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» säätiöille, yhdistyksille ym. sivistystyön tukemiseen 248, 253, 313, 488 
» talousarvioon otettavat, ohjeet avustuksensaajille 389 
» urheilu- ja kilpailutarkoituksiin, urheilutyön tukemiseen ym 246, 265, 494 
» vanhusten ja lasten lomanvietto- ja kesävirkistystarkoituksiin 465, 468 
» vapaille huoltojärjestoille, -säätiöille ym 224, 465, 467 
» yksityisille kotiaputoimistoille 465 
» yksityisten teiden kunnossapitoon 271 
» yleishyödyllisille yrityksille ja laitoksille 254 
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Energian hankinta sähkölaitokselle 115 
Ennakko veroäyrin hinnan määrääminen 125 
Ennuste, väestö-, siitä asuntohallitukselle annettava lausunto 156 
Ensiapupalvelu, kaupungin asukkaiden, sitä selvittelevä komitea 168 
Erottajan kalliosuojaa koskeva sopimus Puhelinyhdistyksen kanssa 187 
Esitykset, ammattioppilaitosten johtokunnan 478 

» ammattioppilaslautakunnan 484 
» elintarvikekeskuksen lautakunnan 511 
» huoltolautakunnan 466 
» kaupunkisuunnittelulautakunnan 443, 445, 446, 447 
» kiinteistölautakunnan 410, 429, 433, 442 
» kirjastolautakunnan 486 
» kotitalouslautakunnan 485 
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Esitykset, lastensuojelulautakunnan 468 
» lastentarhain lautakunnan 470 
» liikennelaitoksen lautakunnan 508 
» metro toimikunnan 513 
» museolautakunnan 487 
» musiikkilautakunnan 490 
» nuorisotyölautakunnan 491 
» palolautakunnan 454 
» raittiuslautakunnan 493 
» ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 482 
» ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 477 
» sairaalalautakunnan 462 
» satamalautakunnan 504 
» suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 480 
» suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 474 
» teollisuuslaitosten lautakunnan 507 
» teurastamolaitoksen lautakunnan 510 
» urheilu- ja ulkoilulautakunnan 496 
» väestönsuojelulautakunnan 457 

Esityslistojen ja pöytäkirjojen nähtävilläpitotiloja koskeva aloite 129 
Esplanaadikappeli, sitä koskevat asiat 312, 438 
Espoo, aluevaihtojen suorittaminen siellä 75 
Espoon kauppala, lausunnot eräistä rakennuslupa-asioista ja kauppalan yleiskaavaehdotuksesta 

331, 328 
» » vesijohtoveden hankintaa ja myymistä koskevat sopimukset 115 
» Sähkö Oy, sähköjohtolinjan vetämislupa Nuuksionpään ulkoilualueella 495 

Esso Oy, jakelu- ja huoltoasematonttien vuokrasopimukset 420, 421 
» » Laajasalon öljy varastoalueen yleisuunnitelman hyväksyminen 352 

Etelä-Kaarelan oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen sille 384 
Eteläsatama, Ariadnen sijoittamista sinne ravintola- ym. käyttöön koskeva asia 353 
Etelä-Suomen Laiva Oy sen kaupungille suoritettava korvaus 353 

» satamatoimikunnan mietinnöstä annettava lausunto 346, 503 
» Voima Oy, vuokrasopimuksen voimassaoloajan pidentäminen 89 

Ev.lut. seurakunnat, ks. Seurakunnat. 
Eväsraha, ennakonpidätyksen suorittaminen siitä 165 

Fallkullan tila, rakennusten ja kaluston vuokralleanto, liikenteen rajoittaminen 432 
Filminor, Elokuvayhtiö, elokuvan ja eri kielisten versioiden hankinta 178 
Finnexpress Oy, alueen vuokraaminen yhtiölle Sörnäisten satamasta 351 
Föreningen Tölö svenska samskola, Humaliston huvila-alueen vuokra-ajan pidentäminen 89 

Gillobacka, luvan myöntäminen antennimaston pystyttämiseen tilalle 310 

Haaga, Etelä-, tontin vuokralleanto 86 
» Pohjois-, alueen varaaminen asuntotuotantokomitealle 416 
» » lisäalueen kaavoittamiseen myönnetty määräraha 321 
» tonttien myynti, vuokralleanto, rakennusten ostaminen 80, 86, 298, 424 

Haagan ammattikoulua koskevat asiat 47, 244 
» osasto, Hesperian sairaalan 204 
» paloasema, voimistelusalin käyttö, virvokekioskin vuokraus 186 
» Vantaan alueen suunnittelu, töiden tilaaminen ulkopuoliselta suunnittelijalta 322 

Haka, Helsingin Asuntokeskuskunta, aluevaihto, kalliosuoj akorvausten periminen, asemakaa-
van muutosasia 73, 309, 324 

Hakaniemenhalli ja -tori, myymälöiden ja makkaranmyyntipaikan vuokralleanto 438, 440 
» sen perusparannustöiden suorittamista koskeva aloite 139 

Hakaniemenranta, kauttakulkuliikenteelle tärkeä katu, valitusasia 270 
Halkojen hinnat, talousarvioehdotuksiin otettavat 365 
Hallituskatu 15, talon säilyttämistä koskeva aloite 98 
Haltialan tila, peltoalueen vuokralleanto, tulipalo 420, 432 
Hangonkadun hoitokoti 206, 207 
Hankintatoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 154 
Hankkija, Keskusosuusliike, maa-alueiden vuokralleantoa ja ostamista kaupungille koskevat 

asiat 85, 417 
Harjoittelijain, AIESEC-järjestön, sijoittaminen kaupungin palvelukseen 179 
Hautausmaan, kunnallisen, perustamista Helsinkiin koskeva asia 300 
Heinolan saha, työntekijäin työsääntöehdotus, asuntojen vuokrat ym 365 
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Helanderin, I., Vanhusten Säätiö, tontin myynti sille vanhainkotia varten 79 
Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse, aluevaihto, laina, huoneiston ym. vuokraus 74, 192, 370 
Helsingin Diakonissalaitos, lainan myöntäminen lastenkodin rakentamista varten 378 

» Golfklubi, Talin golfkenttäalueen vuokrasopimus 495 
» Invalidien Yhdistys, jäätelönmyyntipaikanvuokran alentaminen, arpojen myyntilupa 

439, 440 
» Kansankonservatorio, nimen muuttaminen 253 
» Kauppakamari,kaupungin jäsenyys, hotellitilanteen parantamista koskeva lausunto 18, 

332 
» kaupungin 400-vuotiskotisäätiö, tontin siirtäminen sen hallintoon 220 
» kaupunkiseudun julkisen henkilöliikenteen hoidon yhteistyö, esitystä valmisteleva 

toimikunta 170 
» » liikennettä koskevan tutkimuksen suorittaminen 333 
» » v:n 1980 liikenne-ennusteiden uusiminen 332 
» Kotiaputoimisto, tililuoton myöntäminen Kotiapukeskukselle 382 
» kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjärjestö, työehtosopimukset, kesä-

koti ym 13, 264, 362, 394 
» Kunnallisvirkamiehet ja -toimihenkilöt, toimihenkilöiden työehtosopimus, kesä-

koti 13, 358, 394 
» Lastenlinnan kuntainliitto, ks. Lastenlinna. 
» maalaiskunta, maksulykkäyksen myöntäminen puhdistamojen kustannuksissa 285 
» » osallistuminen Vantaanjoen sillan kustannuksiin 261 
» » sen eräistä asemakaavaehdotuksista annetut lausunnot 328 
» » teollisuusjätevesien johtamista koskevat anomukset 283 
» » vesijohdon rakentamisluvan myöntäminen kaupungin maalle 358 
» » vesijohtoveden hankintaa koskeva yhteistoimintasopimus 115 
» Meriveneilijät ja Moottori venekerho, lainojen myöntäminen 379 
» NMKY, lupa lehdenmyynti- ja kengänkiilloituspaikkojen järjestämiseen 440 
» pitäjän seurakuntien kirkkohallintokunta, tontinluovutussopimus 76 
» Puhelinyhdistys, ks. Puhelinyhdistys. 
» Rintamamiesten Asuntoyhdistys, tontin vuokralleanto perustettavalle asunto-osake-

yhtiölle 308 
» seudun kesäyliopistoa koskevat asiat 252 
» » koulusuunnitteluneuvottelukunta, kaupungin edustajan valitseminen 171 
» » kuntien ja järjestöjen tilastoalan yhteistoiminta 157 
» » maamiesseuran avustus 313 
» » yhteiskuntatutkimus, neuvottelukunnan sihteerin palkkaaminen 150 
» seutukaavaliitto, kaupungin edustaja taloussuunnitteluneuvottelukunnassa 171 
» » lausunto runkokaavasta, lisäluotto 323, 382 
» sotilaspiirin kutsuntalautakunta, kaupungin edustajat 389 
» uudet asuntolat Oy, yksinäisten miesten asuntolat, laina 215, 382 
» Uusi yhteiskoulu Oy, lainan myöntäminen 384 
» Väestönsuojeluyhdistys, sen taloudenhoidon tarkastus 188 
» yliopistollista keskussairaalaa koskevat asiat 81, 208, 249, 389 
» yliopiston kasvitieteen ym. laitos, lisärakennuksen poikkeuslupa 331 
» » Ylioppilaskunta, vaalivarjostimien lainaaminen sille 177 

Helsinginkadun alikulkusilta, sopimus rautatiehallituksen kanssa rakentamisesta ym 273 — 275 
Helsinki-aiheiset elokuvat 178 

» mitalien jakaminen 166 
» näyttelyn järjestäminen ulkomailla 175 
» palkinnon myöntämistä koskeva ilmoitus 257 
» päivän viettoa koskevat asiat 177 
» Seura, korvaus uudenvuoden vastaanoton järjestämisestä 389 
» viikon säätiö, avustuksen suorittaminen 178 

