäminen yhtiölle 116 
Lomakkeet, työ- ja palkkaussopimuslomakkeiden uusiminen 154 
Lomaliitto, sen avustaminen 262 
Loppi, määralan ostaminen Jokila-nimisestä tilasta 83 
Louhintaluvan päättyminen 419 
Lukukausimaksut, yksityisten kansakoulujen, niiden vähentämisoikeutta verotuksessa tarkoit-

tava esitys 242 
Lumenkaatopaikat 286 
Luonnonsuojelu, eräiden puiden rauhoittamista koskevat päätökset 287 
Luontoisedut 39, 217, 387, 388 
Luontoissuoritussäännön toteuttamista koskeva asia 379 
Luoto, saaren hyväksikäytön tehostamista tarkoittava aloite 68 
Luottamusmiehet, palkkaetujen myöntäminen luentopäivien ajalta 385 
Luukkaan viljelysmaiden vuokralleanto 481 
LVI-alan suunnitelmien rakennustarkastuksen kehittämistä tarkoittava aloite 16 
Lämmittelyhallin järjestämistä kodittomille tarkoittavat aloitteet 42 
Länsi-Suomen vesioikeus, kaupungin edustus hakemusasioissa ja katselmuksissa 347 
Länsisatama, varastorakennusten korjaustyöt, varastoalueiden vuokraukset 116, 491 
Länsiväylän, osan leventäminen, liikennemerkit ja ajonopeus 276, 330, 332 
Lääkintöhallitus, sopimus mielentilatutkimusten suorittamisesta Nikkilän sairaalassa 209 
Lääkärit , alue-, koulu-, neuvola-, näiden virat, palkkiot ym 20, 195 

« eläin-, valtionavun anominen palkkamenoja varten, ohjesääntö ym 196 
« erikoismaksuluokan käyttöoikeus, yksityisvastaanoton järjestäminen sairaaloissa 40, 

201, 202, 205, 222 
« kaupunginlääkärien ja kaupungineläinlääkärien ohjesäännöt 19 
« sairaala-ja sosiaalilääkäreitä koskevat asiat 22, 200, 203, 221 

Maanmittaustoimitukset 312 
Maanpuolustuksen koulutustilaisuus, kaupungin palveluksessa olevien osallistuminen siihen 144 
Maansaantihakemukset, asutuslautakunnan käsittelemät 437 
Maataloushallituksen toimesta avattujen eräiden postisiirtotilien käyttöoikeus 147 
Maatalousosasto, kiinteistöviraston 311, 416 
Maataloustyöntekijät, uuden työehtosopimuksen hyväksyminen 11, 381 
Maatilat, karjatalouden lopettaminen kaupungin maatiloilla 416 

« korjaustyöt, viljelyssuunnitelma, rakennusten vuokralleanto ym 311, 416, 418 
Maidontarkastamoa koskevat asiat 196 
Mainontaa koskevat asiat 193, 428 
Maistraatti, viranhaltijat ym 185 
Maito- ja muiden elintarvikkeiden tarkastamisesta Sipoon kunnan kanssa tehty sopimus 196 
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Majoitusta, asunnottomien, koskevat asiat 42, 218, 232, 405, 423 
Makkaroiden myyntipaikkojen vuokralleanto 426 
Maksut, ks. myös Taksat ja Tariffit. 

« aluksille annettavasta vedestä suoritettavan palkkion korottaminen 336, 491 
« kaukolämmityksen ja sähköverkon liittymismaksujen vahvistaminen 493 
« kuorma- ja pakettiautojen kuljetusmaksut 334 
« niiden perimisohjeiden tarkistaminen 161, 180 
« palolaitoksen avunannosta, vartioinnista ym. perit tävät 190 
« tulli- ja liikennemaksut, satamalaitoksen 339 
« urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallinnossa olevien laitosten ym. käytöstä perit tävät ... 483 
« vapaavaraston käyttämisestä kannettavat 115 
« vekseliprotestitietojen antamisesta perittävät 147 
« yleisen talletusvaraston työmaksut 491 

Malmi, alueiden ostaminen ja myynti 81, 88, 401, 402 
« aluevaihdot, alueiden vuokraukset 84, 91, 400, 408, 409, 411, 412, 417 
« ampumarata-alueen käyttö, jäsenen nimeäminen sitä tutkivaan toimikuntaan 162 
« Brusasdal-nimisen tilan hallinnon järjestäminen 299 
« lastenkoti 45, 232, 454 
« lentoasema, määräalojen luovuttaminen sieltä yksityisille 306 

Malmin sairaalaa koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 23, 24, 25, 207 
« -Tapaninkylän viemäreiden rakentaminen 74 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, lainan myöntäminen liitolle 126, 360 
« « Lastenlinnaa koskevan sopimuksen muuttaminen 29, 214 
« patsas, sen siirtämistä tarkoittava aloite 79 

Mannerheimintien liikenneturvallisuuden parantamista tarkoittava aloite 108 
Marian sairaalaa koskevat kaupunginvaltuuston ja-hallituksen päätökset 23, 24, 26, 207 
Marjaniemi, aluevaihto, määräalojen ostaminen ja vuokraaminen 78, 401, 407 

« siirtolapuutarhan palstojen vuokra-ajan jatkaminen 99 
Matka-apurahat, kaupungin myöntämät, matkakertomukset 164—170 
Matkailijayhdistys, Helsingin Yleinen, sen avustaminen 262 
Matkailutoimisto 6 
Matkailuliiton Matkailuyritysten palvelukeskus, kaupungin liittyminen jäseneksi siihen 6 
Meilahden huvila-alueilla olevien rakennusten ostaminen 297 

« kartano, sen käyttäminen kaupungin taidekokoelmien sijoittamispaikkana 265 
« yhteiskoulu Oy, rakennuslainojen takaaminen ym 129 

Mellunkylä, aluevaihto, määräalojen myynti, ostaminen ja vuokralleanto 82, 85, 88, 92, 401, 417 
« kadun rakentamiskorvausten määrääminen alueella 419 
« kokoojaviemärin rakentamisesta aiheutuneet vahingonkorvaukset 284 

Mellunmäki, sopimus kunnallisteknillisten töiden suorittamisesta 399 
Meren näyttely, Kansainvälinen, satamalautakunnan osallistuminen siihen 340 
Merenkulun ja merimiesten muistomerkin perustustöiden ym. kustannusten suorittaminen 288 
Merisatama, raide- ja ylikäytäväjärjestelyjen keskeyttämistä ym. koskeva aloite 117 
Merivesitutkimus, sopimus sen suorittamisesta Espoon kauppalan kanssa 270 
Messuhalli, C-, vuokra-ajan jatkaminen 93 
Metron suunnittelua ja metronsuunnittelutoimikuntaa koskevat päätökset 114, 334 
Metsäkummun hoitokoti, sen toiminnan siirtäminen Oppilaskoti Toivolan yhteyteen 231, 454 
Metsäosasto, kiinteistöviraston 419 
Metsästyksen ja riistanhoidon järjestely, metsästysluvat 419 
Moottoriajoneuvojen huoltoasemat, jakelulaitteiden pitoluvat 90, 250, 407 
Moottoripyörien lahjoittaminen poliisilaitoksen käyttöön 188 
Moottoriteitä koskevat asiat 70, 118, 275, 324, 330, 332, 364, 489 
Moskovan ja Helsingin kaupunkien välisen kanssakäymisen tehostamista tarkoittava aloite ... 14 
Muistomerkit ja -patsaat 288, 325 
Munkkiniemen ja Munkkivuoren liikenteen järjestelyä tarkoittava aloite 112 
Munkkiniemi, määräalojen myynti ja vuokraaminen 304, 402, 407 
Munkkisaari, sähkölaitoksen huippu- ja varalämpökeskuksen rakentaminen 120, 343 
Museolautakunnan kokoukset, päätökset ym 473 
Musiikkilautakuntaa koskevat asiat 258, 475 
Mustalaislähetys, sen avustaminen 262 
Mustikkamaa, venetelakka-alueiden vuokrasopimukset 411 
Myllypuron kaukolämpöverkon yleissuunnitelma, voimalaitosta koskevat asiat 120, 342 

