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» lautakunnan kokoukset, päätökset ym 455 
Elintarvikkeiden kaupan valvonta 18, 153, 400 
Elokuvat, lyhyt-, kaupunkia esittelevät 140, 216, 230 
Elokuvatoiminta, kaupungin, sitä suunnitteleva toimikunta 117 
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Eläkkeet, ylimääräiset, ikärajan alentamista 95 v:een koskeva aloite 85 
Eläkkeitä koskevat asiat 8, 11, 109, 114, 349 
Ennakkoveroäyrin hinnan määrääminen 84 
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» » metrosuunnitelmia ja sähköenergiakysymyksiä käsittelevä yhteistyötoimi-
kunta 118, 119 

» » määräalojen ostaminen sieltä, eräiden viljelysmaiden vuokraoikeus ... 47, 373 
» » lastentarhan ym. alueen vuokrauksen tarkistaminen 56 
» » Pitkänii tyn valtaojan perkausta koskeva suunnitelma 227 
» » sen eräistä asemakaavaehdotuksista annetut lausunnot 279 
» » yhteistyö Helsingin seudun liikenneasioissa 285 
» seurakuntien kirkkohallintokunnan vuokraoikeus Leppävaarassa 361 

Esso Oy, jakeluasematontin vuokralleanto, jakelulaitteiden asentamislupa 262, 368 
Etelä-Kaarelan Oppikouluyhdistys, lainojen takaaminen, vakuudet 83, 325 
Etyylialkoholin vientiliikennemaksun alentaminen 69 
Eurant ie 5, liikennelaitoksen halli- ja korjaamorakennuksen muutostyöt 310 
Ev.lut . seurakunnat, ks. Seurakunnat. 
Eväsraha, työntekijöille maksettava, siitä tehtävä ennakonpidätys 114 

Fallkullan tila, eräiden rakennusten purkaminen 267 
Fastighets Ab Villa Solsken, lausunto yhtiön valituksesta ikkunatyypin muutosasiassa 283 
Filminor Oy, lyhytelokuvan tilaaminen siltä 140 
Finn Finland -viikko Kööpenhaminassa, kaupungin edustaja 129 
Finnexpress Oy, Verkkosaaren varastoalueen vuokralleanto 294 
Finnlines Oy Ltd, kirjaston varaston valaisimien myynt i yhtiölle 214 
Foto Oy:n pienteollisuustalon rakentaminen, lausunto tiesuunnitelmista 233 

Gallen-Kallelan Taide Oy, aluevaihdon raukeaminen sen kanssa 256 
Gamlas Vänner -yhdistys, sen lainaehtojen vahvistaminen 317 
Geo teknillinen toimisto, kiinteistöviraston, varastotilat 251, 276 
Gillobacka, ks. Killinmäki. 
Gulf Oil Oy, huoltoasematontin vuokralleanto 367 
Gunillantie 6, Kiinteistö-oy, tontin vuokraaminen yhtiölle 55 

Haaga, avo-ojan putki t taminen erään oppilaitoksen tontilla 244 
» eräiden tonttien asemakaavoja koskeva ilmoitus ministeriölle 281 
» Etelä-, aluevaihdon suorittaminen, tont t ien vuokraaminen 48, 53 
» » eräiden rakennusten ostaminen 252 
» » lähiökentän pukusuojarakennuksen piirustukset 225 
» määräalan ostaminen sieltä 45 
» pienteollisuus- ym. tont in vuokralleanto 362 

Haagan ammattikoulua koskevat asiat 81, 208, 348, 419 
» osasto, Hesperian sairaalan 21, 166 
» paloaseman liikennevalojen asentaminen 286 
» » virvokekioskin vuokralleanto 147 
» Pohjois-, vanhusten asuntola, kaluston hankinta 185 
» varastoalueen erään korttelin vuokra-ajan pidentäminen 57 

Haka, Helsingin Asuntokeskuskunta, kalliosuojakorvausten maksunlykkäys 265 
Hakaniemenhalli ja -tori, myyntipaikkojen vuokralleanto, vuokrien palaut taminen ... 264, 380 

» » » mukavuuslaitoksen aukioloaika, roska-astioiden hankinta 243 
Hakuninmaata ja sen ympäristöä koskevista tiesuunnitelmista annet tava lausunto 233 
Hallintoa, kaupungin, koskevan kirjallisuuden lähettäminen ulkomaille 106 
Hammaslääketieteen laitoksen rakennusohjelmatoimikunta, kaupungin edustaja 119 
Hanasaaren voimalaitosta koskevat asiat 299, 300, 449 
Hangonkadun hoitokoti 21, 168, 169 
Hankintatoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 103 
Hankkija, Keskusosuusliike, lupa rakennuksen sijoittamiseen Vuosaaressa 283 

» » taimimyymäläalueen vuokraaminen sille Puotilasta 366 
Harmajan luotsiasemarakennus 297 
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Hartwall Oy, tien rakentamista koskevan luvan irtisanominen 232 
Harvialan Taimitarha, taimimyymäläalueen vuokraaminen sille Maunulasta 366 
Hausjärven kunta, maksunlykkäyksen myöntäminen sille 257 
Hautausmaan, kunnallisen, perustamisesta Helsinkiin tehty esitys 256 
Heikinlaakson asemakaavan valmistumista koskeva asia 281 
Helikopterin lasku- ja nousupaikan vuokraaminen kesäkaudeksi 370 
Helsingfors Segelklubb, vesijohdon rakentaminen Vattuniemen satama-alueelle 301 

» Segelsällskap, Liuskaluodon vuokrasopimus, laina 58, 316 
» » moottoripolttoaineiden jakelulupa 368 
» Svenska Bostadsstiftelse, laina, tonttien vuokraaminen ym 54, 82, 198, 260 
» » ungdomsråd, avustus vierailun järjestämiseen 220 

Helsingin kadunnimet -teoksen julkaiseminen 284 
»• Kauppa- ja Sihteeriopiston Kannatusyhdistys, tontin vuokraaminen 53 
» kauppakamari, matkailutilojen välitystoiminnasta annettu lausunto 100 
» kaupungin Kiinteistöyhtiöiden Työntekijät, työehtosopimus 113 
» Kaupunkilähetys, eräiden rakennusten ostaminen, huonetilojen vuokraus ... 252, 263 
» Kesäteatterin Kannatusyhdistys, avustuksen suorittaminen 217 
» Kotiaputoimisto, perustaminen, kaupungin edustajat 176, 331 
» kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjärjestö, työehtosopimukset, kesä-

koti 10, 113, 227, 340 
» kunnallis virkamiehet ja -toimihenkilöt, toimihenkilöiden työehtosopimus 113 
» Kyllästyslaitos, sen osakkeiden merkitseminen 327 
» Käsityönopettaj aopiston säätiö, lainan vakuudet 82 
» Lastenlinnan kuntainliitto, ks. Lastenlinna. 
» maalaiskunnan yhdistämistä kaupunkiin koskeva anomus 61 
» maalaiskunta, erään vesijohdon rakentamislupa 302 
» » sen eräistä asemakaavaehdotuksista annet tu lausunto 279 
» » » j a kaupungin välisen vedenmyyntisopimuksen muut taminen ... 304 
» » tien rakentaminen Malminkartanon tilan kautta, lupa 232 
» » tilan ostaminen sieltä 47 
» » yhteistyö Helsingin seudun liikenneasioissa 285 
» NMKY, lupa lehdenmyyntipaikkojen järjestämiseen 382 
» nuorisotyötoimikunta, avustus vierailun järjestämiseen 220 
» Nuorkauppakamari, kaupungin kart tojen luovuttaminen 250 
» Opettajayhdistyksen Kesävirkistystoimikunta, vapautus vuokranmaksusta 206 
» Osakepankki, jätevesien johtamislupa 239 
» Osuuskauppa, tontin vuokraaminen sille hotellia varten 51 
» Puhelinyhdistys, ks. Puhelinyhdistys. 
» Rohdos Oy, denaturoitujen valmisteiden myynti lupa 93 
» seudun asuntotuotanto, kaupungin edustajan määrääminen yhteistyöryhmään ... 284 
» » Kesäyliopisto, avustus, toimikunnan tilien tarkastus ym 217 
» » kuntien yhteisten tehtävien hoitaminen - 139 
» seutukaavaliitto, jäsenmaksu, liikennetutkimus, kaupungin osuus kustannuksista ym. 284 
» sokeainkoulu, lasten matkakustannusten suorittaminen 204 
» Sotilaskotiyhdistys, avustuksen myöntäminen sille 131 
» Suomalainen Säästöpankki, aluevaihto 356 
» Työväenyhdistys, vuokratontin myynti sille 49 
» uudet asuntolat Oy, rakennusten luovuttaminen yhtiölle 177 
» Uusi Yhteiskoulu Oy, lainojen korkojen maksujärjestelyt 327 
» Vapaa-ajat tel i jat -yhdistyksen esitys kunnallisen hautausmaan perustamisesta ym. 256 
» Yliopisto, ylioppilaskunnalle myönnet ty avustus 214 
» yliopistollista keskussairaalaa koskevat asiat 35, 170, 324 

Helsinki-aiheiset elokuvat 140 
» mitalien jakaminen 115 
» näyttelyn järjestäminen ulkomailla 129 
» palkinnon jakamista koskeva ilmoitus 221 
» päivän viettoa koskevat asiat 139 
» Seura, avustus, korvaus uudenvuoden vastaanoton järjestämisestä 215, 330 
» viikon Säätiö, avustuksen suorittaminen säätiölle 216 

Henkikirjoitusilmoitusten vastaanottot i lat 379 
Henkilökuljetukset, kaupungin sisäiset, yhteenveto 106 
Henkilö vuokra-auto kiintiön lisäämisestä ja taksan korottamisesta annetut lausunnot 291 
Henkisen työn työttömien aut tamis ta koskeva aloite 87 
Hernesaarenkatu 10—14, rakennuksen vuokraaminen 378 

» vinopysäköintialueen kunnostaminen 288 
Herttoniemen kansakoulun terveydenhoitotilat 31 

» paloaseman rakentaminen, huonetilaohjelma 147 
» sivukirjasto, rakennusohjelma ym 215 
» teollisuusalueen raiteiston nostaminen 70 
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Herttoniemi, alueiden varaaminen leikkikenttää ja koulukasvitarhaa varten 244, 252 
» aluevaihto, tonttien ja määräalojen vuokralleanto 49, 54, 57, 365, 379 
» varasto- ja teollisuusrakennuksen ostaminen 252 

Hesperian puisto, leikkikenttätoiminnan aloittaminen 200 
» sairaalaa koskevat asiat 20, 161, 164, 165, 403 

Hevossalmi, katselmuksen suorittaminen invalidien virkistysalueella 369 
Hiekkasiilot 44, 244, 444 
Hienomekaanikkokoulu, virat, opetussuunnitelma 212 
Hietalahdenhallit, myymälöiden vuokralleanto ym 380 
Hiidenvesisuunnitelmaa koskevat asiat 304 
Hiilivaraston, raaka-aine-, kirjaamismenetelmä kaasulaitoksessa 306 
Hiirilavantauti, sairastuneiden kätilöoppilaiden hoitamisesta aiheutuneet maksut 171 
Hirvihaaran vanhainkoti 183 
Hoitomaksut, Nikkilän sairaalan perhehoitopotilaiden, niiden korottaminen 403 
Hoitopaikat sairaaloissa, huoltolaitoksissa ym., niitä koskevat sopimukset ym. 166, 182, 324, 403 
Holhouslautakuntaa koskevat asiat 391 
Hormien, ilmanvaihto-, puhdistaminen kaupungin rakennuksissa 147 
Hotelli- ja ravintolaopistosäätiö, tontin vuokraaminen opistoa varten 53 
Hotellien tontit, puhtaanapitolaitoksen alueelta vuokrattavat 51 
Huollon tarpeen selvittämistä ja ehkäisyä koskevat toimenpiteet 84 
Huoltoasematoiminta, Haagan ammattikoulun 209 
Huoltoasematonttien vuokralleanto, jakelulaitteiden pitoluvat 367 
Huoltoavustusten ja niiden ohjeiden tarkistaminen 407 
Huoltokassa, aukioloajat, asunnonhankkimislainojen lainaehdot 107, 324 
Huoltomiehet, eräiden kiinteistöyhtiöiden, työehtosopimus 113 
Huoltolaitokset, ks. ao. laitoksen nimen kohdalta. 

» lisähenkilökunnan palkkaaminen, huoltolaitostonttien käyttö 173, 175 
Huoltolat, alkoholin väärinkäyttäjien ym., paikkojen lisääminen 185 
Huoltolautakunnan hallintoon siirretyt tonti t 173 

» lisäjäsenen valitseminen, päätökset, kokoukset ym 94, 407 
» työtuvat 180 

Huoltotyön kehittäminen, kuntoutustoimikunta 173, 407 
Huoltovirasto, virat ja viranhaltijat ym 174 
Huomionosoitukset, eri henkilöihin kohdistuneet 130, 227 
Huoneistot, kaupungin vuokratonteille rakennettujen talojen, käytön valvonta ym 360 

» niiden hankkiminen kaupungin virastoja ja laitoksia varten, vuokraukset ja 
ostot 250, 251, 375 

» tontit ja maa-alueet, selvitys niiden käypää vuokraa pienemmästä vuokrasta ... 355 
Huopalahdentien liikennejärjestelyt 287 
Huumausaineiden käyt täjät , avustus nuorten käyttäj ien neuvonta-aseman toimintaan 410 
Huumausainekysymys, avustus Rikospoliisiyhdistykselle tutustumismatkaa varten 145 
Hvitträsk, tilan myyntitarjous, kiinteistölautakunnan lausunto 358 
Hydrobiologinen tutkimuslaitos, Jyväskylän, kaupungin ehdokkaan nimeäminen 305 
Hyvösen lastenkoti 25, 26, 192 
Hämeentie 152, Annalan lastentarhan huoneiston vuokrasopimuksen uusiminen 375 
Härkälänjoen perkaustyöt 449 
Häräntie, tien nimen vahvistaminen 279 
Hässelby-Säätiö, käyttökustannusten kaupungin osuuden suorittaminen 217 

Ilmala II :n vesisäiliön rakennustyöt 449 
Ilman saastumisen ehkäisemistä koskeva aloite, meluntorjuntaa ym. tutkiva toimikunta 44, 115 
Ilmanvaihtohormien, kaupungin rakennusten, puhdistaminen 147 
Ilta- ja yötyön korvaaminen 338, 340 
Iltaoppikoulut, niiden oppilaiden oikeutta liikennelaitoksen vapaalippuihin koskeva aloite 33 
International Association of Metropolitan City Libraries, kaupunginkirjaston jäsenyys 35 

' » Hospital Federation, jäsenmaksun suorittaminen 172 
Invalidien kuljetuksen järjestäminen 188 

» vapaa- ja alennusliput, aloite niiden myöntämisperusteiden tarkistamiseksi 75 
Invalidijärjestojen tukeminen 188, 407 
Invaliidisäätiö, tontin vuokraaminen sille 263 
Irtaimen omaisuuden tarkastus 6 
Irtaimistoluettelo, anastettujen irtaimistoesineiden poistaminen siitä 246 
Irtolaisaineksen poistaminen satama-alueelta 295 
Iso-Huopalahden kaatopaikka, tien asfaltointi 231 

» kylä, eräiden alueiden vuokraehtojen muuttaminen 372 
Iso Sarvasto -lahden täyttäminen 280 
Istutukset, kaupungin kaunistamiseksi suoritetut 246 
Itsenäisyyden 50-vuotisjuhlallisuuksien kustannukset ja muiston vaaliminen 330 
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Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 329 
Itäisen lääkäriaseman toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma 170 

» sairaalan rakentamista koskevat aloitteet ym. asiat 19, 85, 169 
Itäväylä, moottorit ietä koskevat rakennustyöt, kilpailu 232, 443 

Jakomäen alueen eräiltä vuokraajilta peri t tävät kalliosuojakorvaukset 360 
» Kauppakeskus Oy, kaupungin edustajan nimeäminen sen hallitukseen 331 
» lastentarha ja -seimi, virat, piirustukset 30, 199 
» nuorisokoti 192 
» ostoskeskustontin vuokralleanto 359 
» -Puistolan aluelääkärien vastaanottotilat 375 

Jakomäentie 6 ja 8, huoneistojen vuokraaminen, autopaikkatontt ien vuokrasopimukset ... 360, 376 
Johanneksen kenttä, pysäköintitilojen rakentaminen kentän alle, tutkimukset 288 
Johtokivenkuja, sen päässä olevan tontin aitaaminen 267 
Johtosäännön, kiinteistölautakunnan, täydentäminen torikaupan osalta 59 