Henkikirjoitettu väkiluku, kaupungin 389 
Henkikirjoitusilmoitusten vastaanottotilat 438 
Henkilökuntalehtien, kaupungin laitosten, julkaiseminen 151 
Henkilöstöhallinnon tehostamista ja uudistamista koskeva aloite 16 
Henkilöstökustannusten selvittäminen, kuukausipalkkojen laskennassa rekisteröitävät tiedot 400 
Henkilövuokra-autoilijain virkapukuohjesääntö, lausunto maistraatille 324 
Hermanni, eräiden tonttien vuokraehtojen muuttaminen 423 
Herttoniemen ammattikoulun uuden perustamissuunnitelman hyväksyminen 49 

» öljysatama, öljynpurkausvarsien hankinta 112 
Herttoniemi, alueiden luovuttaminen metron rakentamista varten 417 

» erään tilan pakkolunastamista koskeva asia 299 
» lisäalueen myynti teollisuustonttiin 80 
» tonttien ja alueiden vuokralleanto 87, 425, 427, 503 

Hesperian sairaalaa koskevat asiat 22, 200, 203, 461 
Hetemäen, Päiviö, kanssa suoritetut aluevaihdot ym 73 
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Hienomekaanikkokoulua koskevat asiat 47, 246 
Hietalahden halli, valomainoksen hankinta, myymälöiden vuokralleanto 438, 439 
Hietarannan tai vientimahdollisuuksien tehostamista tarkoittava aloite 61 
Hiidenvesisuunnitelmaa koskevat asiat 360 
Hinnat, viljan, halkojen yms. inventaariossa noudatettavat yksikköhinnat 431 
Hintavalvontapäätös, sitä koskeva Kaupunkiliiton toimiston yleiskirje 388 
Hirvihaarajoen pysäköimisalueen rakentamista koskeva lausunto 81 
Hirvihaaran vanhainkotia koskevat asiat 218, 434, 436 
Hoitolaitosten henkilökunnan lepotauko, virkapuvun käyttöä selvittelevät komiteat ... 161, 168 

» suunnittelutoimikunta, sihteerin palkkio 172 
Hoitopaikat sairaaloissa, huoltolaitoksissa ym., niitä koskevat sopimukset ym. 201, 203, 204, 

217, 461 
» sairaalain ym. erikoismaksuluokan hoitopaikkoja koskevat periaateohjeet 397 

Holhouslautakuntaa koskevat asiat 144, 450 
Hotellikiinteistö Oy, poikkeuslupa, alueen vuokralleanto työmaakäyttöön ym. 325, 332, 410, 

414, 418 
Hotellit, niiden rakentamiseksi vuokrattavat tontit ym 325, 332, 410, 413 
Huolto- ja jakeluasematonttien luovutusmääräyksiä tarkistamaan asetettu komitea 170 
Huoltoasematoiminta, Haagan ammattikoulun, liikevaihtoveroasia 244 
Huoltoasematonttien vuokralleanto, jakelulaitteiden pitoluvat 420 
Huoltokassa, aukioloajat, asiakaspalvelu, talletusten korko 159, 370 
Huoltolaitokset, ks. myös ao. laitoksen nimen kohdalta. 

» järjestyssääntöä valmisteleva komitea, päätöksen kumoaminen 170 
» päiväkotitoiminta ym., henkilökunnan lepotauon järjestely 216, 395 

Huoltolautakunnan työtuvat 215 
Huoltolautakunta, asunnon vuokraaminen mustalaisperheille 210, 316 

» kokoonpano, päätökset, kokoukset ym 465, 467 
Huoltotoimistot, musiikin välittäminen yleisön odotustiloihin 212 
Huolto virasto, virat ja viranhaltijat ym 29, 210 
Huomionosoitukset, eri henkilöihin kohdistuneet 176 
Huoneenrakennusohjelmien laatimisessa noudatettavat ohjeet 266 
Huoneistot, kaupungin vuokratonteille rakennettujen talojen, luovutuksen valvonta ym. ... 415 

» niiden ostot ja vuokralleanto 294, 437 
» talo-osaston hoidossa olevat, korjaustyöt ym 318, 409 
» terveydenhoitolautakunnan tarkastamat ja hyväksymät 460 

Huonetilojen luovuttaminen virastotaloista kokous- ym. tarkoituksiin 319 
Huumausaine- ja seksuaalivalistusasemien perustamista koskeva aloite 132 
Hyvösen lastenkoti 35, 226 
Hälyttimien, väestönsuojelun, koekäynnistyksen suoritusajat 187 
Hälytykset, vikailmoitusten vastaanotto palolaitoksessa 184 
Hämeentie 155, kauppahallin tulipalosta aiheutunut vahingonkorvausasia 185 
Hässelby-säätiö, käyttökustannusten kaupungin osuuden suorittaminen 253 
Hästnäs Ab:n maa-alueiden luovutussopimus 78 
Hätäpuhelintoimikunnan lakkauttaminen 186 

Ilmalan vesisäiliö, piirustukset ym 359 
Ilmatorjunnan muistomerkki, jalustan hankinta 289 
Ilmoitusten, kaupungin, julkaiseminen 16, 154 
Influenssaepidemia, sairausloman myöntäminen 165 
Inkoo, tilojen ostaminen 72 
Insinöörien rouvat, yhdistyksen vanhainkodille Tammisalosta varattava tontti 304 
Interhotel Oy ja Finnair Oy, poikkeusluvan puoltaminen, hotellitontin vuokralleanto 325, 332, 413 
International Hospital Federation, jäsenmaksun suorittaminen 210 
Invalidijärjestojen tukeminen 224, 465 
Invalidisäätiö, alueen vuokraaminen maalaamoparakkia varten 418, 425 
Inventaariohintojen, viljan, halkojen yms. vahvistaminen 431 
Irtaimen omaisuuden tarkastus 6, 148 
Isotooppikartoituslaitteen hankkiminen Marian sairaalaan 203 
Itsemurhien ehkäisykeskuksen tukemista koskeva aloite 131 
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 291, 389 
Itäisen lääkäriaseman suunnittelu ja rakentaminen, piirustukset 21, 197 

» sairaalan henkilö- ja tavaraliikenneselvityksen luovuttaminen Lahden kaupungin 
käyttöön 198 

» » rakentamista koskeva aloite 131 
» suunnan tieyhteyksien rakentamisen kiirehtimistä tarkoittava aloite 66 

Itäisten kaupunginosien tiivistystutkimusten kustannukset 335 
Itäväylä, moottoritien keskikaistan käyttöä koskeva aloite 105 

» » rakennustyöt 269, 338 
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Jakomäen nuorisokoti 227 
Jakomäenaukion järjestelyn toteuttaminen 324 
Jalankulkijain liikenneturvallisuuden parantamista tarkoittava aloite 103 
Jalkapalloilu, talviharjoittelua varten rakennettavaa kuplahallia koskeva aloite 136 
Johanneksen kenttä, pysäköintitilojen rakentaminen kentän alle, tutkimukset 340 
Johtosäännön, terveydenhoito viraston, kouluhammashoitolaitoksen ja elintarvikekeskuksen, 

muutokset 20, 21, 366 
Jorvaksen moottoritien valaistussuunnitelmasta annettava lausunto 356 
Joukkoliikennetoimikunnan mietintö, liikennetutkimukset 118 
Joukkotarkastusten ym. toimeenpaneminen syöpätautien varhaistoteamista varten 209 
Joulukadut, joulukuusien ja -koristeiden myyntiluvat ja -paikat 441 
Joulukuusen lahjoittaminen Kööpenhaminan kaupungille 176 
Jouluviikon työaikajärjestelyt 163 
Julkaisut, julkaisujen painattaminen, palkkiot, hinnat, hankinta ym 179 

» katurakennusosaston 50-vuotisjuhlajulkaisu 292 
» urheilu- ja ulkoilulautakunnan 50-vuotisjuhlajulkaisu 494 

Julkisen liikenteen ajokaistojen merkitsemistä koskeva esitys 339 
Järjestelytoimisto, kaupunginhallituksen, virat ja viranhaltijat 152 
Järjestyssäännön, vapaavaraston, muuttaminen 112 
Järvenpää, Pelkola-nimiselle tilalle suunniteltava vastaanottokoti 224, 228 
Jäsenmaksu, Helsingin kauppakamarille suoritettava 18 

» International Hospital Federation -järjestön 210 
» kansainvälisen urheilulaitostyöryhmän 265 
» Pohjoismaisten Rakennuspäivien 292 
» Suomen Kunnallisten Teurastamoiden yhdistyksen 365 
» » Satamaliiton 354 
» Uudenmaan läänin palokuntaliiton 186 

Jätesäkkien, paperisten, käyttöä koskeva määräys 459 
Jäteveden johtamiseen kaupungin viemäriin yksityisille myönnetyt luvat 282 

» puhdistusmaksun käyttöön ottaminen, esitystä valmisteleva toimikunta 170 
Jätevesien johtamista vesistöihin koskevat asiat 283, 284 
Jätevesilietteen sijoittamisen selvittely- ja suunnittelutehtävät, määrärahat 284 
Jäteöljyn ym. hävittämistä koskeva sopimus, laina 286, 380 
Jätteenpolttolaitokset 64 
Jäähalli, vuokrasopimuksen tekeminen Jääkenttäsäätiön kanssa 261, 495 
Jäänmurtajat, kesäsijoituspaikkojen rakentaminen 353 

» satamajäänmurtajien väen työehtosopimus 13 
Jäätelön myyntipaikat, myyntikauden jatkaminen, myyntiaika 90, 311 

» » niiden vuokralleanto, erään vuokran alentaminen 311, 439 

Kaarelan, Etelä-, asemakaavan laatimisen kiirehtiminen 322 
» » erään alueen vuokrasopimuksen päättyminen 425 

Kaasulaitos, sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja-hallituksen päätökset ym 117, 361, 506 
Kaatopaikat 285 
Kadun ja viemärin rakentamiskustannusten yksikköhintojen vahvistaminen, korvausten peri-

minen 62, 293, 433 
Kadunnimistön täydentäminen, kadunnimiehdotukset 324 
Kadut ja tiet, ks. myös Tiet. 