« ostoskeskustontin vuokrasopimus, kalliosuojakorvausten periminen 92, 405 
« sairaskoti, perustamissuunnitelma, piirustukset ym 41, 226 
« vesitorni, poliisilaitoksen radiolaitteiden asentaminen sinne 188 

Mäkelän eräiden varastoalueiden vuokraus 410 
Määrävuosilisän maksaminen kansakoulunopettajille 240 

Naisten osa-aikatyön järjestäminen virastoissa ja laitoksissa 15, 145 
Naulakallio, lupa tähtikaukoputken sijoittamiseen sinne 414 
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Naulakallion vastaanottokoti 231 
40 tunnin työviikko, sitä koskevan tutkimuksen kustannusten suorittaminen 151 
400-vuotiskotisäätiö, Helsingin kaupungin, tontin vuokraaminen säätiölle 90 
Neuvolat, äitiys-jalasten-, virat, huoneistot 20, 195, 420, 421 
Nikkilän rakennuskaava-alueen ja sairaalan jätevesien puhdistaminen 75, 211 

« sairaalaa koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 23, 24, 26, 209 
NMKY:n avustaminen 262 
Nordsjönlahti, jäteveden johtamista siihen koskeva valitus 285 
Nukarin lastenkoti 232 
Nuohoustoimi, uuden johtosäännön vahvistamisasia 191 
Nuorisokerhot ja -kahvilat 263 
Nuorisokodit, eräiden hyväksyminen erityislastenkodeiksi 231 
Nuorisomäärärahojen jakaminen 263 
Nuorison- ja lastenhuoltolaitoksia koskevat päätökset 45, 229 

« vapaa-ajanviettomahdollisuuksien parantamistaym. tarkoittavat aloit teet . . . 61, 62, 63 
Nuorisonohjaajakurssi, ammattioppilaitosten johtokunnan järjestämä 248 
Nuorisotyölautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 477 

« sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 60, 263 
Nurmijärven- ja Kaarelantien risteys, liikenneturvallisuuden parantamista koskeva aloite 112 
Nyländska Jaktklubben, Valkosaaren erään osan vuokra-ajan jatkaminen 407 
Näyttelyt, Budapestin kaupunkinäyttelyn kustannusten suorittaminen ym 171 

« Esplanaadikappelissa pidetyt 424 
« Helsinki-näyttelyn järjestäminen ulkomailla 171 
« kiinteistölautakunnan myöntämät eräät järjestämisluvat 414 
« osallistuminen valtakunnallisen nuorisotoiminnan suurnäyttelyyn 264 
« satamalautakunnan osallistuminen Meren näyttelyyn 340 

Ohjesäännön, ammattioppilaitosten, muutos 55 
« kasvatusneuvoloiden, vahvistamismääräajan pidentäminen 239 
« kirjasto-, muuttaminen 58 
« terveydenhoitolautakunnan, kaupunginlääkärien ja kaupungineläinlääkärien, 

muuttaminen ja vahvistaminen 19, 193, 196 
Oikeustalo, paikan määrääminen, rakentamispäätös 17, 188 
Operettiteatteri, Soutustadionin käyttöä koskevan sopimuksen purkaminen 482 
Opintomatkastipendien jakaminen viranhaltijoille 165 
Oppikoulut, ilta-, lukukausimaksujen alentamista tarkoittava aloite 131 

« lainojen myöntäminen niille, maksujärjestelyt ym 127, 366 
« tonttien vuokraaminen niitä varten, vuokrasopimusten muuttaminen 91, 92, 399, 402 
« vanhempainneuvostojen valitseminen 138 

Oppisopimukset, ammattioppilaslautakunnan toimesta solmitut 469 
Ormuspelto, varasto- ja pienteollisuustonttien vuokralleanto 409 
Oulunkylä, tontin vuokraaminen sieltä, katu- ja puistoalueiden ostaminen 90, 401 
Ouratsaari, Melaveikot-yhdistyksen vuokra-alueen laajentaminen 407 
Outamon vastaanottokoti 45, 230 

Paikallissairaalani liiton jäsenmaksun suorittaminen 216 
« valtionavun saamista poliklinikkatoimintaan tarkoittava aloite 37 

Paikoitusalueiden, tilapäisten, vuokralleanto 413 
Pakila, eräiden määräalojen ostaminen, tonttien vuokrausta koskevat asiat 80, 401, 404 
Pakilan sairaskotisäätiö, lainan myöntäminen sille 126 

« Siirtolapuutarhayhdistys, pysäköintipaikan järjestäminen sen käyttöön 331 
Pakkolunastukset, korvaukset ym 298 
Palkat, niiden yleistarkistus, kuoppakorotukset 8, 149, 374, 375 
Palkkalautakunta, viranhaltijat, lautakunnan kokoonpano ym 7, 148, 374 
Paloheinä, lasten kahluualtaan ja uimalammikon rakentamista sinne koskeva aloite 68 
Palokunnat, vapaaehtoiset, niiden avustaminen 440, 441 
Palolaitosta koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 18, 189 
Palolautakunnan kokoukset, päätökset ym 440 
Pasila, ent. kaatopaikka, kaupungin osallistuminen sen tasoituskustannuksiin 286 

« eräiden rakennusten ostaminen 297 
Patsaiden, muisto-, pystyttämistä, valaisemista ym. koskevat päätökset 288 
Pelastusarmeija, ks. Suomen Pelastusarmeija. 
Pellonraivaus Oy, luvan myöntäminen hiekan ottamiseen merenpohjasta 339 
Perhekasvatuskysymyksiä koskevan opastustoiminnan järjestämistä tarkoittava aloite 60 
Perhekoti-niminen lastenkoti 46, 231 
Pianojen ja flyygeleiden, kansakoulujen, luovutusehdot 242 
Pienoisgolf kenttien vuokralleanto 413 
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Pienteollisuus- ja varastoalueiden vuokralleanto 116, 409, 412, 491 
Pienteollisuusalueiden suunnittelua tarkoittava aloite 88 
Pihlajamäen lastentarhan piirustusten hyväksyminen ym 237 

« vanhusten asuintalo, hoitajan virkojen julistaminen haettaviksi 226 
Pihlajasaari, uimarannan pukusuojan ja kioskin vuokralleanto 482, 483 
Piirtäjän virkojen pätevyysvaatimusten vahvistaminen 153 
Pikakirjoitus, konekirjoitus- ja konekirjanpitojärjestelmän uusiminen 12, 155 
Pinta-alalisät, maanviljelijöille myönnetyt 418 
Piritan sairaalaa koskevat asiat 24, 212 
Pirkkolan urheilupuiston rakennustyöt 266 
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen rakennustyöt 345 
Pitäjänmäki, alueen ostaminen, varas to- ja pienteollisuustonttien vuokralleanto 401, 409, 411, 412 

« sankarihautamuistomerkki, kaupungin myöntämä avustus ym 288 
Plastiikkasairaalan käyttämisestä tehdyn sopimuksen tarkistaminen 27 
Pohjois-Haagan vanhusten asuintalon rakennustyöt 226 

« Helsingin Yhteiskoulun rakennuslainojen takaaminen ym 127 
Pohjoismaiden Yhdyspankki Oy, tilapäisen rakennuksen paikan vuokrasopimuksen päättyminen 405 
Poistoluettelo, eräiden saatavien poistaminen tileistä 147, 368 
Pojista Miehiä -niminen yhdistys, lainan myöntäminen sille 127, 363 
Poliisilaitosta koskevat asiat 187, 420 
Poliisitalon suunnittelukilpailun järjestäminen 187 
Poliklinikan, liikennelaitoksen, kustannusten korvaaminen 352 
Polttoaineiden hinnat, talousarvioehdotuksiin otet tavat 353 