» nuohoustoimen, vahvistamisesta tehty valitus 147 
» oppisopimustoimiston (ent. ammattioppilaslautakunnan toimiston) hyväksy-

minen 34, 425 
Johtosääntöjen, liikennelaitoksen lautakunnan ja -laitoksen, hyväksyminen 73 
Jollaksentien osan vesijohdon rakentaminen 302 
Jollas, kaapelialueen vuokrasopimuksen purkaminen 366 
Joulukadut , joulukuusien ja -koristeiden myyntiluvat ym 382 
Joulukuusen lahjoit taminen Brysselin ja Kööpenhaminan kaupungeille 129, 131 
Julkaisut, asuntotuotantokomitean 20-vuotisjulkaisun laat iminen 273 

» eräiden julkaisujen hinnat, hankinta ym 140, 141 
» kaupungin sairaalalaitoksen historian kustannukset 170 
» Kaupunginteat ter in esittelylehtisen julkaiseminen 216 
» sähkölaitoksen 60-vuotisjuhlajulkaisu 300 

Julkisen liikenteen ja metrosuunnitelmien yhteistyötoimikunta 118 
» » kehittäminen, aloite 67 
» » liiton, kansainvälisen, kokouksen järjestäminen 311 

Jyväskylän hydrobiologinen tutkimuslaitos, kaupungin ehdokkaan nimeäminen 305 
Järjestelytoimisto, kaupunginhallituksen, virat ja viranhalt i jat 6, 101 
Järjestyssäännön, yleisen, muut taminen torikaupan myyntiaikojen osalta 59 
Järvenpää, määräalan ostaminen sieltä 47 

» vastaanottokodin perustaminen sinne 195 
Jäsenmaksut, Helsingin seutukaavaliitolle ym. suori tet tavat 284, 298, 314 

» Kemian Keskusliiton ym. jäsenmaksut 395, 306, 307 
» terveyden- ja sairaanhoidon alan yhdistyksille ym 23, 168, 172 
» Työlaitosten Keskusliiton ym. jäsenmaksut 187, 227, 312 

Jätekysymyksen järjestämistä tarkoit tavaa suunnitelmaa koskeva aloite 42 
Jäteveden johtamiseen yksityisille myönnetyt luvat 239 
Jätevesien johtamista koskevat katselmukset, kaupungin edustajat 303, 305 

» Nikkilän sairaalan ym., johtaminen Sipoonjokeen 238 
» johtamislupahakemus vesioikeudelle 237 

Jät teenkul je tusmaksujen perusteiden tarkistaminen 39 
Jäähalli, aidan piirustukset, pysäköintialueen päällystys ym 226 
Jäänmur ta ja t , kaupungin, päällystön ja miehistön työehtosopimukset 11, 343 
Jäätelön myynnin salliminen virvoitusjuomakioskeissa 380 

» myyntipaikat , myyntikauden tilapäinen pidentäminen, niiden vuokralleanto ... 58, 381 
» » vuokran osan palauttaminen eräälle toiminimelle 264 

Kaapelialueen vuokrasopimuksen purkaminen Jollaksessa 366 
Kaarelan, Etelä-, yhteiskoulun uudisrakennuksen piirustukset 258 
Kaasulaitos, kaasukellon paikan vuokraoikeuden päät tyminen ym 366 

» sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 72, 305 
Kaasutuslaitoksen, öljytuotteeseen perustuvan, rakentaminen 73 
Kaasu-Unionin, kansainvälisen, jäsenmaksun suorittaminen 306 
Kaatopaikat 242 
Kadun ja viemärin rakennuskustannusten vahvistaminen, rakentamiskorvausten periminen 

39, 249, 360 
Kadunnimet, Helsingin, -teoksen julkaiseminen 284 
Kadunnimistön täydentäminen, kadunnimiehdotukset 279, 386 
Kadut ja tiet, ks. myös Tiet. 

» » » Helsingin-Lähden moottoritien osan rakentaminen 39 
» » » » Porvoon valtatien osan rakentaminen moottoritieksi 40 
» » » katupuhtaanapi toa koskevien yleispäätösten tarkistaminen 38 
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Kadut ja tiet, kauko- tai kauttakulkuliikenteelle tärkeitä ka tu ja koskevat asiat 234 
» » » koulutien turvaamista Länsi-Pakilassa koskeva asia 231 
» » » liikenteen järjestelyä koskevat asiat 285 
» » » niiden rakennus- ja korjaustyöt 230, 445 

Kahvila- ja ulkotarjoilualueiden vuokrasopimukset ja pitoluvat 367 
Kaisaniemen ravintolarakennusta koskevat asiat . 378 
Kaivohuone Oy, Uusi, ravintolarakannuksen vuokraaminen yhtiölle 378 
Kaivopuisto, helikopterin lasku- ja nousupaikan vuokralleanto 370 
Kalatukkukeskus ja kalasatama . 454 
Kalliolan Kannatusyhdistys, sen avustaminen, lainan maksujärjestelyt 219, 324 
Kallion kansakoulun lisärakennus ym 31 

» Nuorisokoti 25 
» paloaseman huonetilaohjelma 147 
» virastotalo, autohallin autopaikoista per i t tävät vuokrat 348 
» » suojelusuunnitelmat, vi ihtyvyystutkimus ym 15, 275 

Kalliosuojakorvausten periminen ja maksunlykkäyksen myöntäminen 265, 36Q 
Kalliosuojat, ks. myös Väestönsuojat. 
Kallvikintien valaiseminen 300 
Kaluston hankinta, virastojen ja laitosten 104 

» » ks. myös ao. viraston tai laitoksen nimen kohdalta. 
Kamerakerhon, Mäkelän kansakoulun, sähkö- ja vesimaksut 203 
Kampin alue, kaasukellon paikan vuokraoikeuden päät tyminen ym 366 

» ammatt ikoulua koskevat asiat 33, 208 
Kankaretie 3, huoneiston vuokraaminen aluelääkäritoimintaa varten 375 
Kannelmäen toisen lastentarha- ja -seimirakennuksen piirustukset 198 
Kansakoulun ohjesäännön muuttaminen 31 
Kansakoulut, ehdotus kouluhuoneistojen käyt töä koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ... 202 

» kasvatusneuvolaa ja kesäsiirtoloita koskevat asiat 201, 205 
» kielenopetuksen ohjaajan virkojen perustaminen suomenkielisiin kansakouluihin 31 
» kiinteistöjen siirtäminen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallintoon 202 
» lääkärintodistuksen vaatiminen virkaan valitulta opet tajal ta 202 
» niiden suunnittelu-, rakennus- ja korjaustyöt, tont t ien varaaminen 31, 204, 415, 417 
» pianojen, kaitafilmiprojektorien ym. kaluston hankinta 204 
» ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan kokoukset ym 417 
» suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan kokoukset ym 414 
» talonmiesten viikkoleposijaisten palkkiot 346 
» televisioiden ja kirjojen saaminen lahjoituksina 32 
» terveydenhoitoa koskevat asiat 401 
» virat ja viranhalti jat , palkka- ja eläkeasiat 31, 32, 202, 205, 414, 417 

Kansalaiskoulun, Ala-Malmin, askartelukerholle myönnet ty kuumailmapallon täyt tölupa 370 
» VI I—VII I luokkien opetussuunnitelman tarkistuskomitea 116 

Kansalaisoikeudet, ulkomaalaisten, niiden myöntämisestä annetu t lausunnot 91, 330 
Kansalaissodan muistomerkin mallirakennelman tilapäinen pystyt täminen 245 
Kansaneläkelaitos, jäsenten määrääminen sen eläketoimikuntiin 93 

» siltä otet tava uusi laina, entisten lainojen lainaehdot 81, 314 
» sopimus lääkintäpalvelusten käyt töä koskevasta tutkimuksesta 158 

Kansanelämää, Helsingin kaupungin, koskeva tutkimus 215 
Kansantanssitoiminnan avustaminen 435 
Kansi- ja konepäällystöä, kaupungin alusten, koskevat työehtosopimukset 11, 343 
Karhulinnan opetus- ja perhepesulan tilitysvuokra 379 
Karhupuiston j a Viidennen linj an nimen muut tamis ta koskeva aloite 64 
Karta t , asemakaava- ja tonttijako-, niiden laatimispalkkioiden ym. periminen 281 

» niiden painattamiseen yksityisille myönnetyt luvat ym 250 
Kasarmikatu 25, kiinteistön määrääminen talo-osaston hoitoon 377 
Kasperinkuja 15, Kiinteistö-oy, tontin vuokraaminen yhtiölle 55 
Kasvatusavun myöntämistä koskevat asiat 8, 349 
Kasvatusneuvoloita koskevat asiat 201, 376 
Kata janokan uivan telakan sijaintipaikka 297 
Katselmukset, teiden kunnossapitoa, vuokra-alueita ym. koskevat 235, 369 
Katu- ja puistoalueet, eräiden määräalojen ostaminen kaupungille 357 
Katu- ja viemärirakennusohjelman hyväksyminen 370 
Katualueet, niiden ottaminen kaupungin haltuun, ilmoitukset maanomistajille 357 

» niillä olevista istutuksista, rakennelmista ym. suori tet tavat korvaukset 357 
Katukorvausasiat 249, 374 
Katupiirustusten, eräiden, vahvistaminen 230, 234 
Katurakennusosasto, rakennusviraston, sitä koskevat asiat 443 
Kauhalan ulkoilualue, viljelysmaiden vuokraaminen 225, 436 
Kaukokiito Oy, tavara-aseman paikan vuokrasopimuksen jatkaminen 365 
Kauniaisten kauppala, sopimus maito- ym. näytteiden tutkimisesta 154 
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% Hakemisto 

Kaunissaaren huviloiden vuokralleanto 436 
Kauppa Hallenberg Oy, yhtiön maksaman vuokran palauttaminen 264 
Kauppahalli t ja -torit 248, 379 
Kauppakoulua varten vara tun huoneiston väliaikainen käyt tö 211 
Kauppatori, autopaikkojen maksullisuusajat 288 

» kukkien myynt i sunnuntaisin torilla kesäaikana 266, 381 
Kauppatorin halli, vuokra-autoaseman perustaminen sen pohjoispäähän 291 
Kaupunginarkisto, käteiskassan lopettaminen ym 106 
Kaupunginhallituksen asiamiestoimisto, ks. Asiamiestoimisto, kaupunginhallituksen . 

» diaariin merkit tyjen ratkaisemattomien asioiden luettelot 97 
» edustajien määrääminen eri hallintoelimiin 97 
» järjestelytoimisto, ks. Järjestelytoimisto. 
» kokoonpano, kokoukset 6, 95, 96 
» oikeus lyhytaikaisen luoton ottamiseen 314 

Kaupunginjohtajan virka-asunnon korjaukset, vakuutukset 275 
Kaupunginjohta ja t 6, 97 
Kaupunginkanslian virat ja viranhaltijat , hankinnat ym 95, 98 
Kaupunginkirjastoa koskevat asiat 35, 214, 338, 377, 427 
Kaupunginmuseota koskevat asiat 215, 428 
Kaupunginorkesteri, soittimien hankintaa varten soittajille myönnetyt lainat 318 

» virat, palkkiot, nuottien ja soittimien hankinta ym 35, 215, 430 
Kaupungintalon saneeraustöitä valvova toimikunta ym 117 
Kaupunginteatteri , pysäköintialueen autopaikkoja koskeva lausunto ministeriölle 286 
Kaupunginteatteria koskevat kaupunginhallituksen päätökset 216 
Kaupunginvaltuuston istuntosali, Valkoisen salin maalaustyöt 275 

» kokoonpano, kokoukset 1, 3 
» työjärjestys, keskeneräiset aloitteet 3 

Kaupunginviskaalinvirasto, viranhaltijat , palkkiot 145 
Kaupunkiliitto, Suomen, sen ansiomerkkien jakaminen 115 
Kaupunkimittausosasto, kiinteistöviraston 374 
Kaupunkipäivät , XIX, Helsingissä pidet tävät 139 
Kaupunkisuunnit telulautakunnan ja sen liikennejaoston kokoonpano, kokoukset ym 384 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, viranhalti jat , palkat, huoneiston vuokraaminen 61, 278, 376 
Kehitysvammaisten nuorten ammatt ikoulutusta tutkiva komitea 116 
Kehitysvammatuki 57 -yhdistys, lainan myöntäminen sille 315 
Kellokosken sairaala, paikkojen luovuttaminen Orimattilan kunnalle 172 
Kemian Keskusliitto, jäsenmaksun suorittaminen 307 
Kemijoki Oy:n rahaosakkeiden merkitsemistä koskeva asia 300 
Keravan kauppala, jätevesien johtamislupa, viemäröintisopimus 236, 239 
Kerhokeskukset, nuorisotoimiston 220 
Keskioluen vähit täismyynti ja anniskeluoikeudet, niistä annet tava lausunto 92 
Keskushammashoitolan perusparannustyöt 18 
Keskuspesulaa koskevat päätökset 313 
Keskuspoliisitalon suunnittelu 145 
Keskus-Sato Oy, osakkeiden ostaminen, tontin varaaminen ym 250, 259, 377 
Keskustasuunnitelma, Helsingin, Alvar Aallon teoksen tilaaminen 141 
Kesäsiirtolat, kansakoulujen 205 
Kesävesijohdot ja yleiset vesipostit 303 
Kesäyliopisto, Helsingin Seudun, avustus, toimikunnan tilien tarkastus ym 217 
Kielisuhteiden, väestön, ot tamista huomioon kuntauudistuksen suunnittelussa 284 
Kiinteistö Oy Jakomäentie 8, piirustukset, autopaikkatontt ien vuokrasopimukset 258, 360 

»· » Kultareunan sulautuminen Vakuutusosakeyhtiö Pohjolaan 332 
» » Kumpulantie 1, eräiden yhtiön osakkeiden ostaminen 251 
» » Toinen linja 7:n osakkeiden ostaminen 45, 250 
» » Ulappasaarentie 2, 4 ja 6, määräalojen myynt i 50 

Kiinteistöjen, eräiden, siirtäminen kiinteistölautakunnan hallintoon ym 247, 352, 358 
Kiinteistölautakunta, asuntotuotantolain sille määräämät t eh tävä t 60 

» kaupungin maankäytön tehostamista koskeva tutkimus 279 
» kokoonpano, kokoukset, käyt tövarat 94, 352 

Kiinteistörekisterin perustaminen 278 
Kiinteistöviraston virat ja viranhalt i jat 45, 247 
Kiinteistöyhtiöiden huoltomiesten vuosiloma- ja sairauslomamääräykset 113 

» osinkojen vuosittaisen maksamispäivän määrääminen 275 
Kiinteän omaisuuden tarkastus 6, 94, 96 
Killinmäen keskuslaitos, vajaamielisten, arkkitehtikilpailu, suunnit telutoimikunta 27, 116 
Killinmäki, erään varastoalueen vuokrasopimuksen päät tyminen 373 
Kilpailut, koulujen oppilaiden osallistuminen urheilu- ym. kilpailuihin 205, 207, 208, 212 

» nuorisotoimiston jär jes tämät 432 
» poliisitalon suunnittelun kutsukilpailun järjestäminen 145 
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% Hakemisto 

Kioski- ja automaat t ikauppaa ym. koskevan lausunnon antaminen 266 
Kioskien vuokralleanto 147, 380, 436 
Kirjapainokoulua koskevat päätökset 33, 211 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjastoauton, kolmannen, hankkiminen kirjastolle 214 
Kirjastolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, sihteerin palkkio 214, 427 
Kirjasto-ohjesäännön muut taminen 35 
Kirkkonummen kunta , sopimus Killinmäen keskuslaitoksen vesihuollosta 27 
Kirkkorakennuksen, Koskelan sairaskodin, vuokrausehdot 181 
Kivelän-Hesperian sairaaloita koskevat asiat 20, 161, 164, 165, 403 
Kivenmurskaamo, Pasilan 444 
Kivinokan ulkoilupuisto, kioskinpito-oikeuden vuokralleanto 436 
Kivi-Simo Oy:n sulautuminen Asfalttibetoni Oy:öön 332 
Kluuvin virastotalo, lisä- ja korjaustyöt, nimen hyväksyminen 61, 275 

» » näyttelyhuoneiston luovuttaminen ulkopuolisille, avajaisnäyttely 221 
Kodinhoitajien työa jan vahvistaminen, palkkauksen järjestely 175, 338 
Kodittomien Tuki, avustuksen myöntäminen yhdistykselle 196, 410 
Koirien ulkoiluttamisalueiden järjestämistä tutkiva komitea 117 
Kolmisopimus, kuntien yhteinen raakaveden hankintaa koskeva, muutos 303 
Komiteain ja toimikuntien asettaminen, sihteerien palkkiot 115, 119, 120, 278 
Konala, eräistä tiloista katualueiksi merki t tyjen osien ottaminen kaupungin hal tuun 357 