» » » kauttakulkuliikenteelle tärkeitä katuja koskevat asiat 270 
» » » liikenteen järjestelyä koskevat asiat 335 
» » » niiden rakennus- ja korjaustyöt 268, 269, 500 
» » » puhtaanapitoa koskeva rakennusjärjestyksen muutos ym 62, 272 

Kahvila- ja ulkotarjoilualueiden vuokrasopimukset ja pitoluvat 426 
Kaisaniemi Oy, Ravintola, alueen vuokralleanto ulkotarjoilua ym. varten 426 
Kaivohuone, ravintolarakennuksen vuokralleanto 438 
Kaivon korvaamista koskevat asiat 190, 361 
Kalamajojen paikan vuokraus eräille kalastajille 419 
Kalansavustamoalueen, erään, vuokra-ajan jatkaminen Verkkosaaressa 114 
Kalastuksen harjoittamista varten vuokratut vesialueet 419 
Kalatukkukeskus, laatikkosuojan muutospiirustukset, vuokralleanto ym 365, 510 
Kalliolan Kannatusyhdistys, sen avustaminen, lainojen maksujärjestelyt 254, 384 
Kallion virastotalo, henkilökuntalehden julkaiseminen, eräät turvallisuusjärjestelyt ym. 151, 318 
Kalliosuojakorvausten periminen 309, 416 
Kalliosuojat, ks. myös Väestönsuojat. 
Kampin ammattikoulua koskevat asiat 47, 243 
Kanavapuiston kalliosuoja, torikauppiailta varastotiloista perittävä vuokra 187 
Kannelmäen toisen lastentarha- ja -seimirakennuksen perustaminen, piirustukset 36, 235 
Kansainvälisen urheilulaitostyöryhmän jäsenmaksu 265 
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Kansakoulut, kalusto, koulumatka- ja vahingonkorvaukset ym 241, 242 
» kesäsiirtoloita koskevat asiat 242 
» kiinteistöjen siirtäminen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallintoon 238 
» korvauksen periminen vahtimestareiden asunnoissa olevista puhelimista 403 
» koulusuunnittelutoimikunnan osamietinnön aiheuttamat toimenpiteet 237 
» niiden suunnittelu-, rakennus- ja korjaustyöt 45, 240 
» opetustoiminta, taideteosten hankinta, ym 240 
» puheopetuksen jatkaminen ruotsinkielisissä kansakouluissa 241 
» puhevikaisten opetuksen järjestämistä koskeva aloite 134 
» ruoanjakajien jakelupalkkion korottaminen 238 
» ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan kokoukset ym 476 
» » » opetussuunnitelmien tarkistaminen ym. 169, 171,241 
» suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan kokoukset ym 435, 473 
» suurjännitejohdon rakentamislupa Juupajoella olevalle tilalle 88 
» terveydenhoitoa koskevat asiat 460 
» virat ja viranhaltijat, palkka- ja eläkeasiat 44, 45, 237, 239, 241 

Kansalaisoikeudet, ulkomaalaisten, niiden myöntämisestä annetut lausunnot 389 
Kansalaissodan muistomerkin ja sen ympäristön suunnitelma, kustannukset ym 289 
Kansallis-Osake-Pankki, karttasuurennosten luovuttaminen pankille 294 
Kansanedustajain vaaleja koskevat asiat 188 
Kansaneläkelaitos, lainan myöntämistä Vanhainkoti Betanialle koskeva lausunto ym 383 
Konservatorio, Helsingin, nimen muuttaminen 253 
Kansantanssitoiminnan avustaminen 494 
Kansi- ja konepäällystöä, kaupungin alusten, koskevat työehtosopimukset 13, 398 
Kantokykyluokituksen, kuntien, vahvistamista koskevat tiedoitukset 388 
Kappa-Keskus Oy, Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 5:n sulautuminen yhtiöön 391 
Karhulinnan opetus- ja perhepesulan toiminnan lakkauttaminen 248 
Karjalan Yhteiskouluosakeyhtiö, lainan maksulykkäyksen myöntäminen 386 
Kartat, asemakaava- ja tonttijako-, niiden laatimispalkkioiden ym. periminen 328 

» niiden painattamiseen yksityisille myönnetyt luvat ym 294 
» väestönsuojelun aluejakokartan vahvistaminen 19 

Karttakirja, Pro Helsingfors-Säätiön valmistuttama 179 
Kasvatusavustusta koskevat asiat 14, 160 
Kasvatusneuvoloita koskevat asiat 21, 193, 236 
Katajanokan matkustajapaviljongin rakentamista koskeva kysymys 503 
Katselmukset, kaupungin edustajan osallistuminen maanmittaus- ym. toimituksiin 313 

» käyttöön otettavilla siirtolapuutarha-alueilla suoritetut 419 
» vuokra- ym. alueilla suoritetut 426 
» yleisen tien päätekohdan määräämistä koskevat 272 

Katu- ja puistoalueet, eräiden määräalojen ostaminen kaupungille 411 
» » viemäri- sekä katualuekorvausten perimistä koskevat aloitteet 138 
» » viemärirakennusohjelman hyväksyminen 428 

Katualueet, niiden ottaminen kaupungin haltuun, ilmoitukset maanomistajille 412 
» niillä olevista istutuksista, rakennelmista ym. suoritettavat korvaukset 412 

Katujen ja viemärien, puuttuvien, rakentamista koskeva aloite 138 
Katukorvausasiat 293, 298, 411 
Katupiirustusten, eräiden, vahvistaminen 268 
Katupuhtaanapitotöitä ja niiden urakointia koskevat ohjeet 267 
Katurakennusosasto, rakennusviraston, sitä koskevat asiat 292, 418, 500 
Kaukokiito Oy, tavaralinja-autoaseman vuokraoikeuden jatkaminen 427 
Kaupan harjoittamisesta annetut lausunnot 392 
Kaupintien ym. liikenteen järjestely 337 
Kauppahallit 438 
Kauppakorkeakoulun tontin luovutussopimuksen tekeminen valtion kanssa 77 
Kauppakoulun perustamista koskeva asia 51 
Kauppatori, luvan myöntäminen turistineuvonta-auton pitämiseen torilla 438 
Kauppatorin halli, myymälöiden vuokralleanto 438 
Kaupunginarkisto, virat ja viranhaltijat, erään kokoelman ostaminen 156 
Kaupunginhallituksen asiamiestoimisto, ks. Asiamiestoimisto, kaupunginhallituksen. 

» diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asioiden luettelo 149 
» edustajien määrääminen eri hallintoelimiin 148 
» ja eri lautakuntien yhteistyö 149 
» kokoonpano, kokoukset 6, 146, 148 

Kaupunginjohtajat 6, 149 
Kaupunginkanslian virat ja viranhaltijat, hankinnat ym 7, 146, 149 
Kaupunginkirjastoa koskevat asiat 52, 249, 303 
Kaupunginlakimiehen vaali, sitä koskevat valitukset 7, 151 
Kaupunginmuseota koskevat asiat 53, 169, 251 
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Kaupunginorkesteri, soitin- ja pukukorvaukset, virat, palkkiot, erään soittajan asuntoasia 54, 
252, 316 

» soittimien hankintaan soittajille myönnetyt lainat 379 
Kaupunginosayhdistyksiä, kansakoulujen ym. iltakäyttöä sekä eräitä avustuksia koskeva aloite 133 
Kaupunginpuutarha, kasvihuoneiden piirustukset ym 288 
Kaupungintalo, sisustustyöt ja hankinnat 155, 318 
Kaupunginteatteri, sen väestönsuojan käyttö, värilyhytelokuvan erikieliset versiot 54, 179 

» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 252 
Kaupunginvaltuusto, kiinteän omaisuuden ostamista ym. koskeva kunnallislain muutos ... 294 

» kokoonpano, kokoukset 1, 3 
Kaupunginvaltuutetut, informaatiotilaisuuden luentopalkkiot, matrikkelin laatiminen ... 172, 179 
Kaupunkiliitto, Suomen, sen ansiomerkkien jakaminen, koulutuskeskuksen perustamishanke 

166, 370 
Kaupunkimittausosasto, kiinteistöviraston, huoneisto ym 433, 434 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja sen liikennejaoston kokoonpano, kokoukset y m 443 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, johtosäännön muutos, virat ja viranhaltijat, huoneistot 94, 320, ^ ^ 

» v:n 1970 toimintasuunnitelman tilaaminen ulkopuoliselta suun-
nittelijalta 322 

Kehitysvammatuki 57, lainan myöntäminen yhdistykselle, lainaehdot 123, 374 
Keilailuseurojen toiminnan tukemista tarkoittava aloite 58 
Keinoj ääradan rakentamista koskeva aloite 58 
Kellokosken sairaala, sairaansijojen myynti 24 
Kemijoki Oy, hallintoneuvoston jäsenen valinta 390 
Kengänkiilloituspaikat, kiinteistölautakunnan myöntämät luvat 440 
Kerhokeskukset, nuorisotoimiston, kerhonhoitajien valvontakorvaukset 256, 318 
Keski-Helsingin Eläkeläisten anomus ilmaisesta pääsystä uimaloihin 263 
Keskus-Sato Oy, aluevaihto, tonttien vuokralleanto 74, 88, 413 
Keskushallinnon toiminnan tehostamista valmisteleva komitea 167 
Keskuspesulaa koskevat päätökset 368 
Keskuspuiston säilyttämistä ulkoilu- ja retkeilyalueena koskeva aloite 57 
Kesoil Oy, huoltoasematontin tieliittymien rakentamislupa 421 
Kesäsiirtolat, kansakoulujen 242 
Kesävesijohdot ja yleiset vesipostit 358 
Kesäyliopisto, Helsingin seudun, sitä koskevat asiat 252 
Kiertoajelujen ym. kuljetusten järjestäminen liikennelaitoksen linja-autoilla 364 
Kiinteistö Oy Fe-Te Fastighetsaktiebolag, aluevaihtojen suorittaminen 72 