« nestemäisten, jakelulaitteita koskevat luvat 408 
Pornaistenniemi, veneiden talvisäilytysalueiden luovuttaminen sieltä 482 
Presidentin, tasavallan, valitsijamiesvaalit 193 
Psykiatrinen huoltotoimisto, potilaiden asuntoloiden järjestäminen 211 
Puhdistamot, jäteveden 74, 211, 285, 489 
Puhelimia koskevat asiat 160 
Puhelinyhdistys, kaapelilinjan rakentamislupa, kioskin paikkojen vuokraaminen sille 418, 425 
Puhtaanapito-osasto, rakennusviraston 407, 422, 490 
Puhtaanapitoluokitusta, talvi-, uudistamaan asetettu komitea 161 
Puisto- ja katualueet, kaupungin omistukseen siirtyneet, istutusten korvaaminen ym 400 
Puistola, maauimalan rakentamista sinne tarkoit tava aloite 132 
Puistolan VPK, lainan myöntäminen sille 126, 358 
Puistosoiton järjestäminen Esplanaadikappelin soittolavalla 424 
Puistotätitoiminnan ottamista kaupungin hoidettavaksi ym. koskeva aloite 49 
Pukinmäen hoitokoti, sairaanhoitajan viran lakkauttaminen 26 

« Savelan alueen osan asemakaavan laatiminen, vesijohdon rakentamisanomukset 102, 324 
« vanhusten asuintalo, luonnospiirustusten hyväksyminen 41 

Pukinmäki, tilan ostaminen sieltä, oppi koulutontin varaaminen 81, 91 
Pukkisaaret, niiden vapauttaminen vuokrauksista ym 65 
Punainen Risti, sen plastiikkasairaalan käytöstä tehdyn sopimuksen tarkistaminen 27 
Punavuoren osan asemakaavan muutoksesta tehdyt valitukset 103 
Puolimatka, A., Oy., Siltamäen kunnallisteknillisten töiden suorittaminen 73 
Puolustusministeriö, radioaseman alueen vuokrasopimuksen päättyminen 406 
Puotinharjun leikkikenttärakennuksen töiden loppuun suorittaminen 49 

« oppikouluyhdistys, koulutontin vuokraaminen, rakennuslainat ym 92, 128, 402 
Puotinkylän kartanon korjauskysymys 317 
Puutavara- ja polttoainetoimistoa koskevat päätökset 352 
Pyhäjärven kunta, määräalan ostaminen sieltä 83 
Pysäköintipaikkojen varaamista kattamalla Rautatiekatujen välinen rataleikkaus tarkoit-

tava aloite 108 
Pysäköintiä koskevat asiat 107, 110, 331, 435 
Päivystys, käyttö- ym., sen järjestely laitoksissa, korvausten perusteiden määrääminen ... 344, 350, 

354, 384 
Päivähuoltolat, vajaamielisten 46, 232 
Päiväkotitoiminta, vajaamielisten lasten, aloite sen tehostamiseksi 46 

« vanhusten, huolto viraston järjestämä 41, 225 
Päivölän lastenkoti 46 

Raajarikkojen koulusäätiö, tontin vuokraaminen säätiölle, rakennuslainat ym. ... 46, 90, 128, 244 
Raakaveden hankintasopimuksen muuttaminen 346 
Raastuvanoikeus, virat ja viranhaltijat 17, 186 
Radan, kapearaiteisen, pito-oikeuden päättyminen 412 
Rahatoimistoa koskevat asiat 6, 141, 146 
Raide- ja ylikäytäväjärjestelyt satama- ym. alueilla 339 
Raittiuslautakunnan toimisto, lautakunnan kokoukset ym 264, 479 
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Rakennuslainat, niiden myöntäminen, takaaminen ym 126—130, 314 
Rakennusluvat 327 
Rakennuspiirustusten, eräiden, hyväksyminen 116, 120, 243, 299, 352, 353, 354, 493 

« hyväksyminen, ks. myös ao. koulujen, sairaaloiden ym. laitosten nimen 
kohdalta. 

« ja suunnitelmia koskevien asiakirjojen rekisteröiminen 269 
Rakennustarkastus virastoa koskevat asiat 16, 186 
Rakennusten, eräiden katualueilla olevien, korvaaminen 299 

« purkaminen 230, 234, 244, 267, 271, 311, 321 
kaupungin, laatuluokkavaatimukset, sisäjohtoasennustöiden valvonta ym 316 
ostaminen tai vastaanottaminen, vuokralleanto 296, 423 
tyhjiksi jääneiden, vartiointi 424 

Rakennustöiden, suurien rakennuskohteiden, suorittamista keskitetysti tarkoittava aloite 77 
Rakennusurakoita koskevien ohjeiden hyväksyminen 268 
Rakennusvirastoa koskevat asiat 70, 268, 407, 410, 421, 487 
Rantojen ja rautatiealueiden kunnostamista koskeva tutkimus 186 
Rappioalkoholistien majoituskysymykset 218 
Rasitteiden tai niitä vastaavien ehtojen ottaminen tonttien vuokrasopimuksiin 405 
Ratsastushalli, Ruskeasuon, eräiden tilojen vuokralleanto 482 
Rauhanpatsas, sen pystyttäminen Kaivopuiston rantaan 288 
Rautatiehallitus, sen ja kaupungin välinen aluevaihto, ratapihan laajentaminen 287, 298, 307, 330, 

405 
« ks. myös Valtionrautatiet. 

Reimaria, rakennusten ostaminen sieltä, varasto- ja pienteollisuusalueiden vuokralleanto ... 297, 409 
Repliikkipuheenvuorojen käyttämistä kaupunginvaltuuston kokouksissa koskeva aloite 3 
Reumaliitto, sopimus Kangasalan kuntouttamislaitoksessa hoidettavista potilaista 215 
Revisiolaitosta koskevat asiat 4, 140 
Riihenkulman lastenkoti 45, 231, 454 
Riistanhoidon ja metsästyksen järjestely kaupungin mailla 419 
Riistavuoren vanhainkotia koskevat asiat 23, 24, 41, 224 
Rinnekoti, rakennuskustannusten osuuden suorittaminen 234 
Rintamamiehet, aloitteet osakehuoneistotarpeen selvittämiseksi ja lainojen myöntämiseksi 

heille 98, 131 
Roihuvuoren vanhainkotia koskevat kaupunginvaltuuston ja-hallituksen päätökset 23, 24, 40, 224 
Roihuvuori, pysäköintipaikkojen lisäämistä siellä tarkoittava aloite 111 
Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistyksen rakennuslainojen takaaminen ym 128, 366 
Ruoanjakajat , kansakoulujen, heille maksettavan palkkion määrääminen 241 
Ruoholahti - Vallila -linjan liikennemaksujen muuttamista koskeva aloite 124 
Ruskeasuo, Ratsastushallin tilojen vuokralleanto 482 

« tontin vuokraaminen sieltä, siirtolapuutarhan alueen vuokra-ajan jatkaminen 90, 99 
Ruotsinkielinen työväenopisto, ks. Työväenopisto. 
Ruotsinkieliset kansakoulut, ks. Kansakoulut. 
Röykän sairaalaa koskevat päätökset 23, 26, 211 

Sadekatoksien pystyttäminen linja-autopysäkeille 351 
Sairaalalautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 447 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 

« aloite lastentarhojen ja -seimien perustamiseksi niiden yhteyteen 48 
« henkilökunnan ruokailun järjestäminen 448 
« itäisen sairaalan perustamissuunnitelman hyväksyminen 199 
« kaupungin sairaansijojen lisätarvetta koskeva mietintö 198 
« kor jaus- ja muutostyöt 206, 209, 211, 213 
« Laakson sairaalan ruoan laatua koskevat tutkimukset 26 
« lääkärien erikoismaksuluokan käyttö, yksityisvastaanoton järjestäminen sairaaloissa 201, 