» lähiökentän aitojen rakentaminen 245 
Kone- ja kansipäällystöä, kaupungin alusten, koskevat työehtosopimukset 11, 343 
Koneenhoitajien, satamalaitoksen, virkojen järjestely 69 
Konekirjoitus-, konekirjanpito- ja pikakirjoituslisien laskemisen tulkintaohjeet ym 348 
Konekirjoitustyöstä makse t tava t palkkiot 114 
Konekorjaamo, Toukolan, piirustukset 39 
Konsertti- ja kongressitalon rakentaminen, piirustukset ym 35, 117, 216, 230 
Kontula, kalliosuojakorvausten periminen eräiden tonttien osalta 360 

» tont t ien varaaminen asuntotuotantokomitealle rakennustoimintaa varten 361 
» » vuokralle antaminen sieltä 359, 360, 366 

Kontulan aluelääkärit, vastaanottohuoneiston vuokraaminen 375 
» kansakoulun rakentaminen, piirustukset 32 
» Oppikouluyhdistys, lainojen vakuudet, maksujärjestelyt 327 
» I I lastentarhan perustaminen, huoneisto, virat 31, 197 

Kontulantien alikulkutunnelin rakennustyöt 444 
Kopiomaattikone, järjestelytoimistoon vuokrat tu 101 
Korkeakoulurakennuksen, ruots., kauppa-, käyt tö ja tontin kauppahinta 257 
Korkeasaaren eläintarha 224, 226 

» liikenteen liikennöimismaksut ym 290, 310 
Kortteleiden ja tontt ien korkeuslukujen vahvistaminen 281 

» korkeustasojen muutoksista annetut lausunnot 386 
Korttelin, rahatoimiston, saneerauspiirustukset 61 
Korvapoliklinikan, Kruununhaan kansakoulun, muutospiirustukset 205 
Korvikealkoholin väär inkäyt tä jä t , niiden huolto, esitys taloussprii T:n myynnin lopettamisesta 187 
Koskelan hallialue, liikennelaitoksen, huolto- ja sosiaalitilojen ym. piirustukset 310 

.» sairaskotia koskevat asiat 23, 180, 187, 309, 408 
» varikkoalueen väestönsuojan rakentaminen 149, 452 

Kotiapu- ja neuvontatoimistojen, yksityisten, avustaminen 407 
Kotiaputoimiston, Helsingin, perustaminen 176 
Kotiavustajien työajan vahvistaminen 175 
Kotimaisen Tuotannon Valtuuskunta, avustuksen myöntäminen 100 
Kotimäen lastenkoti, lastensuoj eluviraston hoitopaikat 324 
Kotisairaanhoitoryhmä ym., huoneiston vuokraaminen niiden käyt töön 376 
Kotisairaanhoito toimisto, virat ym 150 
Kotiseutupäivät, X X Valtakunnalliset, avustuksen myöntäminen ym 218 
Kotitalouslautakunnan kokoonpano, kokoukset, huoneisto ym 376, 426 
Kotitalouslautakunta, kuluttajavalistuksen tehostamista suunnitteleva jaosto 118 

» sen nimen muut tamis ta koskeva aloite, virat 34 
Koti tät i toiminnan tukeminen 407 
Kouluhammashoitolaitos, keskushammashoitolan perusparannustyöt 18 

» virantoimitusaika, huoneistot y m 153, 154, 376 
Koululaiset, iltakoululaisten oikeudet liikennelaitoksen alennuslippuihin 33 
Kouluterveydenhoito-osasto, foniatrilääkärin palkkaaminen, viran toimitusaika 17, 153 
Koulutustoimikunta, kaupunginhallituksen, virat, viranhalti jat , toiminta ym 95, 100 
Kovaosaisten Ystävät , tont t ien luovuttaminen yhdistykselle ym 177, 185 
Kravuntie, kadun nimen vahvistaminen 279 
Kroonikkopotilaiden asemaa sairaaloissa tutkiva komitea 116 
Kruununhaan kansakoulun korvapoliklinikka, laajennustyöt 205 
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% Hakemisto 

Kukkien myynt i sunnuntaisin Kauppatorilla kesäaikana 266 
» myyntipaikkojen myyntikauden tilapäinen pidentäminen 58 
» » vuokralleanto 381 

Kullatorpan lastenkoti, lakkauttaminen 25 
Kullervo puhuu miekalleen -veistoksen siirtäminen 245 
Kulosaaren kartano, isännöitsijän ja talonmiehen työsuhde 227 
Kulosaari, aluevaihdot, tont in vuokralleanto, aallonmurtajan rakentaminen 49, 54, 296, 357 
Kuluttajavalistuksen tehostaminen kotitalouslautakunnan toimesta, jaoston asettaminen ... 118 
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, määräalan vuokraoikeuden päät tyminen 366 
Kumpula, katselmuksen suorittaminen vuokra- ym. alueilla 369 
Kungl. Svea Livgardes musikkår, palkkioiden maksaminen kuorolle 217 
Kunnallinen Terveydenhoitoyhdistys, edustajan määrääminen sen kokoukseen 131 
Kunnallisen eläkelaitoksen myöntämät eläkkeet 349 

» stipendijärjestelmän luomista tarkoit tava aloite ? 88 
» taksitoiminnan aloittamista koskeva aloite 89 

Kunnallisvaaleja koskevat asiat 14, 142 
Kunnallisverotus 84, 108, 328 
Kunnanasiamiehet, palkkiot 108 
Kuntauudistus, lausunto anomuksesta Helsingin maalaiskunnan yhdistämiseksi kaupunkiin ym. 61 

» sosiaalihuollon näkökohdat sen suunnittelussa 173 
» väestön kielisuhteiden ottamista huomioon sen suunnittelussa 284 

Kuntokallio, kaupungin edustaja vanhusten virkistyslaitosta hoitavassa toimikunnassa 330 
Kuntoutustoimikunta, huollettavien kuntoutus- ym. asioita käsittelevä 173 
Kuolinpesät, huolto viraston hoidossa olevat 188 
Kuorma- ja paket t iautojen kuljetusmaksut 349 
Kuorma-autojen Tilausyhdistys, polttoaineen jakelulaitteen pitämislupa 368 
Kurssitoiminta, viranhaltijoiden ym. osallistuminen eri kursseille 123 
Kutsuntalautakunta , Helsingin sotilaspiirin, kaupungin edus ta ja t 330 
Kuulutuskustannusten, asemakaava- ja tonttijakoasiain, periminen 281 
Kuusisaari, eräiden asunto-osakeyhtiöiden lämpöjohdon ja viemärin rakennusluvat 265 
Kuvataidetoimikuntaa koskevat päätökset 221 
Kyläsaaren jätevedenpuhdistamoa koskevat asiat 238, 240 

» teollisuusalueen kortteleiden vuokra-ajat , raiteiston nostaminen 57, 70 
Kyläsaari, eräiden pienteollisuus- ym. tontt ien vuokralleanto 364, 366 
Kyselytunnin järjestäminen valtuustossa, aloite 4 
Kårkullan vajaamieliskeskuslaitos, hoitopaikat, kaupungin rahoitusosuus 30, 196 
Kähertäjäkoulua koskevat asiat 211 
Käpylän erikoisammattikoulu, valtion laina, rakennuksen valmistuminen 81, 419 

» Musiikkiopiston Kannatusyhdistys, avustuksen suorittaminen 217 
» seurakunnan ym:n käyttöön vuokratun kirkon käyt töehdot 181 
» urheilupuisto, varastoparakin pysyttäminen paikallaan 225, 283 

Kätilöopisto, eräät palkkauskustannukset 171 
Käymälöitä, yleisiä, koskevat asiat 243 
Kööpenhamina, hopeisen pöytäkellon luovuttaminen lainaksi näyttelyyn 131 

» joulukuusen lahjoittaminen sille 12(5 

Laajalahti, graniittikallion louhintaluvat 374 
Laajasalo, lausunto erään tontin muuttamisesta pysäköintialueeksi 288 

» nuorisokerhohuoneiston saaminen sieltä 220 
» rakennet tavan osaketalon osakkeiden varaamista koskevat ohjeet 270 
» tontt ien ja alueiden varaaminen, ostaminen, vuokralleanto 47, 54, 58, 259, 359 

Laajasalon Lämpö Oy, tontt ien vuokraaminen sille, kaukolämpökanavan rakentamislupa 55, 265 
» nuorisokoti, rakennuksen piirustukset 193 
» vanhusten asuintalo, perustamissuunnitelma ja huoneohjelma . 183 

Laakson sairaalaa koskevat asiat 21, 161, 168 
Laboratoriokoulua koskevat päätökset 210 
Lahden-Helsingin moottoritietä koskevat asiat 39, 233, 235 
Lahjat , kaupungin saamat 15, 32, 166, 182, 223, 327 
Lahjoitukset, testamentti-, kaupungin saamat 25 
Lahjoitusrahastojen kaupungille myöntämien lainojen koron korottaminen 314 

» korkovarojen käyt tö ym 189, 327, 419 
Lahjoitusrahaston perustaminen 45 
Laidun- ja viljelysalueiden vuokralleanto 362 
Lainat, kaupungin myöntämät 82, 269, 314 

» » o t tamat 80, 81, 314 
» niiden takaaminen 82—84 

Laitoskirjastotoiminnan aloittaminen Meilahden sairaalassa 35 
Laiturit, satamalaitoksen, rakennustyöt ym. 294 
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Laiturit, vene-, niiden vuokraaminen eri yhdistyksille ... 226, 436 
Lakot, sairaala-apulaisten ym. istumalakko 155 

» sairaanhoitohenkilökunnan työnseisaus 154, 345 
Lammassaari, lasten päiväsiirtolatoiminta 206 
Lapinmäentien liikenteen uudelleenjärjestelyt 287 
Lasipalatsi, huoneistoja koskevat asiat 378 
Lasipalatsin elokuvateatteria ja keskustan kokoontumistiloja koskevat aloitteet 86 
Lasten, huostaan otettujen, sairausmenojen korvaaminen 189 

» kahluualtaiden sekä leikki- ja palloilukenttien rakentamista tarkoit tava aloite 88 
» päivähoidon valvonta, väliaikaisen työryhmän asettaminen 190 
» päivähoitolaitosten piirustusten vahvistaminen 199 
» Päivän Säätiö, Linnanmäen huvipuiston vuokranpalautus 264 

Lastenhuoltolaitoksia koskevat asiat 25, 190, 410 
Lastenkodit, kaupungin _ 25, 26, 192 
Lastenlinna, kuntainliitolle siirtyvät kiinteistöä koskevat sitoumukset 171 
Lastenpsykiatrian osaston perustaminen Auroran sairaalaan 163 
Lastensuojelulautakunta, tontin siirtäminen sen hallintoon, päätökset, kokoukset ym. ... 192, 410 
Lastensuojelu virasto, virat ja viranhaltijat 190 
Lastentarha- ja -seimipaikkojen lisäämistä koskeva aloite 86 
Lastentarhain lautakunnan kokoukset, päätökset ym 412 
Lastentarhoja ja -seimiä koskevat asiat 30, 196, 199, 376, 412 
Lausunnot, kaupunginhallituksen seuraavissa asioissa antamat: 

ajonopeuden määräämisestä annetut 289 
ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden kaupan harjoittamisesta annetut 333 
asemakaava-asioissa sisäasiainministeriölle annetut 280 
kansalaisoikeuden myöntämistä ulkomaalaisille koskevat 330 
kioski- ym. kauppaa koskevasta asetusehdotuksesta annettu lausunto 266 
liikkuvan kaupan harjoittamisesta annetut 333 
naapurikuntien eräistä asemakaavaehdotuksista annetut 279 
päivä- ym. lehtien myynnistä kiertomyymäläkauppana annettu lausunto. . 266 
ulkomaalaisen oikeudesta elinkeinon harjoittamiseen annetut 333 
väkijuomamyymälöiden perustamisesta ym. annetut 332 

» seuraavien lauta- ja johtokuntien antamat: 
ammattioppilaitosten johtokunnan 420 
asutuslautakunnan 392 
elintarvikekeskuksen lautakunnan 455 
huoltolautakunnan 408 
kaupunkisuunnittelulautakunnan 385, 386, 388, 389 
kiinteistölautakunnan 356, 358, 370, 374, 383 
kirjastolautakunnan 427 
kotitalouslautakunnan 426 
lastensuoj elulautakunnan 410 
lastentarhain lautakunnan 413 
liikennelaitoksen lautakunnan 453 
metronsuunnittelutoimikunnan 457 
museolautakunnan 428 
musiikkilautakunnan 431 
nuorisotyölautakunnan 433 
palkkalautakunnan 350 
palolautakunnan 396 
raittiuslautakunnan 434 
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 423 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 418 
sairaalalautakunnan . 405 
satamalautakunnan 448 
suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 422 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 416 
teollisuuslaitosten lautakunnan 450 
terveydenhoitolautakunnan 400 
teurastamolaitoksen lautakunnan 454 
urheilu- ja ulkoilulautakunnan 438 
väestönsuojelulautakunnan 399 
yleisten töiden lautakunnan 440, 443, 444, 446 

Lautakunnat, niiden jäsenten valitseminen, kaupunginhallituksen edustajien määrääminen 93, 97 
Lauttasaaren pienteollisuusalueen erään korttelin vuokra-ajan muutos 57 

puhdistamo 241 
telakka, suunnittelu 70 
yhteiskoulun ja tontin ostaminen, hallinto 45, 419 

Lauttasaarenkatu, nimen muuttaminen Porkkalankaduksi 64 
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Lauttasaarenkatu 1, alkoholistien majoitustoiminta 178, 185, 379, 407 
Lauttasaarenmäen katuosuuden pidennys, rakennusoikeus eräille yhtiöille 231 
Lauttasaari, määräalan ostaminen 357 

» ranta-alueen vuokraaminen venelaitureita ym. varten 361 
Lauttasataman, Sompasaaren, jatkosuunnittelu 70, 296 
Lehtisaaren Huolto Oy, kaupungin edustajan valitseminen sen hallitukseen 331 

» leikkikenttä-, puisto- ym. alueiden suunnittelu ja kunnostus 244, 245 
» väestönsuojan rakentaminen ja kustannukset 149 

Leikkikentät 44, 200, 244, 300 
Leikkikuja 5, kaksikielisen lastentarhan perustaminen, huoneiston vuokraaminen 300, 376 
Leipurikoulu, virat 212 
Lemmilä, Vastaanottokoti 25, 191, 192 
Lentotapaturmat, ryhmävakuutuksen kustannukset 122 
Leppävaara, erään maa-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen 361 
Leski- ja orpoeläkekassan kaupungille myöntämät lainat, korkojen muuttaminen 315 
Leskieläkkeet, myönnetty määräraha 8 
Levyputki Oy, navettarakennuksen vuokraus sille galvanointilaitosta varten 263 
Lignarius Ltd Co Oy:n kunnallisveron palauttaminen konkurssipesälle 328 
Liikelaitosten ja yleisen hallinnon kustannusten kurissa pitäminen 84 
Liikenne- ja tullimaksut, satamalaitoksen 295 
Liikennejaosto, kaupunkisuunnittelulautakunnan 384, 390 
Liikennekoulun, kaupungin, perustamissuunnitelman muutokset 76 
Liikennelaitoksen kuljetusmaksujen poistamista koskeva aloite 76 

» toiminnan tehostamista tarkoittava aloite 77 
» vaatehtimon työntekijän palkka-asia 308 

Liikennelaitos, ajo-opetuksesta raitiovaununkuljettajille maksettava lisäpalkkio 339 
» kaupallisen johtajan palkkaamista koskeva aloite 74 
» lautakunnan ja laitoksen johtosääntöjen uusiminen 73 
» » kokoonpano, kokoukset ym 452 
» lippukassanhoitajien työaikajärjestelyt 344 
» lipunmyyntipaikan vuokraaminen Asematunnelista 377 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 307 
» vapaa- tai alennusliput invalideille, vanhuksille ym., valitus, aloite 75 

Liikennelupa, kunnallisen sairaankuljetuksen, esitys sen poistamisesta 147 
Liikenneluvat ym., yksityisten liikennöitsijäin 290 
Liikennemaksut, autolautta- ja matkustajaliikenteessä vientitavaroista perit tävät 69 

» etyylialkoholin vientiliikennemaksun alentaminen 69 
Liikennemaksutaksan, sataman, korottaminen 69 
Liikennemerkkien asentaminen 287 
Liikennetutkimus, Helsingin kaupungin, sitä koskevat asiat 119, 141, 284 
Liikennevahingon johdosta suoritettavan omavastuuosuuden korottaminen 309 
Liikennevaloja koskevat asiat 286 
Liikenteen järjestelyä koskevat asiat 285 