» » Jakomäentie 6, ehdon lisääminen vuokrasopimukseen 416 
» » Jokiniementie 5, korvaus yhtiölle, vuokrasopimuksen muuttaminen 308, 415 
» » Kaisaniemenkatu 5, tontin osan luovutusta koskeva sopimus 410 
» » » » yhtiön sulautuminen Kappa-Keskus Oy:öön 391 
» » Kumianpää 2:n eräiden osakkeiden ostaminen 295 
» » Matalasalmenkatu 9a, työllisyyslainan myöntäminen sille 381 
» » Rusthollarintie 10 ja Sunilantie 9, ehdon lisääminen vuokrasopimuksiin 416 
» » Toinen linja 7:n osakkeiden ostaminen 67, 294 

Kiinteistöjen, eräiden, siirtäminen kiinteistölautakunnan hallintoon ym 292, 407 
» niiden sähköasennusten kausitarkastusten suorittaminen 356 

Kiinteistölautakunta, kokoonpano, kokoukset, käyttövarat 407 
Kiinteistörekisterikomitea, huoneiston osoittaminen sen käyttöön 434 
Kiinteistövirasto, virat ja viranhaltijat 67, 292 
Kiinteän omaisuuden ostaminen, vaihtaminen ym., valtuuston päätöstapaa koskeva kunnallis-

lain muutos 294 
Kiinteän omaisuuden tarkastus 6, 145, 148 
Kiljavan parantola, kaupungin hoitopaikat, hallinnon muutos ym 23, 24, 144 
Killinmäen vajaamieliskeskuslaitos, luonnospiirustukset, huonetilaohjelma ym 36, 228 
Kilpailut, kilpailun järjestäminen taideteoksen hankkimiseksi kaupungintaloon 257 

» koulujen oppilaiden osallistuminen urheilu- ym. kilpailuihin 241, 243, 246, 247 
Kioskit, niiden myyntikauden jatkaminen, alueiden vuokralleanto ym 90, 311, 439 

» vuokralleanto 186, 439, 495 
» Rautatientorin uuden liikennekioskin rakennusohjelma ym 364 

Kipparlahden venesatama ja laiturit, rakennustyöt 261 
Kirjapainokoulua koskevat päätökset 47, 245 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjastolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 486 
Kirjasto-ohjesäännön muuttaminen 52 
Kirkkonummi, tilojen ja määräalan ostaminen 72 
Kiukaisten kunta, eräiden sairaalamaksujen korvaamista koskeva asia 212 
Kivelän ja Hesperian sairaaloita koskevat asiat 200, 203 
^ivenmurskaamot, niitä varten vuokratut määräalat 425 
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Kivihaan korttelikentän valaisemista koskeva asia 356 
Kivihiilipölyn, kaasulaitokselta peräisin olevan, aiheuttamat haitat 361 
Kluuvin virastotalo, näyteikkunoiden käyttäminen teatteriohjelmistojen esittelyyn 152 

» » näyttelyjen järjestäminen sen galleriassa 258 
Kodinhoitajat, sijaisten palkkaaminen, palkanlisät ym 215, 399 
Kodinhoitajien ja kotiavustajien määrän lisäämistä koskeva aloite ym 131, 215 
Kodinhoitotoiminnan ohjesäännön uusiminen 29 
Kodinhoitotoimisto, huoneiston vuokraaminen sen käyttöön 435 
Kodittomien Tuki, avustuksen myöntäminen yhdistykselle 468 
Koiraveron, ulkoilualueiden isäntien ym., suorittaminen 259 
Kokouspalkkiokorotuksen poistamista koskeva aloite 129 
Kolmisopimus, kuntien yhteinen raakaveden hankintaa koskeva, sen muutos 360 
Komiteain ja toimikuntien asettaminen, sihteerin palkkiot 55, 167, 195, 313 
Konala, huonetilojen varaaminen lastentarhaa varten 36 
Kone- ja kansipäällystöä, kaupungin alusten, koskevat työehtosopimukset 13, 398 
Konsertti- ja kongressitalo, johtokunnan asettaminen, rakennustöiden alkaminen 252, 418 
Konteinerikäyttö, suurtehonosturin hankkiminen sitä varten 351 
Kontula, huonetilojen varaaminen perheryhmäkotia varten 225 

» tonttien myynti ja vuokraaminen perustettaville asunto- ja kiinteistöyhtiöille ym. 81, 
83, 88, 412 

» urheilukenttien, uimahalli tilojen ym. rakentaminen sinne, Urheiluhallit Oy:n laina-
ehdot 263, 377 

Kontulan kalliosuojan eräiden rakennuskustannusten periminen 309 
» Oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen, lainojen takaaminen 123, 384 
» Palvelukeskus Oy, osakkeiden merkitseminen, lainaehdot 296, 377 
» vanhainkotia koskevat asiat 219 
» vanhustenhuollon keskus, perustamissuunnitelma 34 

Korjaamon, moottoriajoneuvo-, rakentaminen ym 62 
Korkeakoulujen liikuntakulttuuria koskevan lausunnon antaminen opetusministeriölle 264 
Korkeasaaren eläintarha, ravintolan ym. vuokralleanto 260 

» » sisäänpääsymaksujen vahvistaminen, viikonloppupäivystys 496 
» ja Hylkysaaren välisen jalankulku- ja huoltoajosillan rakentaminen 352 
» liikenteen liikennöimismaksut, uudelleenjärjestely ym 342, 364, 508 

Kortteleiden ja tonttien korkeuslukujen vahvistaminen 328 
Korvikealkoholin väärinkäyttäjät, huoltola- ja majoituspaikkojen lisääminen ym 213 
Koskelan sairaskotia koskevat asiat 33, 216, 399 
Kotiaputoimisto, Helsingin, tililuoton myöntäminen Kotiapukeskukselle 382 
Kotiaputoimistojen, yksityisten, tukeminen 465 
Kotiavustajien ja kodinhoitajien määrän lisäämistä koskeva anomus 215 
Kotikallion lastentarha ja koululasten päiväkoti, piirustukset ym 37, 214, 235 
Kotiluoto, Kallvikin saunan pääpiirustukset 260 
Kotisairaanhoitotoimisto, virat, vuokra-auton käyttöoikeus ym 20, 191 
Kotisisar koulun, ruotsinkielisen, ylläpitäjäyhdistykselle myönnetty laina 383 
Kotitalouslautakunta, jäsenen valitseminen, kokoonpano, kokoukset ym 144, 485 

» virat, toimistotilojen vuokraus, pesulan toiminta 51, 248 
Kouluhammashoitolaitos, johtosäännön muutos 21 
Koulukirjasto toiminnan uudelleen järjestämistä koskeva aloite 53 
Koulukypsyysluokkien perustamista koskeva aloite 133 
Koululaisten varustamista pimeässä näkyvin heijastimin koskeva aloite 45 
Koulusuunnittelutoimikunnan osamietinnön aiheuttamat toimenpiteet 237 
Kouluterveydenhoito-osasto, virat, virantoimitusajat ym 193 
Koulutuksen järjestämistä työkoneiden tuntemuksen lisäämiseksi koskeva aloite 9, 152 
Koulutustoimikunta, huoneiston osoittaminen toimiston käyttöön 434, 435 
Kovaosaisten Ystävät, yhdistyksen käytössä olevia huonetiloja koskevat asiat 214, 318 
Krogius Oy, Lars, tavaraerän korvausasia, tonttien vuokraehdot 353, 423 
Kruununhaka, erään piharakennuksen huoneiston käyttö työhuoneena 330 
Kukkien myyntipaikat, myyntikauden jatkaminen, niiden vuokralleanto 90, 439 
Kuljettajarahastuskorvauksen suorittaminen liikennelaitoksen kuljettajille 362 
Kulosaari, saunarakennuksen osto, erään tontin asemakaavan muutosasia 298, 326 
Kultaklausuuliehdon soveltaminen eräiden tonttien vuokriin 83 
Kumpula, erään asuinrakennuksen päällystämistä koskeva valitusasia 330 

» maauimalan kattamista ym. koskeva aloite 136 
Kunnallisen hautausmaan perustamista Helsinkiin koskeva asiat 300 

» yhteistoiminnan järjestysmuotokomitea, lausuntoa I mietinnöstä valmisteleva 
komitea 167 

Kunnallisvaaleja koskevat asiat 15, 177 
Kunnallisverotus 125, 388 
Ku nnanasiamiesten valitseminen 159 
Kuntainliitto, Uudenmaan tuberkuloosipiirin, perussäännön hyväksyminen 24 
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Kuntauudistus, Uudenmaan läänin, lausunnon antaminen asiassa 95 
Kuntien yleisiä rahoitusavustuksia koskeva sisäasiainministeriön kirjelmä 387 
Kuntokallion virkistys- ja kuntouttamislaitos, kunnostustyöt, lainojen takaaminen 383 
Kuntoutustoimikunnan asettaminen huoltolautakunnan toimesta ym 212 
Kuolinpesät, huoltolautakunnan hoidossa olevat 222 

» omaisuuden vastaanottaminen kaupungille 22, 34 
Kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksa, lausunto sen muuttamisesta 342 
Kurssien, liikennehenkilökunnan, opettajien palkkiot 363 
Kustaankartanon liikenneyhteyksien parantamista tarkoittava aloite 120 

» vanhainkotia koskevat asiat 33, 218 
Kutsuntalautakunta, Helsingin sotilaspiirin, kaupungin edustajat 389 
Kuulutuskustannusten, asemakaava- ja tonttijakoasiain, periminen 328 
Kuusisaarentie, liikennevalojen asentamista sille tarkoittava aloite 107 
Kuvataidetoimikuntaa koskevat päätökset 172, 257 
Kyläsaaren jätteenpolttolaitos, laajennuksen piirustukset 64 
Kyläsaari, alueiden vuokralleanto y m 307, 424 
Kår kullan vaj aamieliskeskuslaitos 229 
Kähertäj äkoulua koskevat asiat 246 
Käpylä, puutaloalueen ym. asemakaavan muuttamista koskevat asiat, komitea 101, 170, 325 
Käpylän ammattikoulun perustamissuunnitelman hyväksyminen 48 