202, 205, 222 
« paikallissairaalani poliklinikkatoiminnan valtionapua koskeva asia 202 
« virat ja viranhaltijat, palkkausasiat ym 22, 24, 200, 201, 203, 204, 377 

Sairaalavirasto, sairaalakeskuksen johtavan lääkärin viran hoitaminen 203 
Sairaanhoitajakoulua koskevat päätökset 27, 214, 223, 487 
Sairaanhoito-oppilaitokset, luento- ja opetuspalkkioiden määrääminen 201 
Sairaanhoitohallinnon, kunnallisen, järjestysmuodon uusimista tarkoittava mietintöehdotus ... 197 
Sairaansijoja ja hoitopaikkoja koskevat sopimukset ym 29—39, 46, 447 
Sairaansijojen lisätarvetta, kaupungin, koskeva mietintö 198 
Sairaskodit, Koskelan ja Myllypuron 226 
Sairauslomapalkan maksaminen eräässä tapauksessa 388 
Salmen ulkoilualue, viljelysmaan vuokraaminen, hiihtohissin rakennuttaminen 481, 484 
Salmisaaren voimalaitosta koskevat asiat 118, 342, 493 
Sankarihaudat, Hietaniemen, osallistuminen ikuisen liekin perustamiskustannuksiin 288 
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Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen 146 
Sanoma Oy, eräiden työ- ym. lupien myöntäminen yhtiölle 192, 282 
Satama- ja liikennemaksukomitean mietinnöstä annettava lausunto 338 
Satamalaitosta koskevat päätökset 114, 335, 491 
Satamalautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 491 
Satamarataa koskevia toimenpiteitä tarkoittava aloite 117 
Satamat, eräiden hankintojen suorittaminen, rakennustyöt 115, 336, 338 

« taksojen ja maksujen muutokset 491 
« vapaavaraston laajentaminen, l a u t t a - j a konteinerisataman rakentaminen 115 
« varas to-ym. alueiden vuokralleanto 116 
« öljyn, mereen joutuneen, poistamiskustannukset 114 

Sederholmin talo, sen suojaamiskysymys 323 
Seurakunnat, ev.lut., Helsingin, Lehtisaaren aluetta koskevat asiat 79, 84 

« « « Temppeliaukion tontin vuokran tarkistaminen 93 
« Helsingin pitäjän, aluevaihdon suorittaminen Lehtisaaressa 84 

Seurasaari, alueen vastainen käyttökysymys, säätiön avustaminen 65, 267 
Seutukaavaliiton, Helsingin, avustaminen 328 
Shekkien ja rahojen uusien kuljetusohjeiden vahvistaminen 147 
Sibelius-monumentin valaiseminen 288 

« -monumenttifilmi, englanninkielisen version lunastaminen kaupungille 183 
« -viikon säätiön lakkauttaminen 259 

Sihteerien ja asiantuntijoiden palkkiot 163, 180 
Siirtolaismuistomerkin, Hankoon pystytetyn, kustannuksiin osallistuminen 288 
Siirtolapuutarhat 99, 322, 331, 407 
Siivoojien palkkausasiat 241, 318, 384 
Sillanpään, Miina, muistomerkin perustus- ym. töiden kustannusten suorittaminen 288 
Sillat, Eläintarhan- ja Töölönlahden välisen vesiaukon kohdalle rakennettava silta 405 

« Lauttasaaren siltaa koskevat asiat 309, 337, 492 
« maantiesiltojen rakentaminen 489 
« Vuosaaren silta, sen ottaminen kaupungin hoitoon ym 73, 324 

Siltamäki, kunnallisteknillisten töiden suorittaminen, alueiden hankkiminen kaupungille ... 73, 80 
Sinebrychoff Oy, siirtymälaatan rakentamisluvan myöntäminen yhtiölle 309 
Sinebrychoffin alue, sen osan asemakaavan muuttamisesta aiheutuneet valitukset 103 
Sipoon kunta, Immersbyn kylässä sijaitsevan tilan ostaminen siltä 83 

« « jätevesien puhdistussopimus, maidon tarkastamisesta tehty sopimus ym 75, 
196, 211 

Sisääntuloväylien ulkonäön kohentamiseksi suoritettu tutkimus 186 
Sofianlehdon vastaanottokoti 24, 230 
Sokeain ammattikoulun hierojaoppilaiden harjoittelu Koskelan sairaskodissa 223 

« Lomaliitto, lainan myöntäminen sille 126 
« Ystävät -yhdistyksen avustaminen, vuokra-alueen osan irtisanominen 228, 406 

Solakallion erityiskoulu, piirustusten hyväksyminen, rakennustyöt ym 46, 233 
Sompasaari, lauttasataman laajentaminen 116 
Soutustadion, Operettiteatterin vuokrasopimuksen päättyminen 482 
Sporttelivirat, eläkepalkkaluokan vahvistaminen, palkkauksen tutkiminen ym 12, 153, 390 
Stevedoring Oy, Katajanokan varastoalueen vuokrasopimuksen jatkaminen 307, 411 
Stiftelsen Sjukhemmet i Helsingfors, lainasopimuksen muuttaminen 365 
Stockmann Oy, katualueiden aitaamisluvan jatkaminen 309 
Sukellusrahan korottaminen 189 
Summerilaitteiden asentaminen suojateiden jalankulkuopastimiin 330 
Sunnuntaityökorvaukset 155 
Suoja-Pirtti -yhdistys, tontin ja majoitustilojen vuokraaminen sille, avustaminen ym 91, 126, 

228, 303, 423 
Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlallisuudet 369 

« Kaapelitehdas Oy, valitus erään liikennemaksun veloittamisesta 339 
« Kansallisoopperan Säätiön avustaminen 261 
« Kaupunkiliitto, sen ansiomerkkien jakaminen, jäsenmaksun suorittaminen 159, 369 
« « « koulutuskeskuksen aikaansaamista koskeva asia 144 
« Lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 237 
« Luonnonvarain Tutkimussäätiö, tontin myynti säätiölle 88 
« Messusäätiö, kaupungin edustajan valitseminen sen hallitukseen 370' 
« Messut Osuuskunta, C-messuhallin ja näyttelualyeiden vuokraaminen 93, 308, 413 
« Pelastusarmeijan Säätiö, sen avustaminen, luvat varojen keräämiseen 228, 235, 262 

427 
« « « sopimus Päivölän lastenkodin jätevesien johtamisesta 284 
« Punainen Risti, ks. Punainen Risti. 
« Rakennustaiteen museosäätiö, lisätilojen vuokraaminen sille 306 
« Sokeri Oy:n kauppakirjan täydentäminen 297, 399 
« Taiteilijaseura, huoneiston vuokraaminen sille 422 
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Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton avustaminen 261 
« Teiniliitto, kehitysapukeräyksen järjestämislupa 427 
« Teollisuus-Hypoteekkipankki Oy, obligaatioiden ostaminen kaupungille 125 
« Tivoli, kiertävän eläinnäyttelyn järjestämislupa 414 
« Väri- ja vernissatehdas Oy, vapautuneen varastorakennuksen käyttö majoitustarkoituk-

seen 220 
Suomenkielinen työväenopisto, ks. Työväenopisto. 
Suomenkieliset kansakoulut, ks. Kansakoulut. 
Suomenlinna-elokuva, eräiden kopioiden hankkiminen siitä 183 
Suomi-Filmi Oy, lyhytvärielokuvan valmistamissopimus 183 
Suurmetsä, tilan ostaminen sieltä 82 
Suursuon vanhainkotia koskevat asiat 23, 41, 225 
Suutarila, eräiden tilojen ja määräalojen ostaminen sieltä 81 
Suutarinkylä, viljelysmaiden vuokralleanto 416 
Suvilahden voimalaitosta koskevat asiat 118, 342 
SVUL:n Helsingin piirin avustaminen 267 
Syöpätautien varhaistoteamis- ja torjuntatoimenpiteet 132, 200 
Sähkö- ja puhelinlinjojen paikoista tehdyt sopimukset 412 
Sähkölaitosta koskevat päätökset 118, 340, 412, 493 
Sähkölämmitys, sähkön myynti sitä varten 342 
Sähköntoimitusehtojen ja sähköverkon liittymisehtojen tarkistaminen 341 
Sörnäinen, teollisuus- ym. tonttien vuokralleanto 409, 410, 412 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakaminen 265 
Taideteosten hankkiminen eri laitoksiin 142, 225, 243, 258, 265 
Taivallahden nuorisokoti, sen hyväksyminen erityislastenkodiksi 231 
Taksa, ks. myös Maksut ja Tariffit. 