» ohjaaminen, vapaaehtoisen työvoiman käyttöä siinä koskeva aloite 77 
Liikevaihtoveron maksamista koskevat asiat 209, 306, 312 
Linja-autoasema, denaturoitujen valmisteiden myynti odotushuoneen kioskissa 93 

» huoneistoja koskevat asiat 378 
Linja-autoliikenne, liikennelaitoksen 310 

» yksityinen, reittejä, liikennelupia ym. koskevat asiat 290 
Linja-autolinjoja ja -pysäkkien siirtämistä koskevat aloitteet, järjestelyt ym 78, 289 
Linja-autoreitin, erään, vahvistamista koskeva valitus 67 
Lippukassanhoitajien, liikennelaitoksen, työaika 309 
Liputuksen järjestäminen, lippujen luovuttaminen ym 246 
Liuskaluoto, sen vuokrasopimuksen ehdot, moottoripolttoaineiden jakelulupa 58, 368 
Lohjan Kalkkitehdas Oy, Vuosaaren kaatopaikan käyttösopimuksen irtisanominen 242 
Lomaliitto, sen avustaminen 219 
Lomat, säteilyvaaran alaisena työskentelevän sairaalahenkilökunnan 18 
Louhintalupien myöntäminen 374 
Luistinratojen vuokralleanto 436 
Lumenkaatopaikat, niitä ja rantojen puhtaanapitoa koskevat aloitteet ym 43, 243 
Lunastustoimikunnan kulu- ja palkkiolaskujen hyväksyminen 268 
Luodon ravintolarakennus, sähkölaitteiden uusimis- ja muutostyöt 378 
Luontoissuoritussääntö 10, 113, 347 
Luotsiasemarakennuksen sijoittaminen Harmajalle 297 
Lyhennetty työviikko, sen soveltaminen kaupungin huolto-, sairaanhoito- ym. laitoksissa, 113, 173 

180, 190, 248, 341, 343, 344, 379 
Lähetejärjestelmän kokeileminen sairaaloiden poliklinikoilla 159 
Lämmittely tilojen järjestäminen rappioalkoholisteille , . . . . 178, 185 
Lämpöjohtokanavien, tunnelien ym. rakentamiseen myönnetyt luvat 264 
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Lämpövartio Oy, tontin vuokraaminen, lainan takaaminen ym., lämpökeskuksen rakentami-
nen 58, 83, 265, 362 

Länsisatama, varastorakennuksen piirustukset, varastoalueen vuokraus 70, 447 
Lääkintäpalvelusten käyttöä selvittävä WHO:n tutkimus, sopimus 158 
Lääkintävoimistelijatyövoiman tarvetta ja virkojen perustamista koskevat aloitteet 16, 85 
Lääkkeiden hankinta ja jakelu Suursuon vanhainkodissa 23 
Lääkärit, alue-, koulu-, neuvola-, virat, palkkiot ym 150, 151, 345 

»• eläin-, ohjesääntöä koskeva valitus, sijaisuudet ym 153 
» sairaala-, virkamääräysten jatkaminen, palkkaedut, päivystys 160, 338 

Maailman terveysjärjestön (WHO) tutkimukset väestön lääkintäpalvelusten käytöstä 158 
Maalaiskuntien Liitto, toimistotekniikan oppikirjan julkaiseminen 101 
Maaliikennekeskuksen rakentaminen Pasilaan 69 
Maankäyttömallien testaamisesta aiheutuvat kustannukset 284 
Maankäytön, kaupungin, tehostamista koskeva tutkimus 279 
Maanmittaustoimitukset 59, 267 
Maansaantihakemukset, asutuslautakunnan käsittelemät 392 
Maanviljelys, kaupungin, tutkimus mahdollisuuksista sen lopettamiseen 84 
Maanvuokrasopimukset, valtalain aiheuttamat toimenpiteet niiden suhteen 355 
Maataloushallituksen toimesta avatut postisiirtotilit, käyttöoikeus 108 
Maatalouskoneiden Tutkimussäätiö, viljelysmaiden vuokralleanto 372 
Maatalousosasto, kiinteistöviraston 372 
Maataloustyöntekijät, työehtosopimusten hyväksyminen 11, 113, 342 
Maatilat, rakennukset, viljelyssuunnitelma ym 267, 372 
Maidontarkastamoa koskevat asiat 154 
Maiju Lassila Seura, avustus juhlavuoden kustannuksiin 218 
Mainontaa koskevat asiat 382, 452 
Maistraatti, työjärjestyksen muutokset, eräät palkkiot ym 13, 143 
Majoitustilojen välitystoiminnan kehittämistä koskeva asia 100 
Majoitustoimintaa harjoittavien yhteisöjen keskuselimen perustaminen 176 
Makasiinikatu, Pohj., 9:ssä olevan virastotalon piirustukset 276 
Makkaroiden myyntipaikkojen vuokralleanto 381 
Maksu- ja taksapolitiikan suunnittelu, komitea 115 
Maksut, ks. myös Taksat ja Tariffit. 
Maksut, ammattikoulujen kurssimaksujen vahvistaminen 206 

» jätteenkuljetusmaksujen perusteiden tarkistaminen 39 
» Korkeasaaren ym:n liikenteen 290, 310 
» kuorma- ja pakettiautojen kuljetusmaksut 291, 349 
» liikennemaksutaksan ym. satamalaitoksen maksujen korottaminen 447 
» pienistä perunkirjoitusmaksuista luopuminen 7 
» poliisilaitoksen pidätettyjen ruoanvalmistajille suoritettavat 145 
» sairaaloiden ja vanhustenhuoltolaitosten hoitopäivämaksut 19, 21, 23 
» sairaankulj etusautoj en käyttömaksut 147 
» urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallinnossa olevien laitosten ym. käytöstä perit tävät ... 436 

Mallaskadun tunneliväylän rakennustyöt 444 
Malmi, aluevaihtojen suorittaminen, tonttien vuokralleanto 48, 55, 58, 356, 362, 365 

» erään korttelin tonttijakoehdotusta koskeva valitus 281 
» leikkipuiston ja palloilu alueen kunnostaminen sinne 244 
» määräalojen ostaminen 46, 48, 254, 357 

Malmin kauppaopisto, rakennuksen pääpiirustukset, lainojen vakuudet 258, 326 
» lastenkoti, hoitopaikkaluvun supistaminen ym 25, 193 
» sairaalaa koskevat asiat 164, 403 
» yhteiskoulu, rakennuslainojen takaus, piirustukset 82, 258 

Malminkartanon tilan kaut ta rakennettava tie, lausunto lupaa varten 232 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, avustukset, Santahaminan lastentarhan huoneisto 196, 199 

» » eräiden sitoumusten siirto Lastenlinnan kuntainliitolle 171 
Marian sairaalaa koskevat asiat 19, 165, 403 

» Sairaskoti-Säätiö, lainan myöntäminen, lainaehdot 82, 317 
Marjaniemen siirtolapuutarha, Elannon myymäläalueen vuokraoikeuden jatkaminen 361 
Matematiikan opetuksen ohjaajan viran perustaminen suomenkielisiin kansakouluihin 203 
Matka-apurahat, kaupungin myöntämät, matkakertomukset 121, 128 
Matkahuolto Oy, Kampin korttelin eräiden alueiden kestopäällystäminen 231 
Matkailijalipun käytön muuttaminen ympärivuotiseksi 74 
Matkailijayhdistys, Helsingin Yleinen, sen avustaminen 219 
Matkailutoimisto 7, 100 
Matkaravinto Oy, yhtiön maksaman vuokran palauttaminen 264 
Maunula, tonttien varaaminen asuntorakennustoimintaan, taimimyymäläalueen vuokralleanto 361, 

366 
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Maunulan asuntoalueen asumisviihtyisyys, tutkimus 273 
» puutaloalueen uudelleen rakentaminen 272 

Maununnevan suolle jär jes te t tävä lumenkaatopaikka 243 
Meilahden Yhteiskoulu Oy, rakennuslainojen takaaminen 326 
Meilahti, alueen vuokraaminen Sauna-Seuralle edustussaunaa var ten 57 
Mellunkylä, eräiden rakennusten vuokralleanto 435 

» kivenmurskaustoiminnan harjoi t taminen siellä, oikeuden myöntäminen 366 
» tilojen ja määräalojen ostaminen sieltä 47, 48 

Mellunkylän vastaanottokoti 26 
Mellunmäen kansakoulun rakentaminen, piirustukset 32 
Mellunmäki, eräiden alueiden hankkiminen kaupungille 355 

» » asemakaavojen vahvistamista koskevat valitukset 280 
Menot, yhdistelmä talousarvion menoista ja tuloista 90 
Merenkulun j a merimiesten muistomerkin hoito ym 245, 306 
Merimiehenkatu 43, eräiden huonetilojen vuokraaminen 377 
Meritiet, kaupunkiin johtavat , kulkuväylien ym. kaunistamista koskevat aloitteet 86 
Mertakatu, kadun nimen vahvistaminen 279 
Messualueen varaaminen Pasilasta 259 
Messuhalli, C-, vuokra-ajan jatkaminen 56 
Messut, IV Helsingin Kansainväliset, liikennejärjestelyt niiden aikana 288 
Metrosuunnitelmien ja valtionrautateiden yhteisiä kysymyksiä tutkiva toimikunta 118 
Metronsuunnittelutoimikuntaa ja -toimistoa koskevat asiat 68, 291, 312, 456 
Metsäkummun hoitokoti, lakkauttaminen ym 25, 26, 193, 247, 259 
Metsäliiton Paperi Oy:n sulautuminen Metsäliiton Selluloosa Oy:öön 332 
Metsäosasto, kiinteistöviraston 373 
Metsästyksen ja riistanhoidon järjestelyt, metsästysluvat 373 
Mielisairaanhoitolaitosten päivämaksujen tarkistaminen 19 
Milkana-niminen tila, varastorakennuksen purkaminen 267 
Mississippi, kesäkahvilan vuokraoikeuden jatkaminen 367 
Moottoriajoneuvojen huoltoasemat, jakelulaitteiden pitoluvat 367 
Moottoriteitä koskevat asiat 72, 232, 289, 300, 325, 443 
Moreenitien al ikulkukäytävän rakennustyöt 444 
Moskova, sinne nuorison ystävyys viikolla matkus tava t kaupungin edustajat 129 
Moskovan läänin nuorten kuvataidenäyttelyn järjestäminen 220 
Muistomerkit ja -patsaat 245 
Munkkiniemen kartanon ja Ramsaynrannan välisen puiston kunnostamistyöt 245 
Munkkiniemi, erään korttelin tont t i jakoa koskeva valitus 281 
Munkkisaaren hiekkasiilon piirustukset, rakentaminen ym 44, 244, 444 

» huippu- j a varalämpökeskuksen piirustukset, rakennustyöt 299, 449 
» puhdistamo 241 

Munkkisaari, tontt ien ja alueiden vuokralleanto ym 70, 293, 447 
Munkkivuoren ostoskeskus, jalankulkusillan rakentaminen 287 
Munkkivuori, autopaikkatontin vuokraaminen sieltä 54 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Museolautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 428 
Musiikki- ja kansantanhuesitysten järjestäminen Esplanaadikappelin lavalla 216 
Musiikkilautakuntaa koskevat asiat 35, -37, 430 
Mustalaislähetys, sen avustaminen, lainaehtojen muut taminen 218, 324 
Mustikkamaa, koirien ulkoiluttamisen salliminen 437 

» tont in varaaminen raskaan polttoöljyn syvä varastoa varten 258 
Myllypuron oppikouluyhdistys, lainojen vakuudet 325 

» sairaskoti, sähköliesien asentaminen ym 182, 265 
» tieyhteyksien parantamista koskeva aloite 42 
» vanhusten asuintalo, huoneistomaksuj a koskeva asia 183 
» voimalaitos, öljyvaraston piirustukset, rakennustyöt 300, 449 

Myrskyläntie, anomus ajonopeuden rajoit tamisesta 30 km:iin, päätöstä koskeva valitus 289 
Myyntikauden, kioskien ym. myyntipaikkojen, ti lapäinen pidentäminen 58 
Mäkelän kansakoulu, kamerakerhon sähkö- ja vesimaksut 203 
Mäkelänkatu 54, huoneiston vuokraaminen nuorisokerholle 376 
Mäntysaari, määräalan vuokraaminen verkkojen kuivatuspaikaksi 367 
Määrävuosilisän maksaminen kansakoulunopettajille 202, 205 

Naulakallion erityislastenkoti 26, 192 
40-tuntinen työviikko, sen soveltaminen, ohjeet työa jan hyväksikäytön tehostamisesta ... 9, 112 

» » siihen siirtyminen sairaaloissa, huoltolaitoksissa ym 155, 167, 185, 
190, 196, 248 

400-vuotiskotisäätiö, Helsingin kaupungin, kalustohankintamääräraha 185 
Neuvola- ja koululääkärit, virat, potilaiden lähettäminen laboratorioihin 150, 151 
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Nikkilän sairaalaa koskevat asiat 21, 166, 235, 403 
» sairaala-alueen j ätevesien j ohtaminen Sipoonj okeen 238 

Nivelreumapotilaiden leikkaushoidon järjestäminen Kivelän sairaalassa 164 
NMKY:n avustaminen, lupa lehdenmyyntipaikan järjestämiseen 219, 382 
Nokia Oy:n liikennemaksun alentamista koskeva anomus, valitus 296 
Nopeusrajoitukset 289 
Nordsjön paikallistien parantamista koskeva tietoimitus 235 
Nukarin lastenkoti 194 
Nuohoustoimi, uuden johtosäännön vahvistaminen, valitus 147 
Nuorisokerhot, huoneistojen vuokraaminen niiden käyttöön 376 
Nuorisokodit, niiden perustaminen, rakennusten ja huoneistojen suunnittelu ym. 25, 26, 192, 376 
Nuorisokomitean täydentäminen 119 
Nuorison-ja lastenhuoltolaitoksia koskevat päätökset 25, 190, 410 
Nuorisopoliklinikka, henkilökunta, sijoittaminen Auroran sairaalaan ym 84, 163 
Nuorisotoiminta, tutkimuksen suorittaminen sen tilasta ja tarpeesta 84 
Nuorisotoimisto, virat, elokuvakoneen hankinta ym 220, 366 
Nuorisotyö, huonetilojen hankkiminen sitä varten, aloite 86 
Nuorisotyölautakunta, kokoukset, päätökset ym 432 . 