» Musiikkiopisto, avustuksen suorittaminen 253 
Käsityönohjaajan, Hesperian sairaalan, väärinkäytöstä koskeva raast.oik:n päätös 203 
Kätilöopiston, ns. vanhan, tonttia koskeva luovutussopimus 77, 300 
Käymälöitä, yleisiä, koskevat asiat 289 
Käärmetalon pesulan vuokralleanto 437 

Laajalahti, urheilumajan paikan vuokrasopimuksen jatkaminen 426 
Laajasalo, maa-alueiden luovutussopimukset, tonttien vuokralleanto ym 78, 83, 308, 412, 418 

» määräalan ja tilojen ostaminen 71 
» saunarakennuksen sijoituspaikkaa koskeva lupa 331 

Laajasalon moottorikadun rakennustyöt 269 
» nuorisokoti 227 
» vanhusten asuintalo, luonnospiirustukset 34 

Laajasalontien ylitse rakennettavia siltoja koskevat asiat 108, 338 
Laakson sairaalaa koskevat asiat 22, 23, 206 
Laboratoriokoulua koskevat päätökset 244 
Laboratorion, vesiensuojelu- ja tie-, rakentaminen Kyläsaareen 285 
Lahden-Helsingin moottoritietä koskevat asiat 62, 269 

» kaupunki, itäisen sairaalan henkilö- ja tavaraliikenneselvityksen luovuttaminen sen 
käyttöön 198 

Lahjat, kaupungin antamat ja saamat 22, 47, 176, 257 
Lahjoitukset, erään testamenttilahjoituksen vastaanottaminen 22 
Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö ym 224, 231, 253, 478 
Laidun- ja viljelysalueiden vuokralleanto 420 
Lainat, asuntolainoja koskevat asiat 315, 416 

» kaupungin ottamat ja myöntämät 122, 369, 378 
» niiden takaaminen 385 

Laitoskirjastotoiminnan aloittaminen Myllypuron sairaskodissa ym 52, 249 
Laiturit, satamalaitoksen, rakennustyöt ym 350, 353, 504 

» vene-, korjaustyöt ym 261 
Lasitukku Oy, yksityisen vesijohdon rakentamislupa 358 
Lasten elokuvaviikon järjestäminen 179 

» erityisohjausta tarvitsevien, kouluikäisten päivähoidon järjestäminen 37 
» hiihtokoulun opetuksen järjestäminen, luvan myöntäminen 428 
» leikkipaikat, niiden järjestämistä tarkoittavat aloitteet, alueiden kunnostaminen ... 43, 288 
» päivähoidon järjestämistä koskevat aloitteet, komitea ym 38, 168 
» päivähoitopaikkojen, yksityisten, valvonnan tehostamista koskeva aloite, toimenpiteet 40, 

225 
» Päivän Säätiö, Linnanmäen huvipuiston vuokranpalautus 309 

Lastenhuoltolaitoksia koskevat asiat 35, 226, 468 
Lastenkodit, kaupungin 35, 226 
Lastenlinna, kuntainliiton liittovaltuuston jäsenen ja varajäsenen valitseminen 144 

» sairaansijojen ostaminen kuntainliitolta ym 208 
Lastenpsykiatrian osaston, Auroran sairaalan, perustamissuunnitelma 200 
Lastensuojelulautakunta, alueiden määrääminen sen hallintoon, kokoukset, päätökset ym. 224, 468 
Lastensuojelun toimitusjohtajan valitseminen 35 
Lastensuojelu virasto, virat ja viranhaltijat ym 225 
Lastentarhain lautakunta, huoneisto, kokoonpano, kokoukset ym 435, 470 
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Lastentarhain toimisto, henkilökunta, työn organisointi, huoneisto 232, 233, 434 
Lastentarhat, opettajien ja hoitopaikkojen määrän lisäämistä tarkoittavat aloitteet 135 

» päivähoidossa olevien kouluikäisten ateriat, alennusliput 233 
Lastentarhoja ja -seimiä koskevat asiat 36, 231, 303 
Latokartanontien-Kirkonkyläntien liikenteen järjestely eräiltä osin 337 
Lausunnot, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen seuraavissa asioissa antamat: 

Alko Oy:lie anniskeluravintolani sijoituksista annetut 392 
ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden kaupan harjoittamisesta annetut 393 
apuhoitajakoulutusta koskeva lausunto 208 
asemakaava-asioissa sisäasiainministeriölle ym. annetut 325 
elinkeinon harjoittamista koskevista anomuksista annetut 143 
Espoon kauppalan eräistä rakennuslupa-asioista annetut 331 
Etelä-Suomen satamatoimikunnan mietinnöstä annettu lausunto 346 
Helsingin seudun runkokaavasta annettu lausunto 323 
Hirvihaara] oen pysäköimisalueen rakentamisesta annettu lausunto 81 
kansalaisoikeuden myöntämistä ulkomaalaisille koskevat 389 
korkeakoulujen liikuntakulttuuria koskeva lausunto 264 
liikennelupien myöntämisestä liikennöitsijöille annetut 342 
liikkuvan kaupan harjoittamisesta ym. annetut 392 
oppikoulujen perustamisesta ym. kouluhallitukselle annetut 249 
rautatietariffien alennuskorvaustoimikunnan mietinnöstä annettava lausunto ... 347 
rautatietä varten Malmilla tarvittavan alueen pakkolunastamisasiassa 299 
Sveitsin suurlähetystön puhtaanapitoveroasiassa annettu lausunto 288 
ulkomaalaisen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta annetut 143 
vedenhankintaa ja vesiensuojelua koskevista yleissuunnitelmista annettu lausunto 116 

Lausunnot, seuraavien lauta- ja johtokuntien antamat: 
ammattioppilaitosten johtokunnan 478 
ammattioppilaslautakunnan 484 
asutuslautakunnan 451 
elintarvikekeskuksen lautakunnan 511 
huoltolautakunnan 466 
kaupunkisuunnittelulautakunnan 444, 445, 446, 447 
kiinteistölautakunnan 411, 429, 433, 442 
kirjastolautakunnan 486 
kotitalouslautakunnan 485 
lastensuojelulautakunnan 468 
lastentarhain lautakunnan 470 
liikennelaitoksen lautakunnan 509 
metro toimikunnan 514 
museolautakunnan 487 
musiikkilautakunnan 490 
nuorisotyölautakunnan 492 
palkkalautakunnan 405 
palolautakunnan 455 
raittiuslautakunnan 493 
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 483 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 477 
sairaalalautakunnan 463 
satamalautakunnan 504 
suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 480 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 475 
teollisuuslaitosten lautakunnan 507 
terveydenhoitolautakunnan 459, 460 
teurastamolaitoksen lautakunnan 510 
urheilu- ja ulkoilulautakunnan 496 
väestönsuojelulautakunnan 458 
yleisten töiden lautakunnan 498, 500, 501, 502 

Lautakunnat, kaupunginhallituksen ja eri lautakuntien yhteistyö 149 
» maatalouslaskentalautakunnan asettaminen 312 
» niiden jäsenten valitseminen, kaupunginhallituksen edustajain määrääminen 144, 390 

Lauttasaaren silta, rakennustyöt, liikennöinti, avaamistilaisuus 112, 352 
» yhteiskoulun ent. rakennuksen muutos- ja kunnostustyöt 51, 242 

Lauttasaarenkatu 1, alkoholistien ensisuojan toiminta 214 
» 5, tontin siirtäminen liikennelaitoksen käyttöön 363 

Lauttasaari, aluelääkärien yhteisvastaanottohuoneiston varaaminen 192 
» erään alueen siirtäminen sähkölaitoksen käyttöön 356 
» luvan myöntäminen Esmi Oy:lie tukimuurin ankkuritankojen sijoittamiseen 310 
» määräalojen ja alueiden ostaminen ja myynti 68, 412 
» pienteollisuustontin käyttötarkoituksen muutos ym 423 
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Lauttasaari, tontin vuokrasopimuksen purkaminen 88 
» veneiden talvisäilytysalueiden vuokralleanto sieltä 419 

Lehtisaaren Huolto Oy, kaupungin edustajan valitseminen yhtiön hallitukseen 390 
Leikkikentät 43, 288, 417 
Leikkikoulujen, maksullisten, järjestämistä koskeva aloite 39 
Leipurikoulua koskevat asiat 48, 246 
Leninin elämänvaiheita esittelevän näyttelyn ym. järjestäminen 176 

» patsaan tilapäistä pystyttämistä koskevat elokuvayhtiöiden anomukset 310 
Lentotapaturmat, ryhmävakuutusta koskevat vakuutusmaksut 165 
Leppäsuon aukio, leikkikenttäalueen vuokralleanto 417 

» huoltoasema-alueen vuokra-ajan jatkaminen 420 
Leski- ja orpoeläkekassan sijoitettujen varojen korko 370 
Liikenne, Helsingin kaupunkiseudun, sitä koskeva yhtenäistämistutkimus 333 
Liikenne-ennusteiden, Helsingin kaupunkiseudun, uudelleen laatiminen 332 
Liikennehenkilökunnan kurssien opettajien tuntipalkkiot 363 
Liikennejaosto, kaupunkisuunnittelulautakunnan 443, 449 
Liikennekioskit, Rautatientorin liikennekioskin rakennusohjelma 364 
Liikennelaitoksen lautakunta, jäsenen valitseminen, kokoonpano, kokoukset ym 144, 508 
Liikennelaitos, alennuslipuista suoritettavat korvaukset ym 363 

» erityisen lipun käyttöönotto kilpailuihin ym. osallistuvia varten 119 
» erään väestönsuojan varastotilan vuokralleanto 436 
» henkilökunnan vapaalippujen myöntämisperusteiden muuttaminen 508 
» invalideille annettavaa ilmaista vuosikorttia ja muuta ilmaiskuljetusta koskevat 

aloitteet 140 
» Lauttasaarenkatu 5:ssä olevan tontin käyttö 363 
» virat ja viranhaltijat, palkkiot, liikenneosaston kustannukset ym. ... 117, 119, 362 
» vuosikortin luovuttamista valtuutettujen varamiehille koskeva asia 364 