« henkilövuokra-autotaksan korottamisesta annettu lausunto 334 
« kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksan vahvistaminen 394 
« lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten uuden hoitomaksutaksan soveltaminen 229 
« liikennemaksujen, laiturihuollon ym. satamien maksujen korottaminen, 114,491 
« vanhustenhuoltolaitosten hoitopäivämaksujen 39 

Taksvärkki, Operaatio, työtilaisuuksien järjestäminen siihen osallistuville koululaisille 290 
Talin taimiston uuden kasvihuoneen rakentaminen 74, 284 
Talletusvaraston, yleisen, työmaksujen korottaminen 491 
Tallskär, kalastusmajan pito-oikeuden myöntäminen saarella 482 
Talo-osasto, kiinteistöviraston 420—429 
Talonmiehet, asunnon pinta-alan määrääminen eräissä vuokrasopimuksissa 410 

« ja siivoojat, eräiden virkojen lakkauttaminen 428 
« viikkolevon ja sunnuntaityökorvauksen järjestely 376, 383 

Talonmies-lämmittäjät, koulujen, ylimääräisten palkkioiden korottaminen 241 
Talorakennussuunnittelun laatuluokkajaoituksen vahvistaminen 316 
Talosaari, ks. Husö. 
Talousarvio- ja laskentajärjestelmien yhdenmukaistamista koskeva aloite 369 
Talousarviot, v:n 1967 ja 1968 130, 133, 369 
Taloussuunnitelma, v:ksi 1968—1977 laadittu 368 
Tapanila, aluevaihdon suorittaminen siellä 85 
Tapaninkylä, tilojen tai määräalojen ostaminen, myynti ja vuokraaminen 81, 91, 401, 402 
Tapaninvainio, lastentarha- ym. rakennusten suunnittelu 236 
Tapaturmat, kaupungin työpaikoilla sattuneet 217 
Tapaturmatorjuntayhdistys, sen avustaminen, ohjekirjasen laatiminen 262, 334 
Tapaturmavakuutus lentotapaturmien varalta 157 
Tariffi, kaupunginorkesterin ja nuottien vuokraustariffien tarkistaminen ym 475 

« yhteis-, anomukset eräiden linjojen liittämiseksi siihen 334 
Tattarisuo, alueen pintavesien poisjohtaminen, pienteollisuus- ym. alueiden vuokralleanto 287, ^ ^ 

Teatterikiinteistön luovuttaminen Helsingin teatterisäätiölle 60 
Teiniliitto, Suomen, kehitysapukeräyksen järjestämislupa 427 
Teinilä, Hoitokoti, piirustusten hyväksyminen, valtionavustus 234 
Teknilliset ja niihin verrat tavat virat, palkkaus ym 9, 151, 162, 375 
Telakkakysymys, satamalaitoksen, jaoston asettaminen 491 
Temppeliaukion kirkkotontin vuokran tarkistaminen 93 
Tennisseurat, niille myönnetyt muovihallien pystyttämisluvat ym 482 
Tennistalo, huoneistoja koskevat asiat 320, 424 
Teollisuus- ja liiketonttien hankintaa selvittämään asetettu komitea 161 
Teollisuuslaitosten lautakunta, viranhaltijat, lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. ... 122, 493 
Teollisuustoiminnan edistäminen, toimikunnan asettamista sitä varten tarkoit tava aloite 106 
Teollisuustonttien vuokralleanto 91, 399, 408 
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Tervalammen työlaitosta koskevat asiat 42, 162, 163, 226, 487 
Tervapatavalaistuksen järjestäminen 289 
Tervasaari, urheilukalastusta ym. esittelevän näyttelyn järjestäminen sinne 414 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, virat ja huonetilat 21, 195 
Terveydenhoitolautakunta, ohjesäännön muuttaminen, lautakunnan kokoonpano ym 19, 

193, 445 
Terveydenhoito virasto, johtosäännön muuttaminen, virat ja viranhaltijat 19, 193 
Terveysolojen tarkastustoimisto, terveysylitarkastajan vaalia koskeva valitus 194 
Testamenttilahjoitukset kaupungille 26, 39, 40, 45, 59, 228 
Teurastamolaitoksen lautakunnan kokoukset, päätökset ym 498 
Teurastamolaitosta koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 124, 353 
Teurastuspalkkioiden korottaminen 124 
Tie- ja vesirakennushallitus, määräalojen vuokraaminen Malmin lentoaseman alueelta 306 
Tiehoitokuntia ja tiemaksuja koskevat asiat 279, 293 
Tielautakunta, kokoukset ym 439 
Tieliikennesääntöjä, yhtenäisiä pohjoismaisia, koskeva ehdotus 329 
Tiet, ajoteiden ym. rakentamiseen yksityisille myönnetyt luvat 275, 309, 414 

« eräiden yleisten teiden päätekohtien määrääminen, paikallisteitä koskevat asiat 72, 73, 
278, 279 

« kansainvälisen valtatien johtamista Suomen alueelle koskeva esitys 276 
« kaupungin edustus eri tiekunnissa ja toimikunnissa 312 
« Laajasalon eräiden tietöiden suorittamista tarkoittava aloite 78 
« lentoaseman tulotien rakennussuunnitelma 74 
« moottoriteitä koskevat asiat 70, 118, 330, 332, 364 
« sisääntuloteitä ympäröivien alueiden siistimistä tarkoit tava aloite 77 

Tietojenkäsittelykeskus 354 
Tietojenkäsittely konferenssi, pohjoismainen, komitean asettaminen sitä valmistelemaan 160 
Tilastotoimistoa koskevat asiat 146 
Tilgmann Oy:n tulipalosta aiheutuneet korvausvaatimukset 190 
Tilinpäätös, kaupungin v:n 1966 369 
Tilitysvuokraperusteiden tarkistaminen 318 
Tilkan Valopaino Oy:n kanssa tehty sopimus 146 
Toimela, Työkeskus, Tukiyhdistyksen avustaminen 257, 262 
Toimihenkilöt, ks. myös Viranhaltijat. 