» kurssitoiminnasta suoritettavat palkkiot 219 
Nuorten Työ koti, nuorisokodin perustaminen 26, 193 
Nyström O. 8c Co Oy:n liikennemaksujen perimistä koskeva valitus 296 
Näkinkujan pumppaamo, piirustukset 241 
Näyttelyt, aineiston kokoaminen nuorison kuvaamataidenäyttelyyn Moskovassa 432 

» avajaisnäyttely Kluuvin virastotalossa 222 
» Helsinki-näyttelyn järjestäminen ulkomailla 129 
» esineiden ym. lainaaminen näyttelyihin 131, 278 
» kiinteistölautakunnan myöntämät eräät järjestämisluvat 369 
» Moskovan läänin nuorten kuvataidenäyttelyn järjestäminen 220 
» valokuvanäyttelyn kustannusten suorittaminen 140 

Näyttelytilojen, Kluuvin virastotalon, luovuttaminen ulkopuolisille, ehdot 221 

Obligaatiolainat, kaupungin liikkelle laskemat 80, 81, 314 
Ohjeet, kaupungin asuntoja jaettaessa noudatettavat 271 
Ohjesäännön, ammattioppilaslautakunnan, muutos 34, 424 

» kansakoulun, muuttaminen 31 
» kasvatusneuvoloiden, määräajan pidentäminen 201 
» kaupungineläinlääkärien, vahvistamista koskeva valitus 153 
» kirjasto-, muuttaminen 35 
» sairaanhoito-oppilaitoksen, hyväksyminen 21 

Oikeusapulautakunta ja -toimisto, jäsenen valitseminen, virat, toimiston aukioloaika 94, 201 
Olympiastadion, Suomen Retkeilymajajärjestön vuokra 224 
Olympiavoittajan kunniaksi järjestetty vastaanotto 227 
Omavastuuosuuden, liikennevahingon johdosta suoritettavan, korottaminen 309 
Omistusoikeuden, eräiden valtion hallitsemien tonttien, selvittäminen 256 
Opetussuunnitelmakomitean työn päättyminen 202 
Opintomatkastipendien jakaminen viranhaltijoille 122 
Opiskelija-asuntolat, tonttien varaaminen niiden rakentamista varten 258 
Oppikoululaisten terveydenhoitotyö, aloite 16 
Oppikoulut, avustus soutukilpailujen järjestämistä varten 212 

» lainojen myöntäminen niille, maksujärjestelyt ym 82, 315, 325 
» vanhempainneuvostojen valitseminen 94 

Oppisopimukset, ammattioppilaslautakunnan toimesta solmitut 425 
Oppisopimustoimiston johtosääntö, virat 34, 425 
Orimattilan kunta, sairaalapaikkojen luovutus sille Kellokosken sairaalasta 172 
Ormuspelto, pienteollisuus- ym. tonttien vuokralleanto 362, 365 
Osakkeiden, Kiinteistö-oy Toinen linja 7:n, ostaminen 45 

» Laajasaloon rakennettavan osaketalon, varaamista koskevat ohjeet 270 
Osingot, kiinteistöyhtiöiden osinkojen vuosittainen maksupäivä 275 
Osoitenumeroinnin, eräiden tonttien, vahvistaminen 279 
Osuuskunnantie, anomus tien leveyden muuttamisesta 64 
Oulunkylä, aluevaihtojen suorittaminen, tonttien vuokralleanto 49, 53, 356 

» erään rakennuksen ja erään määräalan ostaminen 252, 357 
» Hankkijan vuokraamien ja omistamien alueiden katselmukset 369 

Oulunkylän erityislastenkoti, piirustukset 26 
» lumenkaatopaikka 243 
» vuokra-alueilla olleiden rakennusten siirtokustannukset 264 

Outamon vastaanottokoti, virat ym 25, 192 
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Paanumäen Vanhainkoti Oy, kaupungin edustajat 330 
Paikallistiet, niitä koskevat asiat 243 
Paikoitusalueiden, tilapäisten, vuokralleanto 368, 369 
Painatussopimukset, kaupunginvaltuuston asiakirjojen ym 103 
Pajamäki , täht ikaukoputken pystyt täminen Patterimäelle 370 
Pakila, aluevaihdon suorittaminen, määräalojen ostaminen 356, 357 

» asemakaavan muutos Osuuskunnantien osalta 64 
» eräiden omakotitonttien puutarhaosan vuokraoikeuden päät tyminen 360 
» Länsi-, lasten koulutien turvaaminen 231 

Pakkohuutokaupat , eräiden alueiden ostaminen 48, 253 
Pakkolunastukset, korvaukset ym 253 
Palace Hotel Oy:n osakkeen myynti , kaupungin lunastusoikeuden käy t tämät tä jä t täminen ... 327 
Palavien nesteiden kuljettamisen rajoit taminen 285 
Palkat , niiden koneellinen laskenta ammattioppilaitoksissa 206 

» » yleistarkistus, kuoppakorotukset 8, 109, 334 
» teknillisten ja niihin verrattavien virkojen palkkaussopimukset 8 

Palkkalautakunta, kokoonpano, virat ja viranhalt i jat ym 8, 94, 109, 334 
Palkkiot, ammattikurssien opettaj ien tuntipalkkioiden vahvistaminen 206 

» katu- ja viemärikorvausasioiden tiedoksiantopalkkio 249 
» konekirjoitustyöstä virka-ajan ulkopuolella makset tavat 114 
» nuorisotyölautakunnan kurssitoiminnasta suori tet tavat palkkiot 219 
» sairaalalautakunnan alaisten laitosten taloudenhoidosta ym 161 
» teurastuspalkkioiden korottaminen 80 
» vaali valmistelutöistä makset tavat 142 

Paloasemien liikennevalojen asentaminen 286 
Paloheinäntie 39, lastenneuvolahuoneiston vuokrasopimuksen päät tyminen 376 
Palolaitos, henkilökunnan ruokailun uudelleen järjestämistä tu tkiva toimikunta 115 

» määrärahat koulutustarkoituksiin, viranhalti jat , palkkaus ym 15, 146 
Palolautakunnan kokoukset, päätökset ym 395 
Paloluoto, saarella olevalle tilalle rakennettava loma-asuntorakennus 284 
Pappilarakennuksen, 1700-luvun, siirtäminen Seurasaareen 38 
Paraisten Kalkkivuori Oy, eräiden osakkeiden ostaminen yhtiöltä 251 

» » » määräalan j a huoneiston vuokrauksia koskevat asiat 366, 376 
Parasta Lapsille -yhdistyksen päiväsiirtolatoiminta Lammassaaressa 206 
Pasila, tenniskenttäalueen vuokraaminen rautatieläisten yhdistykselle 361 
Pasilan maaliikennekeskus ja kivenmurskaamo 69, 444 

» yleiskaavallinen suunnittelu, näyttely, tiedotustilaisuudet ym 284, 388 
Patsaiden, muisto-, pystyttäminen, siirtäminen y m 245 
Pelastusarmeija, ks. Suomen Pelastusarmeija. 
Peliasujen hankinta rakennusviraston jalkapallo- ja jääkiekkojoukkueelle 230 
Pengerkatu 35, kiinteistön vuokrasopimuksen tekeminen 408 
Pengerpuiston kalliosuoja, nuorisokerhoissa kävijöille vara tu t paikoitustilat 220 
Perhekoti-niminen erityislastenkoti 192 
Perheryhmäkoti, huonetilaohjelman vahvistaminen 410 
Perunkirjoitusmaksut, pienistä maksuista luopuminen 7 
Perusyhtymä Oy, alueiden aitaamislupa 266 
Pienoisgolfkenttien vuokralleanto 367 
Pienteollisuus- ja varastoalueiden vuokralleanto 362, 365 
Pihlajamäen vanhusten asuintalo 184 
Pihlajasaaren matkustajaliikenne, liikennelupa 436 
Pikakirjoitus-, konekirjoitus- ja konekirjanpitolisien maksamisohjeet 348 
Pinta-alalisät, maanviljelijöille myönnetyt 373 
Pir i tan sairaala, 40-tuntiseen työviikkoon siirtyminen 167 
Pirkkola, rakennusten ostaminen, viemäritöistä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen ... 252, 369 
Pirkkolan urheilupuisto, hallirakennuksen kalusto ja laitteet, avajaiset 38, 225 
Pir t t imäen ulkoilualue, erään siihen kuuluvan tilan ojitus 227 
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos, rakennustyöt, piirustukset ym 303 

» voima-aseman ym. rakennustyöt 449 
Pi tkäni i tyn valtaojan perkausta koskeva suunnitelma 227 
Pi täjänmäki , rakennusten ostaminen, viemäritöistä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen 252, 369 

» teollisuusalueen eräiden tontt ien vuokra-ajan ym. tarkistaminen 57, 58 
Pohjois-Helsingin Yhteiskoulun rakennuslainojen takaaminen, vakuudet 83, 326 
Pohjoiset kaupunginosat, asemakaavoituksen ym. viipymisen syiden selvittämistä koskeva 

aloite, tutkimus 66, 279 
Pohjolan, Vakuutusosakeyhtiön, osallistuminen liikennevalojen kustannuksiin, huonetilojen 

vuokraaminen yhtiölle ., 287, 377 
Poikkeusluvat, kaupungin anomat, lausunnot yhtiöiden ym. anomuksista 282 
Polar-Express Oy, Verkkosaaren varastoalueen vuokraaminen yhtiölle 294 

» rakennusosakeyhtiö, osakkeiden ostaminen, tontin varaaminen ym 250, 259, 377 
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Poliisilaitos, kaluston hankinta- ym. kustannukset, talon saneeraustyön piirustukset 145 
» laituripaikkojen osoittaminen sille veneiden säilytykseen 225 
» pidätet tyjen ruoanlaittajille maksettavat korvaukset 145 

Poliklinikkatoiminta, paikallissairaalani, valtionavun saamista koskeva asia 159 
Polttoaineiden hinnat, talousarvioehdotuksiin otet tavat 311 
Polttoöljy varaston rakentaminen Salmisaareen 71 
Porkkalankatu, Lauttasaarenkadun nimen muuttaminen 64 
Porojen lahjoittaminen Amsterdamin eläintarhalle 130 
Porvoon - Helsingin valtatien rakentaminen moottoritieksi 40 
Porvoonkadun puistikko, kioskin purkaminen ym 266 
Posti- ja lennätinhallitus, vuokrasopimuksen indeksiehdon tulkinta 264 
Postisäästöpankki, Punavuoren uudisrakennuksen kellaritiloja koskeva poikkeuslupa 283 
Psykiatrinen huoltotoimista, Kivelän ja Hesperian sairaalan B-tornitalon psykiatrinen osasto 20, 

165, 168 
Puhdistamot, jäteveden 44, 240, 444 

» jätevesien johtamista koskevan lupahakemuksen täydentäminen 238 
Puhehäiriöisten lasten terapeuttinen hoito 17 
Puhelimia koskevat asiat 105, 165, 224 
Puhelinyhdistys, kaapeleiden ym. rakennusluvat, kioskin paikkojen vuokraaminen sille 368, 

373, 379 
Puhtaanapitoa, katujen, koskevat yleispäätökset, valitukset puhtaanapitovelvollisuuksista 38, 241 

» koskevan luvun uusiminen terveydenhoitojärjestyksessä, komitea 115 
Puhtaanapitolaitoksen alueen vuokraaminen hotellitarkoituksiin 51 
Puhtaanapito-osasto, rakennusviraston, sitä koskevat asiat 39, 445 
Puisto- ja katualueet, kaupungin omistukseen siirtyneet, istutusten korvaaminen ym 357 
Puistoalueiden kunnostaminen 245 
Puistolan asemakaavan valmistumista koskeva asia 281 
Puisto-osasto, rakennusviraston, sitä koskevat asiat 446 
Puistosoiton järjestäminen Esplanaadikappelin soittolavalla 379 
Pukinmäen sivukirjasto, toiminnan lopettaminen 215, 376 

» vanhusten asuintalo, piirustukset ym 183 
Pukinmäki, tilojen ostaminen 46 
Pumppaamot, jäteveden 241 
Punainen Risti, avustus, sopimus hoitopaikoista plastiikkasairaalassa 218, 403 
Punapaadentien ylitse suunniteltua jalankulkusiltaa koskeva asia 286 
Puolanne 8c Karpio -liikuntakoulu, huoneistokysymys 263 
Puolustusministeriö, huoneistojen vuokraaminen siltä lastentarhaa ym. varten 375 
Puotila, taimimyymäläalueen vuokralleanto 366 
Puotilan alakeskus, sen suunnittelua varten asetettu komitea ym 118, 355 
Puotinharjun aluelääkärien yhteisvastaanottotilat 152 

» oppikouluyhdistys, rakennuslainojen takaaminen, vakuudet 83, 326 
» Puhos Oy, tontin vuokranmaksu 264 
» sivukirjasto, huonetilaohjelma, nuorisotyötilat 215, 220 
» yhteiskoulun uudisrakennuksen piirustukset 258 

Puutalo, Myyntiyhdistys, tontin varaaminen rivitaloa varten 259 
Puutavara- ja polttoainetoimistoa koskevat päätökset 311 
Pysäköintiä koskevat asiat 288, 390 
Pyykkilauttojen poistaminen Vantaanjoesta kaupungin alueella 296 
Päivystys, sen järjestely eri laitoksissa 160, 298, 301 
Päivä- ja aikakauslehtien myynti kiertomyymäläkauppana, Sanoma Oy:n hakemus 266 
Päivähoidon, lasten, valvonta, väliaikaisen työryhmän asettaminen 190 
Päivähuoltolat, vajaamielisten 199 
Päivölän lastenkoti, palovahingonkorvaus 193 

Raajarikkojen koulusäätiö, lasten matkakustannusten suorittaminen, lainaehdot, kaupungin 
edustaja 204, 317, 330 

Raakaveden hankintasopimuksen muuttaminen 303 
Raastuvanoikeus, virat ja viranhaltijat 14, 144 
Radio-Salminen, toiminimen urakoitsij aoikeuksien myöntämistä koskeva valitus 307 
Radium, Sairaskoti, syöpäpotilaiden hoitosopimus 22 
Rahatoimistoa koskevat asiat 7, 97, 106 
Rahatoimiston korttelin saneeraus, piirustukset 61, 275 
Raiteenpitosopimuksen, Tukkukauppojen Oy:n, purkaminen 366 
Raiteiston nostaminen Kyläsaaressa ja Herttoniemessä 70 
Raitiovaununkuljettajat , lisäpalkkion maksaminen ajo-opetuksesta ! 308, 339 
Raitiovaunupysäkkien varustamista suojaseinämillä koskeva aloite 77 
Raitt iuslautakunnan toimisto, lautakunnan kokoukset ym 221, 434 
Rajametsäntie 32, lastenneuvolahuoneiston vuokrasopimuksen päättyminen 376 
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Ra j asaaren puhdistamo .. — , 241 
Rakennuksen, erään vuokratontilla olevan, purkamismääräyksen johdosta tehty valitus 262 

» ruots.kauppakorkeakoulu-, käyt tö ja tontin kauppahinta 257 
Rakennushallitus, valtionarkiston lisärakennuksen kellaritiloja koskeva lupa ... 283 
Rakennusjärjestyksen muut taminen 3& 
Rakennuskiellon jatkaminen eräissä kaupunginosissa 66 
Rakennuskonepaja Oy:n ja Oy Rakennustoimen yhtyminen 332 
Rakennuslain mukaiset korvaukset katu- ja puistoalueista ym 35& 
Rakennuslainat, niiden myöntäminen 269 
Rakennusluvat, niiden käsittely 14, 282 
Rakennuspiirustusten hyväksyminen, ks. myös ao. koulujen, sairaaloiden ym. laitosten nimen 

kohdalta. 
» julkisten rakennusten, toimitalojen ym., hyväksyminen 61, 71, 145, 215, 

216, 229 
» koulujen, lastentarhojen, asuntorakennusten ym., hyväksyminen 199, 204, 

226, 258, 270, 442 
» puhdistamojen, varastorakennusten ym., hyväksyminen 70, 240, 267, 295, 

299, 310, 450 
» urheilulaitoksien, ulkoilualueiden rakennusten ym., hyväksyminen 225, 

276, 437 
Rakennustarkastustoiminnan uudelleen järjestely, aloite 13 
Rakennustarkastus virasto 143 
Rakennusten, eräiden, purkaminen 167, 169, 204, 226, 227, 267, 277, 298 

» myynti, paikoillaan pysyt tämistä koskevat luvat 283 
» ostaminen tai vastaanottaminen, vuokralleanto 252, 373, 435 

Rakennustoimi Oy:n sulautuminen Rakennuskonepaja Oy:öön ym 332, 366 
Rakennusvirastoa koskevat asiat 228, 377, 440 
Ranta- ja rautatiealueiden kunnostamista koskeva tutkimus 143 
Ranta-alueen vuokralleanto Lauttasaaresta 361 
Rappioalkoholistien majoitus 178 
Raskaan polttoöljyn syvä varaston varastoluolien pääpiirustukset 299 
Rauhanpatsas, sen sijoitusta Kaivopuiston rantaan koskevat piirustukset 245 
Raumant ien puhtaanapitoa koskeva valitus 242 
Rautalammintie 5, Kiinteistö Oy, tontin vuokraaminen opiskelija-asuntolaa varten 53 
Rautatiehallitus, Eläintarhassa olevan vuokra-alueen luovuttaminen sen hallintaan 360 

» ks. myös Valtionrautatiet. 
Rautat iekir jakauppa Oy, anomus kioskirakennuksen rakentamisluvan myöntämiseksi 266 

» » lupa sanomalehtien myynti in eräissä virvoitusjuomakioskeissa 380 
Rautatientori , yksityisten liikennöitsijäin henkilökuntaa var ten sieltä vara t tava t t i lat 310 
Reiherintie 9, Kiinteistö-oy, tont in vuokraaminen yhtiölle 55 
Reimaria, pienteollisuus- ym. tontt ien vuokralleanto ym 58, 362, 365 
Reumaliitto, tukimaksu helsinkiläisten osalta Kangasalan kuntouttamislaitokselle 403 
Revisiolaitosta koskevat asiat 4, 96 
Revisiotoiminnan uudelleen järjestely, valitus 5 
Riistanhoidon ja metsästyksen järjestely kaupungin mailla 373 
Riistavuoren vanhainkotia koskevat asiat 183, 346 

» vanhusten asuintalo, vastikkeiden korottamisasia 183 
Rikospoliisien, Helsingin, yhdistys, avustus huumausainekysymykseen tutustumista varten ... 145 
Rinnekodin jätevesien johtamisesta annettu lausunto 302 

» rakennuskustannusten osuuden suorittaminen 195 
Rintamamiehet, eläkeiän alentamista ym. koskevat aloitteet, tontin varaaminen osaketaloa 

varten 12, 89, 259 
Ristiina, kesäsiirtolan majoitusrakennuksen piirustukset 205 
Roihuvuoren urheilukentän pukusuoj arakennuksen piirustukset 255 

» vanhainkotia koskevat asiat 23, 346 
» vanhusten asuintalo 183, 199 

Roihuvuori, aluevaihtojen suorittaminen siellä 49 
» lastentarha- ja -seimitilojen sekä vanhusten asuintalon suunnittelu ym 199 

Roska-astioiden hankkiminen Hakaniementorille 243 
Rostockin kaupungin 750-vuotisjuhlat, kaupungin edustaja t 129 
Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistyksen rakennuslainojen takaaminen, vakuudet ym. 84, 326 
Rudolfintie 21, Asunto-oy, tont in vuokraaminen yhtiölle 55 
Ruokalatoiminnan kehittäminen elintarvikekeskuksessa 455 
Ruokalatoiminta, metronsuunnittelutoimiston y m 312 
Ruoppaustyöt 243 
Ruorimiehentie 12, Asunto Oy, tontinosan vuokraaminen 359 
Ruotsinkielinen työväenopisto, ks. Työväenopisto. 
Ruotsinkieliset kansakoulut, ks. Kansakoulut. 