Liikenneluvat ym., yksityisten liikennöitsijäin 342 
Liikennemaksut, niiden kantamisesta tehdyt sopimukset, valitukset 349 
Liikennemaksutaksa, sitä koskevat muutokset 112 
Liikennemerkkien asentaminen 338, 432 
Liikenneneuvoston asettamista tarkoittava aloite 102 
Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö, selvitys Mannerheimintien ja Kaivokadun risteyksen 

liikennejärjestelyistä 336 
Liikennetutkimukset, Helsingin kaupunkiseudun, joukkoliikennetoimikunnan mietintö 118 
Liikennevalojen käytön järjestämistä koskeva aloite ym. asiat 104, 338 
Liikenteen järjestelyä koskevat asiat 335, 447 
Liikevaihtoveron suorittaminen Haagan huoltoaseman toiminnan osalta 244 
Linja-autoasema, eräiden korjaustöiden suorittaminen 318 

» huonetilojen ja makkarainmyyntipaikkojen vuokrasopimusten uudista-
minen ym 437, 440 

Linja-autojen, liikennelaitoksen, luovuttaminen erilaisiin tarkoituksiin ym 364 
Linja-autoliikenne, liikennelaitoksen 508 

» yksityinen 341 
Linja-autolinjoja ja-pysäkkien siirtämistä koskevat aloitteet, järjestelyt ym. ... 119, 340, 363, 364 
Linnanrakentajantien liikenteen järjestely ym 337 
Linnunlaulun jalankulkusilta, rakentamissopimus rautatiehallituksen kanssa 272 
Lipun, osanottaja-, käyttöönotto urheilukisojen, kongressien ym. osanottajille 119 
Liputuksen järjestäminen, lippujen luovuttaminen ym 291, 389 
Lomaliitto, sen avustaminen 255 
Louhintaluvan, Laajalahdessa sijaitsevan kallion, myöntäminen 433 
Lumensulatuspaikat, täyttöalueet ym 288 
Lunastustoimikunnan palkkiolaskujen hyväksyminen 313 
Luontoissuoritussäännön, viranhaltijain, muuttaminen — 12, 164, 401, 402 
Luukkaan ulkoilualue 260, 495 
Lähetejärjestelmän jatkaminen sairaaloiden poliklinikoilla 195 
Lämmittely hallien ja yömajojen rakentamista koskevat aloitteet 31 
Lämpöjohtokanavien ym. rakentamiseen myönnetyt luvat 310, 428 
Länsisatama, tonttien vuokralleanto, varaston rakennustyöt ym 85, 351, 503, 504 
Lääkeneuvottelukunnan, sairaanhoito- ja vanhustenhuoltolaitosten, asettaminen 195 
Lääkäriaseman, itäisen, suunnittelu ja rakentaminen 197 
Lääkärinpalkkiot, sairaalakeskuksen välittämille lääkäreille suoritettavat 22 
Lääkärit, eläin-, sunnuntai- ja juhlapäivien päivystys ... 20 

» erikoismaksuluokan käyttö ym. Koskelan sairaskodissa 217 
» neuvola-, virat, palkkaus ym 20 
» sairaala-, yksityispotilaiden hoitamiseen ym. myönnetyt oikeudet ... 196 
» sairaalakeskuksen johtavan lääkärin viran hoitaminen 196 
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Maa-alueiden, kaupungin, myynnin ja vaihdon estämistä tarkoittava aloite 138 
Maan- ja tontinvuokrien periminen, vuokrasopimusten jatkaminen, päättyminen ym. 304, 431 
Maankäytön tiivistämistä ja suunnittelua koskeva tutkimus 150 
Maanmittaustoimitukset 313 
Maansaantihakemukset, asutuslautakunnan käsittelemät 451 
Maarakennusalan koulutuksen aloittamista koskeva aloite 134 
Maatalouslaskentalautakunnan asettaminen 312 
Maatalousosasto, kiinteistöviraston 431—432 
Maataloustyöntekij ät, työehtosopimuksen hyväksyminen 14 
Maatilat, kaupungin, rakennukset, viljelyssuunnitelma, peltoala ym 312, 431, 432 
Maidontarkastamoa koskevat asiat 21, 189, 194 
Mainontaa koskevat asiat 441 
Maistraatti, virat, työjärjestyksen muutokset, lisäjäsenen valinta ym 10, 18, 181 
Majoituksen järjestämistä kodittomille alkoholisteille ym. koskevat aloitteet, komitea ... 132, 168 
Majoitustarpeen, nuorten ym. henkilöiden, tutkimista varten asetettu komitea 55 
Majoitustoimintaa harjoittavien yhteisöjen keskuselimen toiminnan aloittaminen 212 
Makkaroiden myyntipaikkojen vuokralleanto, vuokraehdot 440 
Maksut, katumaan aitaamisesta perittävät 181 

» laiturihuoltotaksan maksujen korottaminen 505 
» moottorivenekuljetuksesta Korkeasaareen perittävät 342 
» nostolava-auton käyttömaksun liittäminen palolaitoksen taksaan 184 
» rakennustyön valvonnasta perittävät 19, 181 
» tuulaaki- ja liikennemaksujen perimiskorvaus 346, 348 
» urheilu- ja ulkoilulk:n laitosten ym. käytöstä perittävät 496 

Maksutonta pääsyä uimaloihin, kansaneläkettä saavien ja alle 12-vuotiaiden, koskeva aloite ... 60 
Malmi, erään tontin rakennusoikeutta koskeva valitusasia 326 

» kaivon kunnostamista kaupungin toimesta koskeva asia 190 
» lupa eräiden rakennusten pysyttämiseen paikoillaan ym 431 
» määräalojen ja rakennusten ostaminen 69, 417 
» tonttien ja alueiden myynti ja vuokralleanto 80, 412, 423, 424 
» valtionrautateiden käyttöön luovutettavia alueita koskevat asiat 299, 417 

Malmin aluekeskuksen suunnittelutöiden tilaaminen 322 
» Kaupalliset Oppilaitokset Oy, lainan myöntäminen, maksujärjestelyt ym 124, 384 
» lentoasema, rajavartioston helikopterin miehistön asuntoasia 317 
» sairaalaa koskevat asiat 131, 202 
» ylikulkusillan rakentamista ym. koskeva sopimus 278 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, nuorisopoliklinikka, huonetilojen vuokraaminen 209, 234 
Mannerheimintien liikennejärjestelyt, kunnostustyöt ym 335 
Marian sairaalaa koskevat asiat 202 

» Sairaskoti Säätiö, lainan myöntäminen 123 
Marjaniemen siirtolapuutarhapalstojen vuokra-ajan pidentäminen 94 
Marttaliiton 70-vuotisjuhlat, puiden istuttaminen ym. juhlien yhteydessä 291 
Matka-apurahat, kaupungin myöntämät, matkakertomukset 172, 174 
Matkailutoimistoa koskevat asiat 152 
Matkailuyhdistys, Helsingin, sen avustaminen 255 
Maunula, huonetilojen varaaminen lasten päivähoitolaitoksia varten 37, 235 

» nuorisokodin perustaminen, huonetilojen varaaminen 36, 225 
» saneerattavan alueen väestönsuoja 19 
» äitiys- ja lastenneuvolahuoneiston varaaminen, alueen varaaminen seurakunnille 191, 303 

Maunulan Kansanasunnot Oy, osingon suoritusta koskeva asia 387 
» puutaloalueen uudelleen rakentamista koskeva aloite 92 

Meilahden urheilupuisto, tenniskenttien ym. vuokralleanto 495 
» huvila-aluetta koskevat asiat 297, 318, 415 

Mellunkylä, määräalojen ja tilojen ostaminen ja vuokralleanto 70, 71, 73, 422 
Mellunmäen pohjoisosan asemakaavan muutosehdotus, kustannukset 323 
Meltolan sairaala, kaupungin eräiden hoitopaikkojen myynti 23 
Menot, kaupungin, aloitteet toimikunnan asettamiseksi tutkimaan menoja, vuotoja ym. ... 6, 140 

» yhdistelmä talousarvion menoista ja tuloista 142 
Merenkulkuhallitus, muuntamon ja kaapelien rakentamislupa 88 
Merenkulun ja merenkulkijain muistomerkin paljastustilaisuus 289 
Merisatama, veneiden myyntiä ym. siellä koskeva asia 309 
Messuhalli, erään vuokra-alueen rakennusvalvontamaksu 19 
Metrotoimikuntaa ja -toimistoa koskevat asiat 111, 187, 343, 417, 433 
Metsäkummun hoitokoti 228 
Metsälän osa-alueen säilyttäminen omakotialueena, anomus 324 
Metsäosasto, kiinteistöviraston 432 
Metsästyksen ja riistanhoidon järjestelyt, metsästysluvat ym 432 
Metsästysoikeuden, merilintujen, vuokraaminen ulkosaarilla 495 
Mielenosoitusten pitäminen Temppeliaukiolla, luvan myöntämistä koskeva asia 310 
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Moottoriajoneuvojen huoltoasemat, jakelulaitteiden pitoluvat, maahantuonti ym 420, 503 
Moottoriajoneuvokorjaamon rakentaminen, pääpiirustukset 62, 268 
Moottoripyörien, ammattimaiseen tavarankuljetukseen tarkoitettujen, taksasta annettu lau-

sunto 343 
Moottoriteitä koskevat asiat 62, 269, 356 
Moskova, sinne nuorison ystävyysviikolla matkustavat kaupungin edustajat 256 
Muinaistieteellinen toimikunta, mitalien luovuttaminen 167 
Muistomerkit ja -laatat 289 
Munkkiniemen tila, tiealueiden pakkolunastuskorvauksen palauttaminen valtiolle 299 