« työehtosopimus, palkkauksen tarkistaminen 8, 10, 151, 154, 374, 380, 383 
Toimikunnat ja komiteat, niiden asettaminen, jäsenet, sihteerien palkkiot 160, 162, 180 
Toimituskirjat, niistä perittävien lunastusmaksujen ym. korottaminen 14 
Toivola, Oppilaskoti 232 
Toivonniemen tila, metsästykseen sen mailla myönnetty oikeus 419 
Tontit, eräiden tonttien osoitenumeroinnin vahvistaminen 325 

« ja alueet, niiden ostaminen, myynti ja vuokraus, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen 
päätökset. 80—93, 297—308 

« « « « « « « « kiinteistölautakunnan päätökset 399—417 
« « « « varaaminen eri tarkoituksiin 300 
« « « « vuokralleantoa koskevat satamalautakunnan päätökset 491 
« « « « « « urhei lu- ja ulkoilulautakunnan päätökset ... 481 
« « « sekä rakennukset, niiden määrääminen eri lautakuntien hallintoon 217, 229, 

244, 246, 247, 266, 268, 291, 341, 349, 396 
« Jakomäen ja Laajasalon liiketonttien luovutusmuodon vahvistaminen 89 
« lastentarha- ja -seimirakennuksia varten varatut 236 

Tontti jaot ja niiden muutokset 103, 326, 419 
Tonttiosaston, kiinteistöviraston, toimialaan kuuluvat asiat 400—416 
Torikauppa 425 
Torpan vanhainkoti 41, 219 
Torpparinmäki, aloite kahluualtaan ja uimalammikon rakentamiseksi sinne 68 
Troolarisataman sijaintikysymys 338 
Trygga Äldringsbostäder, Stiftelsen, lainan myöntäminen säätiölle 126 
Tuberkuloosipiirien Liiton jäsenmaksun suorittaminen 216 
Tuberkuloositoimisto, eräiden virkojen järjestely 27 
Tulli- ja liikennemaksut 339 
Tullikamarit ja tullihuoneistot 336 
Tullisaaren leirintäalue 266 
Tuntemattoman sotilaan muistomerkin aikaansaamista tarkoittava aloite 79 
Tuomarinkylä, eräiden tilojen ja alueiden ostaminen tai vuokralleanto sieltä 80, 83, 90, 298 
Tuomarinkylän kartano, ulkorakennusten ym. vuokralleanto, rakennustyöt, kyntömestaruuskil-

pailu 418 
Turun Ylioppilaskyläsäätiön avustaminen 257 
Tutkijalautakunnan kokoonpano 7, 138 
Tuusulan moottoritietä koskevat asiat 118, 332, 364 
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Tyttönormaalilyseota varten luovutettu tontti, kauppakirjan ehtojen muuttaminen 88 
Työ- ja palkkaussopimuslomakkeiden uusiminen 154, 393 
Työaika, virastojen ja laitosten 149, 151, 374 
Työehtosopimukset 10, 154, 380, 381 
Työkoneiden, rakennusviraston, käyttöä koskeva selvitys 269 
Työlaitosten Keskusliiton jäsenmaksun suorittaminen 227 
Työllisyyskysymysten hoitamista tarkoittavat aloitteet 49 
Työllisyyslainojen myöntäminen 127, 354 
Työllisyystyöt 238, 272, 337 
Työloma, palkkaetujen myöntäminen sen ajalta 386 
Työmaa vaunujen ym. varustaminen asetuksen määräämillä laitteilla 270 
Työnopetuskurssit, koulutustoimiston ja ammattioppilaslautakunnan järjestämät 468 
Työntekijät, erikoisammattimieslisien maksaminen 385 

« palvelusehtoja ja työmaiden järjestysmääräyksiä koskevan esittelylehtisen julkai-
seminen 149 

« siivoojien palkkaperusteiden vahvistaminen 384 
« työehtosopimuksen hyväksyminen 11, 154, 380 
« työtakkien hankkiminen heille 145 

Työnvälitystoimisto, kaupungin maksamia ylimääräisiä eläkkeitä koskeva asia 158 
Työsopimussuhteiset toimihenkilöt 8, 10, 151, 380, 383 
Työterveyslaitos, ilman saastumistutkimus, laitoksen sairaansijojen käyttösopimus 19, 28 
Työterveyssäätiö, kaupungin edustus sen hallituksessa 370 
Työttömyyden vuoksi huoltoavun tarpeeseen joutuneiden työllistäminen 221 
Työtuvat, huoltolautakunnan alaiset 221 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, johtokunnan kokoukset, päätökset ym 467 

« « sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 55, 
256 

« suomenkielinen, johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym 465 
« « sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja-hallituksen päätökset 55, 

255 
Tähtikaukoputken sijoittamiseen Naulakalliolle myönnetty lupa 414 
Täyttöalueet 286, 412 
Töölön lastenseimi, sen avustaminen, huoneiston vuokraaminen sille 237, 422 

« nuorisokoti, sen hyväksyminen erityislastenkodiksi 231 
« sivukirjasto, rakennusluvan anominen uut ta kirjastoa varten 258 
« sokeritehtaan aluetta koskevan kauppakirjan täydentäminen 297, 399 
« Urheilutalosäätiön tontin vuokran 308, 404 

Töölönlahden rantakahvila-alueen vuokra-ajan jatkaminen 406 
Töölöntori, myyntipaikkojen ja kioskin vuokralleanto 425, 426 

Uimahallikiinteistö, Yrjönkadun, huonetilojen vuokralleanto ym. 64, 421, 482 
Uimakoulun, aikuisten, järjestämistä tarkoittava aloite 130 
Uimaloita ja uimarantoja koskevat asiat 67, 482 
Uimaopettajat, kansakoulujen, palkkausta ym. koskevat asiat 240, 389 
Ulkoilmajuhlat yms. tilaisuudet, niiden pitämiseen luovutetut alueet 414 
Ulkoilualueita ja urheilupuistoja koskevat asiat 64, 266, 419, 483 
Ulkoilutoiminnan tukemiseen jaetut avustukset 481 
Ulkomaalaisen oikeudesta kiinteistöjen omistukseen annetut lausunnot 137 
Ulkomainontapaikkojen vuokralleanto 428 
Ulkona tapahtuva myyntitoiminta 427 
Ulkonäyttelyalueiden vuokralleanto 413 
Ulkotarjoilu, siihen kesän ajaksi myönnetyt luvat 406, 413 
Ulosottovirastoa koskevat asiat 17, 186, 420 
Union Öljy Oy, huoltoasematontteja koskevat sopimukset 90, 250, 407 
Unioninkatu 28, talon korjaustöiden loppuun suorittaminen, myymälähuoneiston vuokralle-

anto 99, 423 
Urakoitsijoita, sähkölaitoksen, koskevien määräysten valmistelu 343 
Urhei lu- ja ulkoilulautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 266, 481 

« « ulkoiluvirastoa koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 64, 265 
Urheilukentät ja -laitteet, rakennustyöt ym 267, 484, 487 
Urheilupuistot 64, 266 
Urheilutoiminnan avustaminen 267, 481 
Ursa, Tähtitieteellinen Yhdistys, alueen vuokra-ajan jatkaminen 93 
Uudenvuoden vastaanoton järjestämiskustannusten suorittaminen 370 
Uusipelto, alueiden vuokrasopimukset ym 309, 404, 412 

Vaakunan, kaupungin, käyttämiseen myönnetyt oikeudet ym 182 
Vaalijalan keskuslaitos, hoitopaikkoja koskeva asia 234 
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Vaalit ja vaalimainonta 16, 17, 185, 188, 193, 385, 428 
Vaatturiammattikoulua koskevat päätökset 254 
Vahingonkorvaukset, autoille sattuneiden vahinkojen korvaaminen 191,. 208, 245, 290, 334, 396 

« kiinteistöviraston suorittamat 294 
« kokoojaviemärin rakentamisen aiheuttamat 284 
« sähkölaitoksen suorittamat tai perimät 343 
« tapaturmien johdosta suoritetut 290, 322 340, 396 
« työpaikoissa ym. sattuneiden vahinkojen, varkauksien tms. korvaami-

nen 187, 209, 216, 217, 253, 396 
« vesilaitoksen suorittamat 347 

Vaihetyökeskus, vajaamielisten päivähuoltola, perustaminen ym 46, 233 
Vainajien muiston kunnioittaminen 142, 143, 148, 173, 255 
Vajaaliikkeisten Kunto, lainan myöntäminen yhdistykselle, avustaminen 127, 237, 361 
Vajaamielislaitoksia koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 46, 232, 294 
Vakuusasiakirjojen tarkastus, kiinteistölautakunnan hallussa olevien 399 

« « rahatoimiston hallussa olevien 140 
Vakuutukset, kaupungin, komitean asettaminen niitä tutkimaan ym 160 