» kurssit, sairaanhoitajakoulun 169 
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Ruskeasuo, aluevaihdot, poliklinikkarakennuksen suunnittelu 49, 152 
Ruuhkaliikenteen tasoittaminen, työaikojen porrastusta tu tkiva komitea 118 
Ryt ty län koulukodin kauppahinnan suorittaminen, maksunlykkäys 257 
Räjähdysaineiden ja ampuma-aseiden kauppaa koskevat lausunnot 93 
Rääkkylä, saunavastojen myynt i kunnan suurperheiden avustamiseksi 382 
Röykän sairaalaa koskevat asiat 167 

Saarioinen Oy, taimimyymäläalueen vuokraus, vuokran palautus 264, 366 
Sadekatoksien pystyt täminen linja-autopysäkeille 310 
Sairaalain ja huoltolaitosten henkilöstö- ym. järjestelyjä tu tkiva komitea, jäsenten nimeäminen 119 
Sairaalalaitoksen, kaupungin, historian kustannukset 170 
Sairaalalautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 403 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 

» hoitopaikkalukujen vahvistaminen 165, 166 
» itäisen sairaalan perustaminen 169 
» kroonikkopotilaiden asemaa tu tkiva komitea 116 
» laboratoriotoiminnan erikoiskysymyksiä selvittelevä neuvottelukunta 116 

Sairaalat, lyhennetty työviikko, sairaala-apulaisten ym. istumalakko 155 
» lähetejärjestelmän kokeileminen poliklinikoilla 159 
» määrärahat kaluston perushankintoihin, suoritekohtaiset kustannukset 18, 159 
» paikallissairaalani poliklinikkatoiminnan valtionapua koskeva asia 159 
» rakennusten korjaus- ja muutostyöt 404 
» sairaalakustannusten korvaamista koskeva asia 171 
» virat, viranhalti jat , palkkausasiat, säteily suo jauslomat ym. ... 18, 159, 160, 161, 162 
» yksityisvastaanottojen järjestäminen sairaaloissa 161, 164 
» yleissairaaloissa per i t tävät hoitomaksut 19 

Sairaalavirasto, sairaalakeskuksen johtavan lääkärin ja ta lousjohtajan palkkaaminen 162 
Sairaanhoitajakoulua koskevat päätökset 21, 169 
Sairaanhoito, avohoidon tarvet ta tutkiva komitea 17 
Sairaanhoitoalan henkilökunnan työriita, ratkaisusopimukset 154, 173, 344 
Sairaanhoitolaitosten apteekki, apteekkarin virka, kalusto 161, 164 
Sairaanhoito-oppilaitoksen ohjesääntö 21 
Sairaanhoito-oppilaitokset, opetustoiminnan jatkaminen, luento- ja opetuspalkkiot 169 
Sairaankuljetus, kunnallinen, liikennelupa ja käyt tömaksut 147 
Sairaskoti, Koskelan 23 
Sairaus- ja hautausapusäännön tulkinta toimihenkilöiden osalta 349 
Sairausloma-ajan palkkaus, palomiesten 146 
Sairausvakuutuslain selventäminen lastensuojelulautakunnan huostassa olevien lasten osalta 189 
Salmen ulkoilualue, suurjännitelinjan rakentaminen, viljelysmaan vuokraaminen 300, 436 
Salmisaaren voimalaitosta koskevat asiat 71, 299, 300 
Samfundet Folkhälsan, aloite säätiön ylläpitämän teinipoliklinikan avustamiseksi 87 
Sankarihaudat, Pi tä jänmäen muistomerkin paljastus ja hoito ym 245 
Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen, eräiden tilausten kumoaminen 105, 205, 213 
Sanoma Oy:n päivä- ja aikakauslehtien myynt iä kiertomyymäläkauppana koskeva hakemus ... 266 
Sanomalehtien myyntipaikat , kiinteistölautakunnan myöntämät luvat 380, 382 
Sanomalehtimiehet, heille annet tava kaupungin tunnustuspalkinto 223 
100 v. t äy t t ävä t henkilöt, eläkeikärajan alentamista koskeva aloite, kukkalait teet heille ym. 85, 131 
Satamajäänmurta ja in väen työehtosopimus 11 
Satamalaitosta koskevat päätökset 69, 84, 293 
Satamalautakunnan kokoonpano, kokoukset, erään tontinosan hallinto ym 293, 447 
Satamamaksutaksan täydentäminen 69 
Satamat, niiden alueiden valvonnan tehostaminen 295 

» varasto- ym. alueiden vuokralleanto 447 
Sauna-Seura, alueen vuokraaminen seuralle edustussaunan rakentamista var ten 57 
Semtrans Oy:n kunnallisverojen alentaminen ym 328 
Senaatintorin kukkienmyyntipaikan vuokraehdot 381 
Seurakunnat, ev.lut., Helsingin, aluevaihtojen suorittaminen ym 49, 357 

» » » Koskelan sairaskodin kirkon vuokraaminen 181 
» » » Lehtisaaren puistoalueiden ym. kunnostus 245 
» » » Pohj.-Herttoniemen seurakuntatalon autopaikat ja jalan-

kulkutiet 286 
» » » ravintolarakennuksen vuokralleanto 436 
» » » sähkökaapelien asentamislupa, vesi- ja viemärijohtojen ra-

kentaminen 58, 236 
» » » tontt ien vuokraaminen tai varaaminen ym. ... 53, 260, 263, 359 

Seurasaari, 1700-luvun pappilarakennuksen sijoittaminen sinne 38 
Shell Oy, huoltoasematontin vuokraamista Viikin alueelta koskeva lausunto ym. 263, 368 

479 



Hmiakesto 

Sibelius-Akatemian Opiskelijain Asuntolasäätiö, tontin vuokraaminen 53 
» viulukilpailu, kaupungin edustaja 216 

Sihteerien, komiteain ym. palkkiot 120 
Siilitien leikkikenttärakennus, piirustukset ym 244 
Siivoojat, ns. pinta-alasiivoojat, palkkausperusteet 248, 346 
Siivoustöiden järjestelyt eräissä sairaaloissa ym 21, 45, 166 
Sillanpään, Miina, muistomerkin perustus- ja sähkötöiden kustannukset ym 245 
Sillat, Ruoholahden sillan kustannuksiin anottu valtionavustus 295 

» Vuosaaren siltaan liittyvien tiealueiden mittaustoimitukset ja omistusoikeus 267 
Siltamäki, alueen asemakaavaa koskeva lausunto ministeriölle 62 
Siltavuoren pumppaamo, piirustukset 241 
Sinebrychoff Oy, tornirakennuksen purkamisasia 278 
Sinebrychoffin alue, asemakaavaa ym. koskeva valitus 280 
Sipoon kunta, jätevesien johtaminen Nikkilän sairaala-alueelta Sipoonjokeen 238 
Sirolan Liikenne Oy, sen linja-autoliikennettä koskevat valitukset 67, 290 
Snellmanin puistikko, nimen muuttaminen 279 
Societas Gerontologica Fennica -yhdistystä koskevat asiat 172, 182 
Sofianlehdon vastaanottokoti 25, 191, 313 
Soittimien hankintaa varten kaupunginorkesterin soittajille myönnetyt lainat 318 
Sokeain Ystävät , yhdistykselle myönnet ty avustus 189 
Sokerijuurikkaiden, ulkomailta tuotujen, liikennemaksujen tilityksen oikaiseminen 295 
Solakallion erityiskoulu, henkilökunta, määrärahat , rakennustyöt ym 26, 194 
Sompasaaren laut tasataman jatkosuunnittelu 70, 296 
Sompasaari, varastoalueen vuokraaminen 447 
Sosiaalihuolto kuntauudistuksen suunnittelussa 173 
Sotainvalidien Veljesliitto, tontin varaaminen osaketaloa varten 260 
Sporttelivirkojen eläkepalkkaluokat 11 
Stiftelsen Lillesgärden, tontin vuokraaminen ja lainan myöntäminen 53, 81, 82 

» Svenska Handelshögskolan, säätiön omistaman tontin kauppahinta y m 257 
» Trygga äldringsbostäder, vanhainkodin rakentamisajan pidennys 258 

Stockmann Oy, katualueiden aitaamis- ja teknillisten kanavatilojen rakentamisluvat 266, 283 
Sukupuolitautien poliklinikka, virat 18 
Sunnuntaityökorvauksia koskevat asiat 111, 339, 346 
Suoja-Pirtti, avustus, vuokraoikeuden siirto-oikeus 179, 360 
Suomen Autoteollisuus Oy:n ja Vanajan Autotehdas Oy:n yhtyminen 332 

» Hammashoi ta ja t -yhdistykselle myönnet ty avustus 154 
» Höyrylaiva Oy, korvauksen palauttaminen yhtiölle 295 
» Ilmailuliitto, näyttelyalueiden vuokraaminen 369 
» Kansallisoopperaa koskevat päätökset ja aloite 36, 84, 217, 260 
» Kaupunkiliiton ansiomerkkien jakaminen 115 
» Kaupunkilähetys, huonetilojen vuokraaminen yhdistykselle 377 
» Kunnallisten Teurastamoiden Yhdistys, jäsenmaksun suorittaminen 312 
» » työntekijäin ja viranhaltijain liitto, avustus, toimitalon tont t i 217, 258 
» Lastenhoitoyhdistys, lisäavustuksen myöntäminen sille 200 
» Leht ikuvaajat -yhdistyksen valokuvanäyttely, tuolien luovuttaminen korvauksetta ... 278 
» Messut Osuuskunta, näyttelyalueiden käyttöoikeus, pysäköintipaikka 369, 379 
» » » uuden messualueen luovuttamista koskeva aloite, vuokra-ajan 

pidentäminen 56 
» Pelastusarmeijan Säätiö, sen avustaminen, luvat varojen keräämiseen 188, 196, 218, 

382, 408 
» Punainen Risti, ks. Punainen Risti. 
» Retkeilymajajärjestö, Olympiastadionin vuokra 224 
» Satamaliitto, jäsenmaksun suorittaminen 298 
» Sokeri Oy, liikennemaksujen peruut tamista koskeva vaatimus, valitus 296 
» » » rakennusten myynt i yhtiölle, viemäri- ym. johtojen rakentamislupa 258, 265 
» Syöpäyhdistys, sopimus syöpäpotilaiden kuntouttamisesta 22 
» Taideakatemia, sille myönnet ty avustus 38 
» Taiteilijaseura, avustus Oulunkylän ateljeetalon vuosikorjauksiin 217 
» Teatteri järjestöjen Keskusliitto, teatteripäivien tappion korvaaminen 217 
» Tivoli, kiertävän näyt telyn järjestämislupa ym 370 
» tunnustamisen 50-vuotisjuhlallisuudet, kukkalaite Leninin muistolaatalle ym. ... 139, 330 
» Ulkomaankauppaliitto, keskustasuunnitelman pienoismallin ym. luovuttaminen 

näyttelyyn 131 
» Valkonauhaliitto, avustus nuorten huumausaineiden käyt täj ien neuvonta-asemaa 

varten 196, 410 
Suomenkielinen työväenopisto, ks. Työväenopisto. 
Suomenkieliset kansakoulut, ks. Kansakoulut. 
Suomenlinna, lastentarha- sekä äitiys- ja lastenneuvolatilojen vuokraaminen 375 
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Suomenlinnan alueen käyttösuunnitelmatoimikunta, kaupungin edustaja 119 
» Liikenne Oy, sen liittymistä yhteistariffiin koskeva aloite ym 79, 309 

Suomi-Filmi Oy, värilyhytelokuvan valmistussopimus ym 140 
Suomi, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, lainojen korko, lainan nostaminen .. 315, 323 
Suomi-yhtiön toimihenkilöiden Huolto-osuuskunta, lainan korkokanta 315 
Suonotkonkujan katualueen puhtaanapito, valitus 241 
Suur-Helsingin Osuuskassa, tontin varaaminen rivitaloa varten 259 
Suursuon vanhainkoti 23, 346 
Suurtehohälyt t imen paikkojen vuokraaminen 367 
Suutarila, puhelinmaakaapelin laskemiseen myönnetty lupa 373 
Suvilahden voimalaitos, alueiden varaaminen 299 
Svenska Österbottens Mentalvärdsdistrikt -kuntainliiton korvausvaatimus 171 
Syöpäsäätiö, tilitys, toimintasuunnitelma, tontin varaaminen sairaalaa var ten 172, 259 
Syöpäyhdistys, Suomen, sopimus syöpäpotilaiden kuntouttamishoidosta 22, 403 
Sähkö- ja lämpöenergiakysymyksiä käsittelevä yhteistyöelin, kaupungin edustaja t 119 
Sähkökaapelien asentamisluvat 58 
Sähkölaitosta koskevat päätökset 71, 298, 449 
Sähköliesien asentaminen Myllypuron sairaskodin henkilökunnan asuntolaan 265 
Säteilysuojauslomajärjestelmän muuttaminen 18 
Säästöpankit, tontin vuokraaminen 5 pankille opiskelija-asuntolaa var ten 54 
Sörnäinen, eräiden pienteollisuus- ym. tontt ien vuokralleanto 363, 364, 447 

Tahvonlahden kansakoulun rakennusohjelma 32 
Taide- ja kirjallisuusapurahat, jako-ohjeiden muuttaminen, niiden jakaminen 37, 221 
Taidehallinnon, kaupungin, uudelleen järjestäminen, aloite 35 
Taidekokoelmien sijoittaminen, komitea, Bredablickin tilan rakennusten muutostyöt 117, 276 
Taidenäyttelyjen järjestämiseen luovutet tavat tilat, aloite 36 
Taideteosten hankkiminen eri laitoksiin 221 
Taimimyymäläalueiden vuokralleanto 366 
Taivallahti, urheilualueen vuokralleanto 435 
Takkatien pienteollisuusalue, tontt ien vuokralleanto 57, 362, 365 
Taksa, ks. myös Maksut ja Tariffit . 