» VPK, yhdistyksen lopettaminen 186 
Munkkiniemi, alueiden ostaminen, aluevaihdot ym 67, 73, 75, 303 
Munkkisaaren lumensulatusaltaan yleissuunnitelman hyväksyminen 288 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Museolautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 487 
Museon, tekniikan, perustaminen, kaupungin edustajat kokouksessa 53, 390 
Musiikki- ja kansantanhuesitysten järjestäminen Esplanaadikappelin lavalla 438 
Musiikkilautakuntaa koskevat asiat 489 
Mustalaislähetys, avustuksen myöntäminen 254 
Mustalaisperheiden asuntotilanteen helpottamista tarkoittavat toimenpiteet 210, 316 
Mustasaaren eräiden alueiden vuokra-ajan pidentäminen 56 
Muuntamon rakennusluvan myöntäminen ... 88 
Myllypuron kulttuuri- ja ajanvietekeskuksen alustavat suunnitelmat ym 172 

» oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen 384 
» sairaskotia koskevat asiat 33, 52, 219, 310 
» tontin vuokralleanto, urheilupuiston rakentaminen ym 87, 137, 260 
» vanhusten asuintalo, virkojen perustaminen ym 34, 219 

Myyntikauden, kioskien ym. myyntipaikkojen, pidentäminen 90, 311 
Mäkelänkatu 86 — 96, saunalaitoksen vuokran alentaminen 309 
Mäkelänrinteen Yhteiskoulun Kannatusyhdistys, lisäalueen vuokralleanto 307, 414 
Mäntsälä Oy, tulipalossa vioittuneen tavaran korvaaminen sille 353 
Mäntysaari, kalamajojen paikan vuokraus eräille kalastajille 419 

Naisalkoholistien hoitokodin aikaansaamista tarkoittava aloite 132 
Naulakallion erityislastenkoti ja vastaanottokoti 226, 435 
400-vuotiskotisäätiö, tontin siirtäminen sen hallintoon 220 
Neuvolalääkärit, palkkaus, viransijaisuuden hoitaminen ym 20, 191 
Neuvolat, ks. Äitiys- ja lastenneuvolat. 
Neuvostoliiton käyttöön luovutetun tontin luovutussopimus 77 
Nikkilän sairaalaa koskevat asiat 22, 204, 284, 307 
NMKY, yhdistykselle vuokratun alueen vuokraoikeuden päättyminen 415 
Nopeusrajoitukset 340 
Nordenskiöldinkadun alikulkusiltojen rakentamista ym. koskeva sopimus 276 
Nosturit, suurtehonosturin hankintasopimuksen tekeminen 351 
Nukarin lastenkoti 227 
Nuorisoasema, yksityinen, muutostöihin myönnetty laina 376 
Nuorisokahvilat ja -kerhot, huoneistojen vuokraaminen niiden käyttöön 435, 436 
Nuorisokodit, niiden perustaminen, huoneistot ym 36, 225, 227, 435 
Nuorisomäärärahojen jakoperusteita tutkiva jaosto, avustusten jakoa koskeva valitus 170, 255 
Nuorisopoliklinikan ja -neuvontaklinikan perustaminen Auroran sairaalaan 199, 200, 226 
Nuorisopoliklinikat, osallistuminen niiden kustannuksiin 209 
Nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi asetettu komitea ym., aloite 55, 199 
Nuorisotalojen ym. -tilojen järjestämistä koskevat aloitteet 137 
Nuorisotoimisto, virat, palkat, työnjakoa tutkiva komitea ym 54, 169, 255 
Nuorisotyölautakunnan kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 436, 491 
Nuorten työkoti 228 
Nuuksionpään ulkoilualue, sähköjohtolinjan rakentamislupa 495 
Näkö- ja kuulohuollon järjestäminen Raajarikkojen koulusäätiön kansakoulun oppilaille .... 46 
Näyttelyt, Helsinki-näyttelyn järjestäminen ulkomailla ym 175, 177 

» kiinteistölautakunnan myöntämät eräät järjestämisluvat 428, 438 
» Leninin elämän vaiheita esittävän näyttelyn järjestäminen 176 
» niiden järjestäminen Kluuvin galleriassa 258 
» Pasila-suunnitelman lähettäminen näyttelyyn 343 
» sähkölaitoksen 60-vuotisnäyttely 357 

Obduktiopalkkioiden tarkistaminen kaupungin sairaaloissa 197 
Obligaatiolainat, kaupungin liikkeelle laskemat 122 
Ohjeet, katupuhtaanapitotöitä ja niiden urakointia koskevat 267 
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Ohjeet, kaupungin rahasaatavien laskutus- ja perimisohjeiden vahvistaminen 369 
» liikennesuunnittelu-, niiden julkaisemiskustannukset 335 
» rakennuskieltoalueiden poikkeuslupien käsittelyssä noudatettavat 328 
» rakennustöiden huoneohjelmia, suunnittelua ym. koskevat 266 

Ohjesäännön, ammattioppilaitosten, muuttaminen 47 
» kasvatusneuvoloiden, määräajan pidentäminen 236 
»> kirjasto-, muuttaminen 52 
» kodinhoitotoiminnan, uusiminen 29 
» kunnallisen alkoholitarkastajan, vahvistaminen 7, 150 
» sairaanhoito-oppilaitoksen, vahvistaminen 23 

Oikeusaputoimisto, virat, eräät palkkiot 237 
Omakoti Säätiö, Tammisalon tontin varausajan pidentäminen 304 
Opetussuunnitelmakomitea, kansalaiskoulun, toiminnan lopettaminen 172 
Opintomatkastipendien jakaminen viranhaltijoille ym 173, 256 
Opiskelija-asuntolat, Turun ylioppilaskylän asuntolapaikat 248 
Oppikoulun, valtion, saamista Kontulan-Vesalan alueelle koskeva aloite 51 
Oppikoulut, lainojen myöntäminen, lausunnot niiden rakentamisesta ym 123, 249, 384 

» vanhempainneuvostojen valitseminen, valintaa tutkiva toimikunta 145, 169 
» yksityiset, aloite koulujen lukukausimaksujen alentamiseksi 134 

Oppilaitokset, kunnalliset, lyhennetyn työajan toteuttaminen niissä 11, 163, 396 
Ormuspelto, pienteollisuus- ym. tonttien vuokralleanto 421, 425 
Osakkeiden, Asunto-oy Klaavuntie 3:n, ostaminen 317 

» Kiinteistö-Oy Toinen linja 7:n, ostaminen 67 
Osoitenumeroinnin, eräiden tonttien, vahvistaminen 324 
Ostoskeskus, Kontulan, liiketalon rakentamiseksi myönnetty laina 377 
Osuustukkukauppa, lisäraiteenpitovuokran palauttaminen 351 
Otaniemen-Leppävaaran maantien eritasoristeyksien rakentamisesta kaupungille tulevat kor-

vaukset 301 
Otaniemi, veden toimittaminen valtion alueelle, sopimus 116, 359 
Oulunkylä, aluevaihto, tontin myynti, rakennusten ostaminen ym 73, 79, 298, 299 

» tonttien vuokralleanto 85, 88, 308, 415, 417 
Oulunkylän ruotsalainen yhteiskoulu, palo vakuutusmaksun nostaminen ym 386 

» ylikulkusillan purkamisesta ym. tehtävä sopimus 280 

Paanumäen Vanhainkoti Oy, rakennuslainojen takaaminen, kaupungin edustajat 124, 383, 389 
Paciuksenkadun ajoradan korjaamista koskeva asia 270 
Paikallissairaalani Liitto, kaupungin edustajain nimeäminen vuosikokoukseen 389 
Paikallistiet, niitä koskevat asiat 64, 243 
Paikoitusalueiden, tilapäisten, vuokralleanto 427 
Pajamäki Seuran esitys linja-autolinjan n:o 50 päätepysäkin siirtämisestä 364 
Pakanakilta, mielenosoitusten pitämistä Temppeliaukiolla koskeva asia 310 
Pakila, jalkakäytävien rakentaminen ja valaiseminen ym 270 

» tonttien vuokralleanto, vuokraoikeuksien jatkaminen ym 87, 415, 424 
Pakilan sairas- ja vanhainkotisäätiö, lainat, tontin varausajan pidentäminen ... 123, 124, 304, 372 
Pakkohuutokauppa Vartiokylässä, kulujen suorittaminen 299 
Pakkolunastukset, korvaukset ym 299 
Palkat, kuukausipalkkojen laskennassa rekisteröitävät tiedot 400 

» niiden yleistarkistus 10, 160 
Palkat, vuosi- ja työlomien sekä viransijaisuusajan palkkoja koskevat asiat 403, 404 
Palkkalautakunta, kokoonpano, kokoukset, eräät kustannukset ym 160, 394 
Paloaseman, itäisten alueiden, rakentamista koskeva aloite 130 
Paloheinän täyttöalueen laajentamissuunnitelmat 288 
Palolaitos, virat ja viranhaltijat, palkkaus ym 183, 401 
Palolautakunnan kokoukset, päätökset ym 454 
Palopäällystön työajan järjestelyä varten asetettu toimikunta 167 
Paraisten Kalkkivuori Oy, alueen vuokrasopimuksen j atkaminen 423 
Pasilan aluetta ym. koskevat asiat 323, 343 
Patolan alueen kaavoittaminen 322 
Paulig Oy, Gustav, lupa tilapäisen sadekatoksen rakentamiseen Vuosaaressa 364 
Pelastakaa Lapset, sopimus hoitopaikkojen varaamisesta yhdistyksen perheryhmäkodista ... 230 
Pelastusarmeija, ks. Suomen Pelastusarmeija. 
Perhe-eläkelain aiheuttamat muutokset eläkesääntöihin 14, 404 
Perheneuvontatoimisto, huoneiston vuokraaminen sen käyttöön 435 
Perhepäivähoidon valvonta ym 225 
Perheryhmäkodit, hoitopaikat, huonetilojen varaaminen Kontulasta 36, 225 
Perniön huoltola, tutustumiskäynnin suorittaminen 212 
Peruskoulukokeiluj en suorittamista koskeva aloite 134 
Pienoisgolf kenttien vuokralleanto 426 