« « palveluksessa olevien vakuuttaminen lentotapaturmien varalta 157 
Valio, Meijerien Keskusosuusliike, aluevaihto sen kanssa, määräalan vuokraaminen sille 83, 403 
Valkoinen sali, huonetilojen käyttö 193, 321 
Valkosaaren eteläisen osan vuokrasopimuksen jatkaminen 407 
Vallilan ammattikoulua koskevat asiat 55, 248 

« eräiden rakennusten ostaminen, teollisuustontin vuokra-ajan jatkaminen 297, 410 
« kesäteatterirakennuksen vuokralleanto 424 
« kirjasto- ja nuorisotalon suunnittelu ym 258 
« siirtolapuutarha, palstojen vuokra-ajan jatkaminen 99 

Valtaojien perkaukset, ojitustoimitukset 311 
Valtateitä n:o 2 ja 3 koskevat asiat 276 
Valtio, alueen vuokraaminen kaupungille vesisäiliörakennusta varten 304 

« eläinlääketieteellisen korkeakoulun viemärin rakentamislupa 282 
« korvauksen saaminen siltä eräiden katujen kestopäällystyskustannuksista 276 
« lainojen ottaminen siltä, sille myönnetyn lainen ehtojen vahvistaminen 125, 364 
« lykkäyksen myöntäminen sille verojen tilityksessä 368 
« sen ja kaupungin ym. yhteisen liikennetutkimuksen kustannusten jakaminen 328 

Valtionavustus, ks. myös koulujen, sairaaloiden ym. laitosten nimen kohdalta. 
« aloite sen saamiseksi paikallissairaaloiden poliklinikkatoimintaa varten ... 37, 202 
« huoltolaitosten, lastentarhojen ym 227, 231, 232, 235 
« kansakoulujen 243 
« kaupunginkirjaston 257, 258 
« sairaaloiden 204, 209, 213, 214 
« vajaamielislaitosten 234 

Valtionrautatiet, aluevaihdon suorittaminen sen kanssa 298 
« eräiden vesivahinkojen korvaaminen sille 347 
« ratapihan laajentamista koskevat asiat ym 307, 330, 405, 406 

Valtuustoaloitteet, keskeneräiset, käsittelyn jouduttamista tarkoit tava aloite 3 
« komitean asettaminen selvittämään niiden käsittelyn rationalisoimista ja 

jouduttamista 160 
Vanhainkodit, eräiden hoitopaikkojen merkitseminen laitossairaalaluetteloon 39, 41 

« kaupungin 23, 24, 39, 221—226 
« tonttien varaaminen niiden rakentamista varten 301 
« yksityiset 90, 126, 228, 451 

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos 121, 345 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 138 
Vanhukset ym., liikennelaitoksen vapaa- tai alennuslippujen myöntämistä heille koskeva asia 123 
Vanhusten asuintalot ja asuntolat 41, 226, 301 

« asunto-olojen parantamista tarkoit tavat aloitteet, asuntokomitean mietintö 41, 
42, 220 

« liikenneolosuhteiden parantamista tarkoit tavat aloitteet 123 
« lomanvietto- ja kesävirkistystarkoituksiin myönnetyt avustukset • 451 
« päiväkotitoiminta, saunomismahdollisuuksien parantamista tarkoit tava aloite 41, 

42, 225 
« Turva-yhdistys, lainan myöntäminen sille 126, 359 

Vanhustenhuoltolaitoksia koskevat asiat 39, 41, 221 
Vantaala, Päivähuoltola, valtionavun saaminen verkkoaidan rakennuskustannuksiin 232 
Vantaanjoen tulvavahinkojen ehkäisemiskysymykset 121, 347 

« vesistön uittosäännön muuttaminen 340 
Vapaavaraston laajentaminen, maksuista annetun asetuksen muuttaminen 115 
Varasto- ja autotallitilojen vuokraaminen virastojen ja laitosten käyttöön 422 
Vartiokylä, kadun rakentamiskorvausten määrääminen alueella 419 
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Vartiokylä, ruotsinkielisen yhteiskoulun tontin vuokrasopimuksen muuttaminen, lainan kiinni-
tysvakuuksien muuttaminen 92, 129 

« teollisuusalueen väestönsuojien rakentaminen 18 
« tonttien ja ahieiden vuokralleanto, osto ja myynti 401, 402, 409, 417 

Vastaanottokodit 24, 45, 230 
Vedenpuhdistuslaitokset ja vesisäiliöt 121, 345 
Vekseliprotestitietojen antamisesta perittävän korvauksen korottaminen 147 
Veneiden myynti- ja esittelypaikkojen vuokraaminen ranta-alueilta 414 
Venelaiturit ja venepaikat 483 
Venetelakka-alueiden vuokrasopimukset 411 
Venäläisen Koulun Kannatusyhdistys, lainojen maksujärjestelyt ym., eräiden saatavien peri-

minen 367 
Verkkosaari, alueen hallinnon järjestäminen, kalatukkukeskuksen ottaminen käyttöön ... 353, 498 
Verolautakunta, jäsenen valitseminen siihen 138 
Verotusta koskevat asiat 6, 130, 148, 368 
Verovirasto, kaupungin maksamia ylimääräisiä eläkkeitä koskeva asia 158 
Veroäyrin hinnan vahvistaminen 368 
Vesijohto- ja viemärityöt, eri alueilla suoritetut 74, 280, 344, 493 

« « « yksityisille myönnetyt suorittamisluvat 281, 345, 414 
Vesijärvi-Espoonlahti -väylän vesien suojelusäännöstely 345 
Vesilaitos, sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 120, 189, 304, 43 

« « « teollisuuslaitosten lautakunnan päätökset 493 
Vesilautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 438 
Vesipostit, yleiset, ja kesävesijohdot 345 
Viemärin ja kadun rakennuskustannusten vahvistaminen ja periminen 70, 293, 419 
Viemärisuunnitelmien vahvistaminen 280 
Viemärit, ks. Vesijohto- ja viemärityöt. 
Viemäriveden puhdistamot, ks. Jätevedenpuhdistamot. 
Vierailukutsut, kaupungin esittämät tai saamat 171 
Vihannestukkutori, neuvottelukunnan valitseminen ym 498 
Vihreä-Valkoinen Tenniskerho, uuden kentän rakentamislupa ym 482 
Vihti, eräiden tilojen ostaminen sieltä 83 
Viikin jätevedenpuhdistamo, sen laajentamissopimus 74 
Viikinmäki, eräiden rakennusten ostaminen, viljelysmaiden vuokralleanto 297, 417 
Viljelys-ja laidunmaiden vuokralleanto 407, 416, 481 
Viranhaltijat, ansiomerkkien myöntäminen heille 159 

« eläkkeitä ja kasvatusapuja koskevat asiat 12, 14, 158, 390 
Viranhaltijat, henkilökohtaisen palkanlisän suorittaminen eräissä tapauksissa 379 

« konekirjoitus- ym. lisäjärjestelmän muuttaminen, konekirjoituspalkkiot 12, 155, 156 
« kurssitoiminta 144, 157, 166, 385 
« loman myöntäminen 50- ja 60-vuotispäiviä varten 149 
« luontoisedut, luontoissuoritussäännön toteuttaminen 39, 217, 379, 387, 388 
« matka-apurahat, opintomatkastipendit ym., virkavapauden myöntäminen ... 157, 

164, 388 
« oikeus virassa pysymiseen eläkeiän saavuttamisen jälkeen, sivutoimen hoita-

minen 387 
« palkkauksen yleistarkistus, kuoppatarkistukset 8, 149, 374, 375 
« sunnuntai- ja päivystyskorvaukset 155, 384 
« teknillisten ja niihin verrattavien virkojen palkkaussopimukset 9, 151, 375 
« virkojen, palkkausta, perustamista, vakinaistamista ym. koskevat asiat 151, 