» avopalvelutoiminnasta perit tävistä maksuista annettu lausunto 291 
» henkilövuokra-autotaksan korottamisesta annettu lausunto 291 
» kuorma- ja paket t iautojen liikennetaksan vahvistaminen 349 
» liikennemaksujen, laiturihuollon ym. satamien maksujen korottaminen 69, 447 
» vesilaitoksen taksan mukaisen vedenhinnan korottaminen 72 

Taksoituslautakunnan, Helsingin, historian laatiminen 108 
Talin taimiston kasvihuoneen rakennustyöt 246 
Talonmiehet, viikkolevon pidentäminen, sijaisten palkkiot, sunnuntai työkorvaukset 112, 346 
Talo-osasto, kiinteistöviraston, ennakkokassan hoi tajat ym. 249, 375—383 
Talorakennusosasto, rakennusviraston, sitä koskevat asiat 376, 441 
Talorakennustöiden suunnittelua koskeva lausunto 229 
Talosaari, eräiden viljelysmaiden vuokraehdot, metsästysoikeuden myöntäminen 372, 373 
Talouden, kaupungin, tarkas tus ta koskeva valitus 5 
Taloudenhoidon, virastojen ja laitosten, tehostaminen 329 
Talousarviot, v:n 1968 ja 1969, talousarvion noudattamisen valvonnan tehostaminen 84, 328 
Taloussprii T:n myynnin lopettamista koskeva esitys, myynti lupa 93, 186 
Tal t takuja , pienteollisuus- ym. tont in vuokralleanto 362 
Tammasaari, tukimuurin rakentaminen Alkoholiliikkeen tont inra jan ulkopuolelle 267 
Tammisalo, määräalan ostaminen, puhelinjakokaapin rakentaminen 357, 368 
Tapanila, erään tilan pakkohuutokaupan etumaksun suorit taminen 253 

» määräalan ja tilan ostaminen, aluevaihto ym 46, 357, 360 
Tapanilan Urheilutalosäätiö, lainan myöntäminen 315 
Tapaninkylä, katualueiksi merki t tyjen alueiden ottaminen kaupungin hal tuun 357 

» tontin vuokraaminen sieltä, määräalojen ostaminen 54, 357 
Tapaturmantorjuntayhdistys , sen avustaminen 219 
Tattarisuon, pienteollisuus- ym. tontt ien vuokralleanto ym 362, 365 
Teatterimuseon huoneistokysymys, aloite 37 
Tehtaankadun ja Pietarinkadun rakennusten korkeusrajoituksen kumoaminen 64 
Teinilä, Hoitokoti, perustaminen 26, 193 
Teknilliset ja niihin verra t tavat virat, palkkaus ym 8, 45, 61, 110, 278, 292, 307 
Teknillisen henkilöstön siirtämistä normaaliin virkapalkkaukseen tu tk iva jaosto 337 
Telakan, Lauttasaaren, suunnittelu 70 
Televisioiden hankinta eräisiin hoitolaitoksiin 166, 169 
Teltan, kaari-, pystyt tämisluvan myöntäminen Espoon kauppalan ammattikoululle 370 
Tenniskenttäalueen vuokraaminen rautatieläisten yhdistykselle 361 
Tennistalo, huoneistoja koskevat asiat 264, 377 
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Teollisuus- ja varastoalueiden eräiden kortteleiden vuokra-aikojen muuttaminen 57 
Teollisuuslaitosten lautakunta, kokoonpano, kokoukset, kanslian työaika ym. 94, 298, 307, 449 
Teollisuustonttien vuokrauksen yleiset sopimusehdot 355 
Tervalammen työlaitosta koskevat asiat 25, 185 
Tervapatavalaistuksen järjestäminen 245, 329 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, huoneiston muutostyöt 154 
Terveydenhoitoalan työriita, ratkaisusopimus, toimenpiteet 18, 344 
Terveydenhoitojärjestys, puhtaanapi toa koskevan luvun uusimiseksi asetettu komitea 115 
Terveydenhoitolautakunnan kokoonpano ym 400 
Terveydenhoitotoimenpiteet, ennakolta ehkäisevät, niitä koskeva aloite 15 
Terveydenhoito virasto, virat, palkat ym 17, 150 
Testamentti lahjoitukset kaupungille 25, 182 
Teuraseläinten laatuluokittelu j a luokitusmaksu 312 
Teurastamolaitoksen lautakunta, erään rakennuksen siirtäminen sen hallintoon, kokoukset, 

päätökset ym 312, 454 
Teurastamolaitosta koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 80, 311 
Teurastuspalkkioiden korottaminen 80 
Tie- ia vesirakennushallitus, korvaukset maa-alueista, vesijohdon rakentamislupa, ym. 253, 286, 

302, 373 
Tiehoitokuntia ja t iehoitomaksuja koskevat asiat 235, 250, 268 
Tielautakunta, kokoukset ym 394 
Tieliikenneasetuksen muut taminen palavien nesteiden kuljettamisen rajoittamiseksi 285 
Tiet, eräiden yleisten teiden päätekohtien määrääminen, paikallisteitä koskevat asiat 40, 234 

» moottoriteitä koskevat asiat 39, 232 
» tilapäisten teiden rakentamisluvat 370 
» valaistustöiden suorittaminen eräillä teillä 300 
» Vuosaaren siltaan liittyvien tiealueiden mittaustoimitukset ym 267 
» yksityisteiden hoitokustannusten jakamista koskeva aloite 41 

Tietojenkäsittelykeskus, tietokoneiden hankinta, asiantunti jat , töiden järjestelyt 313 
Tietokoneyhdistys, jäsenmaksun suorittaminen sille 314 
Tilastotoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 106 
Tilinpäätös ja tilintarkastus, kaupungin v:n 1967 5, 6, 328 
Tilintarkastus, Helsingin seudun kesäyliopistotoimikunnan 217 

» kaupungin v:n 1967 tilien 5 
Tilitysvuokraperusteiden muut taminen 274 
Toimela, Työkeskus, Tukiyhdistyksen avustaminen 213, 219 
Toimihenkilöt, ks. myös Viranhalti jat . 

» palkkojen tarkistaminen eri virastoissa ja laitoksissa 278, 292, 298, 308 
» sairaus- ja hautausapusäännön tulkinta 349 
» työehtosopimus, palkkojen yleistarkistus 8, 109, 113, 334 

Toimikunnat ja komiteat, niiden asettaminen, jäsenet, sihteerin palkkiot 115, 119, 120, 355 
Toimistotekniikan oppikirjan, julkisen hallinnon, julkaiseminen 101 
Toinen linja 7, talon huoneistojen vuokraaminen eräille yhtiöille ym 377 
Toipilasrahojen, eräiden, lakkaut tamista koskevat valitukset 175 
Toivola, Oppilaskoti 193, 378 
Tokoinranta, puistoalueen nimen vahvistaminen 279 
Tontit , asunto- ja teollisuustonttien vuokrauksen sopimusehdot 355 

» eräiden tontt ien osoitenumeroinnin vahvistaminen 279 
» ja alueet, niiden ostaminen, myynt i ja vuokraus, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen 

päätökset 45—58, 253—264 
» » » » » » » » kiinteistölautakunnan päätökset 356—369 
» » » » varaaminen eri tarkoituksiin 23, 50, 258, 260 
» » » » vuokralleantoa koskevat sa tamalautakunnan päätökset 447 
» » » » » » urheilu- ja ulkoilulautakunnan päätökset ... 435 

Tonti t ja alueet sekä rakennukset, niiden määrääminen kiinteistölautakunnan hallintoon 352 
» rasitteita vastaavien ehtojen lisääminen vuokrasopimuksiin 360 
» valtalain vaikutukset maanvuokrasopimuksiin 50 

Tontt i jaot ja niiden muutokset 64, 281, 374 
Tonttiosaston, kiinteistöviraston, toimialaan kuuluvat asiat 356—372 
Topeliuksen- ja Linnankoskenkadun risteyksen liikennesuunnittelua koskeva aloite 68 
Topeliuksen, Zacharias, syntymän 150-vuotispäivän vietto 245 
Torikauppa, myyntiaikojen muut taminen ym 59, 380 
Tositteita ja kassoja koskevat uudet määräykset 107 
Toukola, eräiden huoneisto vuokrien hyväksyminen, katselmus vuokra- ym. alueilla 361, 369 

» erään rakennuksen pysyt täminen paikoillaan 283 
Toukolan konekorjaamo, piirustukset 39 
Troili Oy, varastohallihuoneiston osakkeiden ostaminen kaupungille 251 
Tuberkuloosipiirien Liiton jäsenmaksun suorittaminen 168 
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Tuberkuloositoimistoa koskevat asiat 168 
Tuberkuloosiyhdistys, Helsingin, avustuksen myöntäminen 218 
Tukkukauppojen Oy, raiteenpitosopimuksen purkaminen 366 
Tullaus, voimalaitosten kattilanosien ym., sitä koskevat valitukset 300 
Tulli- ja liikennemaksut, satamalaitoksen 295 
Tullisaaren yksinäistalon tila, eräiden kustannusten suorittaminen 273 
Tulot, yhdistelmä talousarvion menoista ja tuloista 90 
Tunnelien, lämpöjohto kanavien ym. rakentamiseen myönnetyt luvat 264 
Tuomarinkylä, tilojen ostaminen 46 
Tuomarinkylän kartano, viljankuivaamon rakentaminen, rakennusten purkaminen, vuokralle-

anto ym 59, 215, 267, 372 
Tursontien osan jalkakäytävän rakentaminen 231 
Turun Ylioppilaskyläsäätiölle myönnetty avustus 214 
Tutkijalautakunnan kokoonpano 8 
Tuusulan-Helsingin moottoritietä koskevat asiat 40 
Työaika, kodinhoitajien ja kotiavustajien työajan vahvistaminen 175 
Työaikajärjestelyt, ruotsinkielisen työväenopiston henkilökunnan, satamalaitoksen toimistojen 

ym 173, 213, 294, 313 
» teollisuuslaitosten, liikennelaitoksen lippu kassanhoitajien ym. 298, 301, 307, 

309 
Työaikamääräykset, uudet, väliaikaisesti hyväksytyt ym 9, 111, 112, 344 
Työaikojen porrastukseen liittyviä kysymyksiä selvittelevä komitea 118 
Työehtosopimukset 10, 340 
Työkyvyttömyyseläkkeet, määräaikaiset, Kunnallisen eläkelaitoksen myöntämät 349 
Työlaitosten Keskusliitto, jäsenmaksun suorittaminen sille 187 
Työllisyyskysymysten hoitamista tarkoit tavat aloitteet 87 
Työllisyyslainojen myöntäminen, lainaehdot 82, 318 
Työllisyystyöt 200, 230, 294, 299 
Työllisyystöiden ohjelmakomitea 116 
Työnluokituksen hyväksikäyttö kaupungin työaloilla 110 
Työnopetuskurssit, ammattioppilaslautakunnan järjestämät 424 
Työnseisaus, sairaanhoitohenkilökunnan, järjestelyt sen aikana ym 150, 154, 345 
Työntekijät, eväsrahasta tehtävä ennakkopidätys 114 

» luontoissuoritukset 113 
» siivoojien ja kylvettäjien palkkausperusteiden vahvistaminen 12, 146, 346 
» työehtosopimusten hyväksyminen 10, 113, 340 
» työnluokituksen hyväksi käyttäminen 110 

Työnvälitystoimisto, sille tehtävät ilmoitukset vapautuvasta työvoimasta ym 201 
Työtehotoiminta, suoritettava tutkimus 102 
Työterveyslaitoksen kannatusyhdistys, kaupungin jäsenyys 23 
Työttömyystyöt, huoltoavun tarpeeseen joutuneiden työllistäminen 174 
Työtuvat, huoltolautakunnan alaiset 180 
Työväen Sivistysliitto, avustus työväen muistitietojen keräämiseen 217 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, johtokunnan kokoukset, päätökset ym 423 

» » sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 33, 213 
» suomenkielinen, johtokunnan kokoukset, päätökset ym 421 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 212 

Tähtikaukoputken pystyttämisluvan myöntäminen 370 
Tähtitieteellinen Seura Ursa, avustus peruskorjauksia varten 218 
Tähtitorninmäki, näköalan säilyttäminen rakennuskorkeuden rajoittamisella 64 
Täytemaan ja louhoskiven varastointipaikat 366 
Täyttöalueen vuokra, Borgs-nimisestä tilasta vuokratun 264 
Töölö, Etu-, lastentarha- ja nuorisotalon rakentamissuunnitelmat 167 
Töölön kirjastotalon piirustukset, rakennustyöt ym 35, 215 

» Lastenseimi -yhdistykselle myönnetty lisäavustus 200 
» nuorisokoti 192 
» sokeritehtaan alueella olevien rakennusten vuokralleanto 378 
» virastotalon autohallin autopaikoista perit tävät vuokrat 348 

Töölönlahden rantakahvilan laajennustyöt, vuokraehtojen muuttaminen ym 367 
Töölöntori, myyntipaikkojen vuokralleanto 380 

Uimahalli- ja kokoontumistilojen rakentamista Pihlajamäkeen tarkoit tava aloite 87 
Uimahallien käyttöä kuntouttamistoimintaan koskeva aloite 87 
Uimarannat, osuuspuhelimien poistaminen vuokratuilta uimarannoilta 105, 224 
Uimastadion, kesäravintolan vuokralleanto 435 
Ulkoilmajuhlat yms. tilaisuudet, niiden pitämiseen luovutetut alueet 370 
Ulkoilualueita ja -puistoja koskevat asiat 225, 279, 436 

483 



% Hakemisto 

Ulkoilutoiminnan tukemiseen jae tut avustukset 435 
Ulkomaalaisen oikeudesta kiinteistöjen omistukseen ja elinkeinon harjoittamiseen annetut 

lausunnot 93, 333 
Ulkonäyttelyalueiden vuokralleanto 369 
Ulkotarjoilu, siihen kesän ajaksi myönnetyt luvat 367 
Ulosottovirastoa koskevat asiat 144, 376 
Union Öljy Oy, tont t ien ja alueiden vuokralleanto ym ... . 368, 447 
Urakoitsijaoikeuksien myöntämistä koskeva valitus 307 
Urheilijan kunniaksi jä r jes te t tävä vastaanotto 227 
Urheilu- ja ulkoilulautakunta, kiinteistöjen siirtäminen lautakunnan hallintoon 223 

» » » kokoonpano, kokoukset ym 227, 435 
» » ulkoiluvirastoa koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 38, 224 

Urheiluhallit Oy:n osakekirjan vastaanottaminen lahjoituksena kaupungille 327 
Urheilukentät ja -laitteet, rakennustyöt ym 38, 224, 226, 437 
Urheilupuistot 38, 225 
Urheilutoiminnan avustaminen 435 
Uskotut miehet, maanmittaustoimitusten, holhouslautakunnan uskotun miehen toimet ... 59, 391 
Uudenvuoden vastaanoton järjestämiskustannukset 330 
Uusipelto, pienteollisuus- ym. tont t ien vuokralleanto, rakennusten siirtokustannukset ym. 264, 

362, 365 
Uutelan alueen maankäyt tösuunnitelma 62, 279 

Vaakunan, kaupungin, käyttämiseen myönnetyt oikeudet ym 139 
Vaalit ja vaalimainonta 13, 142, 382 
Vaasan Höyrymylly Oy, tont t ien ja rakennusten vuokralleanto 293, 378, 447 
Vaatturiammattikoulu, virat 210' 
Vahingonkorvaukset, autoille sattuneiden vahinkojen korvaaminen 164, 182, 247, 297, 305, 311, 352: 

» kansakoulujen oppilaiden eräiden sairaalakulujen korvaaminen 154, 208 
» liikennevahingoista suoritettavan omavastuuosuuden korottaminen 309 
» satamalaitoksen merikapt. Sel6nille suori t tama korvaus 298 
» tapaturmien ym. johdosta suoritetut 246, 278, 311, 352 
» työpaikoissa ym. sattuneiden vahinkojen, varkauksien tms. korvaaminen 

154, 168, 227, 246, 300 
» viemäritöiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 369 
» yhteenajoissa sattuneiden vahinkojen korvaaminen 291 

Va-Ho Oy, tontin varaaminen yhtiölle, valitus 259, 260 
Vaihetyökeskus, vajaamielisten päivähuoltola, virat, auton hankinta ym 25, 194 
Vainajien muiston kunnioittaminen 96, 100, 131, 352, 385 
Vajaamielislaitoksia koskevat kaupunginvaltuuston ja-hal l i tuksen päätökset 27, 30, 194 
Vajaaliikkeisten Kunto -yhdistys, avustus aivovauriolasten lastentarhatoimintaan 200 
Vakuusasiakirjojen, kiinteistölautakunnan hallussa olevien, tarkastus 355 

» rahatoimiston hallussa olevien, tarkastus 97 
Vakuutus kaupunginjohtajan virka-asunnon 275 

» Kaupunginteat terin palovakuutusta koskeva asia 216 
» ryhmä-, viranhaltijain, luottamusmiesten ym. lentotapaturmien varalta 122 
» sairaus-, kaup.orkesterin jäsenten, Amerikan matkan aikana 216 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, Kiinteistö Oy Kultareunan sulautuminen siihen 332 
Valkoinen sali, maalaustyöt 275 
Vallila, eräiden rakennusten ostaminen, tonttien myynti ja vuokralleanto 49, 53, 252, 366 
Vallilan alueen eräiltä vuokraaji l ta per i t tävät kalliosuojakorvaukset 360 

» ammatt ikoulua koskevat asiat 207 
» liike- ja virastotalo, aluelääkäreiden vastaanottohuoneiston suunnittelu ym 151 

Valmet Oy:n uivan telakan sijaintipaikka 297 
Valokuva, taide-, näyt telyn kustannusten suorittaminen 140 
Valtalain vaikutukset maanvuokrasopimuksiin 50, 355 

» vaikutus kuntien talouteen, Kaupunkiliiton kiertokirje 328 
Valtio, eräiden sen hallitsemien tont t ien omistusoikeuden selvittäminen 256 

» lykkäyksen myöntäminen sille verojen tilityksessä 328 
» moottoriteitä varten myönnet tyjen lainojen maksujärjestelyt 325 

Valtion ilmansuojelun ja meluntor junnan neuvottelukunnan Siltamäkeä koskeva lausunto 62 
» kanssa suoritet tavat aluevaihdot 254 

Valtionarkiston lisärakennuksen kellaritilojen rakentamista koskeva lupa 283 
Valtionavustus, ks. myös koulujen, sairaaloiden ym. laitosten nimen kohdalta. 

» kaupunginkirjaston 214 
» kaupunginorkesterin konsert t imatkaa varten 216 
» kodinhoitajien palkkaukseen 176 
» lastentarhojen 197 
» psykiatristen potilaiden päiväsairaanhoitotoimintaan 165 
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Valtionavustus, Ruoholahden sillan rakentamista varten anottu 295 
» ruotsinkielisen työväenopiston 213 
» sairaaloiden 160, 163, 165, 167, 169, 404 

Valtionrautatiet, aluevaihtojen suorittaminen sen kanssa 254 
» Eläintarhassa olevan vuokra-alueen luovuttaminen sen hallintaan — 360 
» pääradan sähköistäminen, maa-alueiden pakkolunastusasia 253 
» sen ja metron yhteisiä kysymyksiä tutkiva toimikunta — 118 

Valtuustoaloitteet, keskeneräiset, käsittelyn jouduttamista tarkoit tava aloite 3 
Vanajan Autotehdas Oy:n sulautuminen Suomen Autoteollisuus Oy:öön 332 
Vanhainkodin rakentaminen Tuomarinkylään, lainaehtojen vahvistaminen 317 
Vanhainkodit, erään vanhainkodin rakentamisajan pidentäminen 258 

» kaupungin 23, 183 
» yksityiset 407 

Vanhainkoti Säästömaja Oy, kaupungin edustajan nimeäminen sen hallitukseen 330 
Vanhainsuojelun keskusliitto, sopimus vanhusten poliklinikan ylläpitämisestä 403 
Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos 296, 303, 449 
Vanhankaupunginlahden erään rantaosan käyttöä koskeva aloite 62 
Vanhat-Old-Boys-Automiehet, korvauskanne kaupunkia vastaan 252 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 94 
Vanhusten asuintalot 183, 199, 407 

» asunto-olojen parantaminen 23, 184 
» lomanvietto- ja kesävirkistystarkoituksiin myönnetyt avustukset 151, 407 

Vanhustenhuoltolaitoksia koskevat asiat 23, 182 
Vanhustentutkimuskeskus, sen menoihin myönnetty avustus 172 
Vantaanjoki, joessa olevien pyykkilauttojen poistaminen 296 

» jätevesien laskemista vesistöön Rajamäen tehtailta koskeva asia 302 
Varallaolokorvaus, vesilaitoksen jakelupäivystäjille suoritettava 340 
Varasto- ja autotallitilojen vuokraaminen virastojen ja laitosten käyttöön 376 
Varastohuoneiston, geoteknillisen toimiston, kunnostaminen 276 
Vartioharju, tontin varaaminen asuntorakennustoimintaa varten 361 
Vartioharjun asemakaavan muuttaminen 64 
Vartiokylä, eräiden alueiden pakkolunastamista koskeva asia 253 

» pienteollisuus-ym. tonttien ja alueiden vuokralleanto 58, 362, 365, 373 
» tilojen ja määräalojen ostaminen, aluevaihdot 46, 357 

Vartiokylän pumppaamon piirustukset 241 
» teollisuusalue, Lämpövartio Oy, lämpöjohdon rakentaminen 265 

Vartiosaari, alueen kaavoittaminen 280 
Varusmiesten sosiaalisia asioita käsittelevä komitea, yhdysmiehen nimeäminen 119 
Vastaanottokodit 25, 191 
Vedenmyyntisopimuksen, kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan välisen, muuttaminen 304 
Vedenpuhdistuslaitokset ja vesisäiliöt 303, 449 
Veikkausvoittovarojen saanti kaupungin urheilulaitoksia varten ym 227 
Weiste, K. A., Oy:n omistaman alueen asemakaavaa koskeva ilmoitus ministeriölle 281 
Velodromin perusparannustyöt 38, 224 
Veneiden myynti- ja esittelypaikkojen vuokraaminen ranta-alueelta 370 
Venelaiturit ja venepaikat 225, 436 
Verkkosaaren varastoalueen vuokraaminen 294 
Verolautakunnan kokoonpano 8 
Verotusta koskevat asiat 84, 108 
Veroviraston kustannukset 108 
Veroäyrin hinnan vahvistaminen 84, 328 
Vesala, alueen varaaminen asuntorakennustoimintaa varten 361 
Vesalan asuntoalueen väestönsuojan rakentaminen 149 
Vesiensuojelu, ennakkotoimenpiteet öljyvahinkojen torjumiseksi 297 
Vesi-Hydro Jäämies & Co, tontinvuokran indeksilisän palauttaminen 264 
Vesijohto- ja viemärityöt, eri alueilla suoritetut 236, 301 

» » » yksityisille myönnetyt suorittamisluvat 237 
Vesilaitosta koskevat asiat 72, 119, 301, 340, 366, 449 
Vesilautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 393 
Vesipostit, yleiset, ja kesävesijohdot 303 
Viemärijohtojen, tilapäisten, rakentamisluvat 370 
Viemärin ja kadun rakennuskustannusten vahvistaminen 39 
Viemärisuunnitelmien vahvistaminen 236 
Viemärit, ks. Vesijohto- ja viemärityöt. 
Viemäriveden puhdistamot, ks. Jätevedenpuhdistamot. 
Vierailukutsut, kaupungin esittämät tai saamat 129 
Vihannestukkutori, neuvottelukunnan valitseminen ym 454 
Vihreä-Valkoinen Tenniskerho, lainan myöntäminen sille 316 
Vihti, tilojen ostaminen, eräiden vuokraoikeuksien päättyminen 48, 373 
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Viidennen linjan ja Karhupuiston nimen muuttamista koskeva aloite 64 
Viikin jätevedenpuhdistamo, II rakennusvaiheen piirustukset ym 44, 240 
Viikintien leventämistä ja oikaisemista tarkoittava aloite 40 
Viikki, urheilukentän vuokraaminen Latokartano Säätiöltä ym 225, 364 
Viikkolevon, talonmiesten, pidentäminen 112 
Viipurin Työväen Soittajat, avustuksen myöntäminen 217 
Vikinglinjen Ab, laiturin osoittaminen sen käyttöön Kampin kentällä 289 
Viijankäsittelylaitos, Tuomarinkylän kartanon, rakennustyö 59 
Viljelys- ja laidunmaiden vuokralleanto 362, 372 
Viranhaltijat, elintarvikekeskuksesta vapautuvan henkilökunnan sijoittaminen 312 

» eläkkeitä ja kasvatusapuja koskevat asiat 8, 11, 114 
» kodinhoitajien palkkauksen järjestely, erillinen palkanlisä 175, 338 
» konekirjoitus- ym. lisien myöntämisen tulkintaohjeet 348 
» luontoissuoritussäännön, uuden, voimaantulo ja toteuttaminen 10, 114, 347 
» lääkärintodistuksen vaatiminen virkaan valitulta kansakoulunopettajalta 202 
» matka-apurahat, opintomatkastipendit ym., virkavapauden myöntäminen 121, 122 
» oikeus virassa pysymiseen eroamisiän saavuttamisen jälkeen, sivutoimen hoita-

minen 349 
» osallistuminen ulkomailla ja kotimaassa järjestettyihin kursseihin 123—128 
» palkkauksen yleistarkistus, kuoppakorotukset 8, 109, 334 
» sairaalalääkärille toisen viran hoidosta maksettava erillispalkkio 338 
» teknillisten ja niihin verrattavien virkojen palkkaussopimukset 8, 45, 336 
» teurastuspalkkioiden korottaminen 80 
» yötyön aikahyvitys sekä ilta- ja yötyön korvaaminen 340 

Virastot ja laitokset, asioiden käsittelyn nopeuttaminen 96 
» » » henkilökunnan urheilutyön tukeminen 250, 435 
» » » huoneistojen luovuttaminen niiden käyttöön 375, 376 
» » » kaluston hankinta, yhteishankintaelimet ym 104 
» » » ohjeet lisä-, yli-, sunnuntai- ym. työ korvausten laskemisesta 339 
» » » puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun tehostaminen 101 
» » » siivouskorvausperusteiden vahvistaminen 248 
» » » takuupalkkajärjestelmän soveltaminen 344 
» » » taloudenhoidon tehostaminen 329 
» » » tositteita ja kassoja koskevat määräykset 107 
» » » työajan järjestely, ohjeet työajan hyväksikäytön tehostamisesta 111, 112, 344 

Virastotalo, Kallion virastotaloa koskevat asiat 275 
» Kluuvin, lisä- ja korjaustyöt, nimen hyväksyminen 61, 275 
» Pohj. Makasiinikatu 9, piirustukset 276 

Virastotalot, autohallien autopaikoista henkilökunnalta peri t tävät vuokrat 348 
» huonetilojen luovuttaminen kokous- ym. tarkoituksiin 276 

Virat, elintarvikekeskuksen virkojen ja toimien täy t tämät tä jät täminen ym 312 
» liikennelaitoksen uuden johtosäännön mukaiset virkajärjestelyt 73 
» sporttelivirkojen eläkepalkkaluokat 11 
» teknilliset ja niihin verrattavat, palkkauksesta tehdyt sopimukset ym 110, 336 

Virka-asunto, kaupunginjohtajan, korjaustyöt, vakuutukset 275 
Virka-asuntojen vuokrapisteen hinnan vahvistaminen 347 
Virkapuhelimet, korvauksen periminen viranhaltijoilta 348 
Virkapuvut ja niiden käyttöohjeet, liikennelaitoksen henkilökunnan 452 
Virkasäännön muuttaminen 9, 10 
Virvoitusjuomakioskien myyntikauden tilapäinen pidentäminen, niiden vuokralleanto ... 58, 380 
Voimalaitokset, sähkölaitoksen 71, 258, 299 
Vuokra-aikojen, eräiden alueiden ja tonttien, pidentäminen 57 
Vuokra-alueiden järjestelylain aiheuttamat toimenpiteet 145, 261, 392 
Vuokra-asunnot, kaupungin, asukkaiden valitsemista koskevat ohjeet 269 
Vuokra-asuntojen rakentaminen vanhuksille, aloite 25 
Vuokra-asuntokomitean mietintö, lausunto 271 
Vuokra-autoaseman perustaminen Kauppatorin hallin pohjoispäähän 291 
Vuokra-auton käyttö terveydenhoitohenkilökunnan lakon aikana, kotisairaanhoitajien ilta-

työssä 150, 151 
Vuokrantarkistusta imikunnan kokoonpano 114 
Vuokraoikeuksien siirrot, eräillä asunto- sekä pienteollisuus- ja varastoalueilla 360, 364 
Vuokrapisteen, virka-asuntojen, hinnan vahvistaminen 347 
Vuokrasopimukset, tonttien, rasitteita vastaavien ehtojen lisääminen niihin ym. 360, 364, 365, 372 
Vuokrat, asuin- ja liikehuoneistojen, virka-asuntojen, niiden tarkistaminen 347, 379 

» kaupungin taloissa perittävien vuokrien jyvittäminen 272 
» kioskien ym. myyntipaikkojen vuokrien tarkistaminen 381 
» selvitys käypää vuokraa pienemmällä vuokralla luovutetuista huoneistoista, ton-

teista ym 355 
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Vuokrat , tont t ien ja alueiden, tarkistaminen, palauttaminen ym 264, 360, 365 
» viljelysmaiden, indeksitarkistukset 372 

Vuorikatu 3 Oy:n valitus rakennuslupa-anomuksen hylkäämisestä 283 
Wuorio Otto Oy, lupa maaperä- ym. tutkimusten suorittamiseen 264 
Vuosaaren jätevedenpuhdistamo, rakennuskustannukset, pumppaamon rakentaminen 230, 

240, 241 
» kaatopaikan pitäminen suljettuna 242 
» kansakoulu, rakennusohjelma, tont in varaaminen 32, 259 
» rakennuskaavan kumoaminen, rakennuskielto 65 
» sillan ja sen maapohjan omistusoikeus 267 
» urheilualueet, niiden hoidosta tehty sopimus ym .. 225, 226 
» yhteiskoulu, koulutontin lisäalue 259 

Vuosaari, Bastön ja Uutelan alueiden maankäyttösuunnitelma 62 
» Niinisaaren alueiden maankäyttösuunnitelma 279 
» -Säätiö, lainan myöntäminen 315 
» tilojen ostaminen, määräalojen myynt i 47, 50 
» valitus erään teollisuustontin varaamisesta 260 

Vuosiloma-ajan palkka, sunnuntaityöstä suoritettava lisäys 111 
Vuositi l intarkastajat, jakautuminen jaostoihin ym 6, 96 
Väestön kielisuhteet kuntauudistuksen suunnittelussa 284 

» määrä, kaupungin 329 
Väestönsuojat, niiden suunnittelu ja rakennustyöt, piirustukset 15, 148, 300, 398 
Väestönsuojelu, johtohenkilöstön kouluttaminen osittain valtion toimesta ym 148 
Väestönsuojelulautakunta, kokoukset, päätökset ym 398 

» suurtehohälyttimien paikkojen vuokralleanto 367 
Väestönsuojelupäällikön valitseminen 15 
Vähä-Huopalahti , erään rakennuksen paikoillaan pysyt täminen 283 
Väkijuomamyymälät , perustaminen, anniskeluoikeudet, niistä annetut lausunnot 92, 332 
Wärtsilä Oy, sähkökaapelien äsentamislupa 58 
Väylät, Porolahden ja Loppilahden ruoppaustyöt 244 
Väärinkäytöksen, asuntoasiaintoimistossa sattuneen, tutkiminen 249 

Yhteishankintaelimet, kaupungin virastojen ja laitosten 105 
Yksinäisten miesten asuntolat 177 
Yksityiset tiet, kaupungin osuus eräiden teiden kunnossapidosta 268 

» » t ielautakunnan käsittelemät asiat 394 
Yksityisten hoiva-, toipilas- ja vanhainkotien toiminnan turvaamista koskeva aloite 85 

» liikenteenharjoittajien henkilökunnan odotustilat 310 
Yleiset vesipostit ja kesävesijohdot 303 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten määrärahojen jakaminen 117, 218 
Yleisten alueiden mit tausten vireillepaneminen 267 

» töiden lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 440 
» » lautakunta, kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon 228 

Yliopistollinen keskussairaala, ks. Helsingin yliopistollinen keskussairaala. 
Yliopisto-opetus Auroran ja Marian sairaaloissa, sopimus 19 
Ylioppilaiden sosiaalisen asuntotuotannon tukemista ym. koskevat aloitteet 60, 89 
Yliskylä, erään autopaikkatontin vuokrasopimukset 359 
Yliskylän kansakoulu, tontin varaaminen 259 

» lastentarha ja -seimi, virat, rakennustyöt, piirustukset 30, 199 
Ylityökorvausten laskemisesta annetut ohjeet 339 
Yrjönkadun uimahalli, kylvettäjien palkat ja eläkkeet, tennishallin vuokralleanto 12, 436 
Yrjönkatu 24, pysäköintimittarien poistaminen talon edustalta 288 
Yömajoitustoiminnan väliaikainen järjestäminen 176 
Yötyön aikahyvitys sekä ilta- ja yötyön korvaaminen 340 

Äiti- ja lapsikotien tukeminen 407 
Äitiys- ja lastenneuvoloita koskevat päätökset 376, 401 
Äänestyspaikat 13 

Öljytuotteeseen perustuvan kaasutuslaitoksen rakentaminen 73 
Öljyvahinkojen korvaamista koskeva asia, vahinkojen to r junnan ennakkotoimenpiteet ... 295, 297 
Östensön koulukoti, lausunto sen käytöstä 195 
Östersundom Jaktförening, metsästysoikeuden myöntäminen yhdistykselle Talosaaressa 373 
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Viimeksi ilmestyneet julkaisut 
(Helsingin kaupungin t i lastotoimisto julkaisee m u u t paitsi A V). 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti , t au luko t myös ruotsiksi ja englanniksi. 
Edell inen osa (vuosikertomukset). 
54. 1969. 
Jä lk immäinen osa (tilastollinen katsaus). 
51—52. 1966—67. 

II—III Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Suomenkielinen tekst i , t au luko t myös ruotsiksi ja eng-
lanniksi. 
29. 1968. 

V Kaupungin tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimis ton julkaisema. Suomen- j a ruotsin-
kielinen, englanninkielinen tiivistelmä. 
54. 1969. 

VI Opetuslaitokset. Suomen- ja ruotsinkielinen; otsikot, t au luko t ja t i ivistelmät myös eng-
lanniksi. 
35. 1967. 

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

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot ja sisällys-
luettelo myös englanniksi. 
58. 1969. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
81. 1968. 

D. Helsingin kaupungin virastot ja laitokset. Suomenkielinen. 
3. 1967. 

E. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomen- j a ruotsinkielinen laitos. 
42. 1970. 

F. Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten asiahakemisto. Suomenkielinen. I r to leht i jär -
jestelmä. 

G. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomen- j a ruotsinkielinen laitos. 
47. 1969. 

H. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomen- ja ruotsinkiel inen laitos. I r toleht i jär jes-
telmä. 

I. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkieliset tii-
vistelmät. 
21. 1970, 1—10. 