201, 386 
« vuosilomakysymykset 10, 388 

Virastot ja laitokset, henkilökunnan urheilu työn tukeminen 481 
« « « kaluston hankinta, huoneistojen luovuttaminen niiden käyttöön ... 159, 195, 

256, 264, 294, 420 
« « « siivouskorvausperusteiden vahvistaminen ym 318, 384 
« « « työajan järjestely 149, 151, 374 

Virastotalo, Kallion virastotaloa koskevat asiat 99, 292, 320, 321, 421 
« rakennusviraston 487 
« Unioninkatu 28:n korjaustöiden loppuun suorittaminen 99 

Virat, eräiden virkojen ns. kuoppatarkistukset 8, 375 
« niiden perustamista, vakinaistamista, täyt tämistä ym. koskevat päätökset ... 151, 201, 386 
« niitä koskevien ilmoitusten julkaiseminen 157 
« piirtäjän virkojen pätevyysvaatimusten vahvistaminen 153 
« sporttelivirkoja koskevat asiat 12, 153, 390 
« teknilliset ja niihin verrattavat, palkkauksesta tehdyt sopimukset 9, 151, 375 

Virka-asuntojen vuokra vastikkeiden vahvistaminen ym 217, 388 
Vi r kalu et telon julkaisemiskysymys 217, 148, 393 
Virkamatkat, ulkomaille tehtävät , päivärahan korottaminen 157 

522 



Hakem isto 

Virkamiesliitto, Ahtelan toipilaskotia koskeva sopimus 35 
Virkanimikekomitea, oikeus sihteerin ottamiseen ym 162 
Virkapuhelimet 388 
Virkapukujen ja työtakkien hankkiminen vahtimestareille ja työntekijöille ... 143, 145, 186, 428 
Virkasivutulot, niitä koskeva selvitys ym 153 
Virkasäännön muuttaminen 10, 13, 379 
Virkavapauden ja työloman myöntäminen 149, 388 
Virvoitusjuomakioskien vuokralleanto 191, 425, 482 
Vitamiinivalmisteiden käyttämistä kouluruokailussa tarkoittava aloite 52 
Voimalaitokset, sähkölaitoksen 341, 342, 493 
Voin käytön lisääminen kouluruokailussa 241 
Vuokra-alueiden järjestelylain aiheuttamat toimenpiteet 304 

« asunnot, kaupungin, eräiden asukkaiden niistä luopumista koskevat toimenpiteet 425 
« « yksityiset, niiden välittämiskokeilu 316, 399 

Vuokrat, asuin- ja liikehuoneistojen, virka-asuntojen, niiden tarkistaminen 217, 318, 353, 424 
« satamalaitoksen varastotilojen vuokrien korottaminen 491 
« tilitysvuokraperusteiden tarkistaminen 318 
« tonttien ja alueiden, tarkistaminen, palauttaminen ym 93, 308, 404, 411 
« viljelysmaiden, indeksiehtoisten vuokrien vahvistaminen 417 

Wuorio Otto, Oy, lupa maaperä- ym. tutkimusten suorittamiseen 309 
Vuosaaren alueen maatalouskiinteistöjen verojyvitys, kaupungin osuuden suorittaminen 311 

« asemakaavan laatimisen kiirehtimistä tarkoittava aloite 102 
« jätevedenpuhdistamo, alueen varaaminen, rakennustyöt ym 77, 285, 489 
« paikallistien parantamissuunnitelma 73 
« paloiärjestyksen ja rakennuskaavan kumoaminen, rakennuskiellon jatkaminen 

alueella 18, 105, 190 
« sillan ja siihen liittyvän tien ottaminen kaupungin hoitoon 73, 297 

Vuosaari, aluevaihtojen suorittaminen, määräalojen ostaminen ja vuokraukset 82, 86, 403, 
404, 417 

« huviloiden vuokraaminen eräille yhdistyksille 423 
« kirjasto- ja nuorisokerhotoiminnan aloittaminen ym. 58, 60, 263, 295 
« sähkön ostaminen sinne Etelä-Suomen Voima Oy.itä 493 
« -Säätiö, kaupungin edustajan määrääminen tilejä ym. tarkastamaan 370 

Vuosilomakysymykset 10, 388 
Vuositilintarkastajia koskevat asiat 4, 5, 140 
Väestön määrä, kaupungin 369 
Väestönsuojat, asunto- ja teollisuusalueiden yhteiset, osuuksien periminen kustannuksista 310, 

410 
« niiden suunnittelu- ja rakennustyöt, piirustusten hyväksyminen 18, 191, 

272, 443, 444, 487, 489 
Väestönsuojelua koskevat päätökset 18, 191, 443 
Väestönsuojelukurssit, niihin käytetyn oman ajan korvaaminen 157, 385 
Väestönsuojelulautakunnan kokoukset ym 443 
Väkijuomaliikkeen kunnallisen tarkastajan viran palkkauksen korottaminen 64 
Väkijuomamyymälät, perustaminen, anniskeluoikeudet, niistä annetut lausunnot 136, 372 
Väkiluvun, kaupungin, arvioimista tarkoittava aloite 100 
Wärtsilä Oy, kieltotaulujen asettaminen sen telakka-alueelle 340 

Yhteistariffi, anomukset eräiden linjojen liittämiseksi siihen 334 
Yhtenäiskouluyhdistys, rakennuslainojen myöntäminen ym 367 
Yksityiset sairaanhoitolaitokset, hoitomaksujen yhtenäistämistä ym. tarkoit tava aloite 199 

« tiet, niiden kunnossapito, avustusten myöntäminen ym 279 
Yleiset vesipostit ja kesävesijohdot 345 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten määrärahojen jakaminen 162, 261 
Yleisten alueiden mittausten vireillepaneminen 312 

« töiden lautakunta, lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 268, 486 
Ylikäytävä- ja raidej ärj estelyt satama- ym. alueilla 339 
Yliopistollinen keskussairaala, ks. Helsingin yliopistollinen keskussairaala. 
Yliskylä, eräiden muutosten tekeminen sen kansakoulun rakennusohjelmaan 54 

« lastentarharakennuksen piirustusten hyväksyminen ym 37 
« liiketontin vuokralleanto 90 

Yrjönkadun uimahallikiinteistö, sitä koskevat järjestelyt, huonetilojen vuokralleanto 64, 421, 

Yömajatoiminnan väliaikainen järjestäminen 218 
Yösähkön myynti sähkölämmitystä varten 342 

Zurichin lentoreitin avausmatka, kaupungin edustajan valitseminen 173 
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Äi t i - ja lapsikotien tukeminen 451 
Äi t iys- ja lastenneuvoloita koskevat päätökset , 195, 420, 421 
Äänestysalueet, niiden määrääminen 10 

Öljykaasulaitoksen rakentamiskysymys 348 
Öljysatamat, Herttoniemen ja Laajasalon 110, 337 
öljyvahinkojen torjumistoimenpiteet 114, 287, 337 
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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). 
52. 1967. 
Jälkimmäinen osa (tilastollinen katsaus). 
48—50. 1963—1965. 

II—III Ulkomaankauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja eng-
lanniksi. 
28. 1967. 

V Kaupungin tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. Suomen- ja ruotsin-
kielinen, englanninkielinen tiivistelmä. 
53. 1968. 

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

VII Erikoistutkimukset. 5. Otantaväestölaskenta Helsingissä v. 1965. Suomen- ja ruotsin-
kielinen, englanninkieliset yhteenvedot. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, sisällysluettelo 
myös englanniksi. 
57. 1968. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
80. 1967 (V:n 1964 I osa ei ole vielä ilmestynyt). 

D. Helsingin kaupungin virastot ja laitokset. Suomenkielinen. 
2. 1966. 

E. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
41. 1969. 

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

G. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
45. 1967. 

H. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. Irtolehti järjes-
telmä. 

I. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkieliset tii-
vistelmät. 
21. 1969. 