532 



Hakemis to 

Pientaloalueiden inventointi, siihen myönnetyt varat 323 
Pienteollisuus- ja varastoalueiden vuokralleanto 421 
Pihlajamäki, asemakaava-asiat, alueen varaaminen asuntotuotantoa varten 219, 321, 416 
Pihlajisto, alueiden vuokralleanto perustettaville asunto-osakeyhtiöille 413 
Pinta-alalisät, maanviljelijöille myönnetyt 432 
Piritan sairaalan käyttäminen vaj aamielishuollon tarkoituksiin 228 
Pirkkolan urheilupuisto, yövartiointi, parakin piirustukset 260 
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos, urakkasopimusta koskeva oikeuden päätös 359 
Pitkäsilta, alikulkuaukkoa koskeva kysymys 338 
Pitäjänmäki, tontinosien myynti 81, 412 

» tonttien vuokralleanto, vuokraoikeuksien jatkaminen ym 87, 418, 421, 424 
Pohjois-Helsingin Yhteiskoulu, lainan myöntäminen, rakennuslainojen takaus 124, 385 
Pohjoismaisten Rakennuspäivien jäsenmaksun suorittaminen 292 
Pohjola, Vakuutusosakeyhtiö, tontin myynti, rakennustöiden aloittaminen 80, 301, 410, 418 

» » vahingonkorvausvaatimuksista luopuminen 368 
Poikkeusluvat, kaupungin anomat, lausunnot yhtiöiden ym. anomuksista 329, 331 
Polar-rakennusosakeyhtiö, aluevaihtosopimus, alueiden vuokralleanto 74, 413 
Poliisilaitos, esitys henkilökunnan lisäämiseksi, kaluston hankinta ym 182 

» laidunalueen vuokraaminen sille 420 
» talon Ratakatu 10 saneeraustyö, toimisto- ym. tilojen vuokraus 19, 436, 437 

Polttoaineiden hinnat, talousarvioehdotuksiin otettavat 365 
Pornaistenniemi, veneiden talvisäilytysalueen vuokra-ajan pidentäminen 56 
Porvoon radan suunnan määritteleminen 323 
Posti- ja lennätinhallitus, Käpylän tontin asemakaavan muuttamista koskeva asia 324 
Postisäästöpankki, lainan ottaminen siltä, sen varoista myönnettävät korkotukilainat 122, 369 
Potilaat, varattomat, lääkäreille kotikäynneistä suoritettavat korvaukset 196 
Primula Oy:n henkilökunnan kausiliput Korkeasaaren lautalla 364 
Psykiatrinen huolto toimisto, huoneiston kunnostaminen potilaiden asuntolaksi y m 205 
Puhdistamot, jäteveden 62, 283, 284 
Puhdistuslaitoksia koskevat aloitteet 64, 65 
Puhelimia koskevat asiat 156, 403 
Puhelinkioskipaikkojen vuokrien tarkistaminen 438 
Puhelintoimen kunnallistamista kaupungissa koskeva aloite 141 
Puhelinyhdistys, vaaliuurnien lainaus, Erottajan kalliosuojaa koskeva sopimus ym. 177, 187, 328, 

495 
Puhelunvälittäjien, sairaaloiden ja sähkölaitoksen, työaika 196, 355 
Puheopetus ruotsinkielisissä kansakouluissa 241 
Puhtaanapitoa, erään kadun, koskeva anomus 272 
Puhtaanapitolaitoksen alueen käyttöä koskevat asiat 306, 325, 328, 332 
Puhtaanapito-osasto, rakennusviraston, sitä koskevat asiat 138, 435, 436, 502 
Puisto- ja katualueet, eräiden määräalojen ostaminen kaupungille 411 
Puistola, vesijohdon rakentamista Fastbölentiehen koskeva asia 358 
Puistolan Liikekeskus Oy: n eräiden osakkeiden ostaminen- 296 
Puisto-osasto, rakennusviraston, sitä koskevat asiat 502 
Pukinmäen hoitokoti, potilaiden siirtäminen Hangonkadun hoitokotiin 205 

» ja Malmin eräiden alueiden asemakaavoja koskeva lausuntoasia 326 
» lastentarhan jalankulkutien rakentaminen 270 
» vanhusten asuintalo 219 
» yhteiskoulun tuki, yhdistyksen lainojen takaaminen 385 

Pukinmäki, eräiden rakennusten vastaanottaminen korvauksetta 298 
» neuvolahuoneistoj a koskevat asiat 191, 436 
» tilan ostaminen, erään tontin vuokraehdot 69, 88 

Punainen Risti, avustus, vapautus kukkien vuokra- ja kuljetusmaksuista 254, 291 
Punavuori, väestönsuojan varaulospääsyjen rakentamislupa, lupa rakennuksen pitämiseen kau-

pungin maalla 188, 418 
Puolustusministeriö, kaupungin osuus Suomenlinnan j ätteidenpolttolaitoksesta 285 
Puotila, tontin vuokraaminen perustettavalle kiinteistöyhtiölle 83 
Puotinharjun Oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen, vakuudet, maksulykkäys 384, 386 

» Puhos Oy, taimimyymäläalueen vuokralleanto 426 
Puotinkylän kartano, sivurakennuksen vuokralleanto 437 
Purjehdusseurat ym., veneiden talvisäilytykseen vuokratut alueet jne 419 
Puutavara- ja polttoainetoimistoa koskevat päätökset 365, 434 
Pysähtymisrajoitusten lieventämistä koskeva aloite 109 
Pysäkkien kattamista sadekatoksilla ym. tarkoittava aloite 140 
Pysäköintiä koskevat asiat 106, 109, 339 
Päihdyttäviä tai huumausaineita käyttävien nuorten neuvontaklinikan perustaminen 199 
Päivystys, eläinlääkärien sunnuntai- ja juhlapäivien 20 
Päivähoito, kokeilunluonteinen, kouluikäisten erityisohjausta tarvitsevien ym. lasten 37 
Päiväkotitoimiston perustamista tarkoittava aloite 41 

533 



Hakemis to 

Raajarikkojen koulusäätiön kansakoulun oppilaiden näkö- ja kuulohuollon järjestäminen 46 
Raakaveden hankintasopimuksen muuttaminen 360 
Raastuvanoikeus, viranhaltijat, eräät palkkiot ym 19, 182 
Radium, Sairaskoti, syöpäpotilaiden hoitosopimuksen uusiminen 28 
Rahasaatavien, kaupungin, laskutus- ja perimisohjeiden vahvistaminen 369 
Rahatoimistoa koskevat asiat 8, 149, 369 
Rahatoimiston korttelin saneeraus, rakennusten purkaminen 320 
Raiteiden rakentaminen varastoalueille, vuokran palautus ym 350, 351 
Raitiovaunujen ja linja-autojen lämmitysjärjestelmän parantamista koskeva aloite 121 
Raittiuslautakunta, toimisto, kokoonpano, kokouspalkkiot ym 55, 257, 493 
Rajaseinäsopimuksen merkitseminen eräisiin pienteollisuustonttien vuokrasopimuksiin 422 
Rajojen, satama-alueen maanpuoleisten, vahvistaminen 112 
Rakennushallitus, kasvitieteen laitosta ja valtion painatuskeskuksen sijoitusta koskevat lau-

sunnot ym 310, 331 
Rakennusjärjestyksen muuttaminen, kokonaisuudistusta selvittelevä komitea 62, 94, 167 
Rakennuskieltoalueet, rakennuslupien käsittelyssä noudatettavat ohjeet ym 101, 328 
Rakennuskonepaja Oy, pankkitakauksen palauttaminen yhtiölle 391 
Rakennuslain mukaisten korvausten periminen katualueista 293 
Rakennuslainat, oppikoulujen ym. lainojen takaaminen, -lainojen myöntäminen 123, 315 
Rakennusoikeus, muutosten tekeminen eräiden tonttien osalta 100 
Rakennuspiirustusten hyväksyminen, ks. myös ao. koulujen, sairaaloiden ym. laitosten nimen 

kohdalta. 
» asuntorakennusohjelmaan sisältyvien rakennusten, hyväksyminen 316 
» eräiden julkisten rakennusten, vanhainkotien, koulurakennusten ym. hy-

väksyminen 301 
» varasto- ja vesisäiliörakennusten, sähköasemien ym 353, 506 

Rakennustarkastusvirasto, viranhaltijat, rakennusvalvontamaksut ym 18, 181 
Rakennusten, eräiden arvokkaiden, säilyttämistä koskevat aloitteet 95 

» » purkaminen 222, 240, 264, 288, 319, 346, 356 
» ostaminen tai vastaanottaminen, vuokralleanto 297, 306, 432, 436 

Rakennustyömaat, alueiden ja työmaaparakin luovuttaminen niiden käyttöön 418 
Rakennustyöt, ohjelmia, suunnittelua ja toteuttamista koskevat lisäohjeet, urakkasopimukset 266, 

499 
» valvonnasta perittävien maksujen vahvistaminen 181 

Rakennusurakka, Consolid Oy:n konkurssijuttu 267 
Rakennusvirastoa koskevat asiat 138, 266, 291 
Rastilan ulkoilualue, sen osan kunnostaminen leirintäalueeksi 260 
Rauhanpatsas, tekstin kiinnittäminen sen jalustaan 289 
Rautatiehallitus, aluevaihto, Porvoon ratasuunnitelma ym 323 

» rautatiesiltojen rakentaminen, yhteistyötoimikunta, lausunnot ja sopimukset 171, 
272 

» sähkökaapelien asentamis- ja antennimaston pystyttämisluvat 88, 310 
Rautatiekirjakauppa Oy, kioskinpitopaikkojen vuokralleanto sekä eräät järjestelyt ... 90, 437, 439 
Rautatientorin ja sen ympäristön liikenteen uudelleen järjestelyt 336, 340 
Rautatietariffien alennuskorvaustoimikunnan mietinnöstä annettava lausunto 347 
Reimaria, rakennusten ostaminen, tonttien vuokraehtojen muuttaminen 298, 418, 422, 423 
Renlund Oy, polttoainesäiliöitä ym. koskevien vuokrasopimusten päättyminen 420 
Reumaliitto, tukimaksu Kangasalan kuntouttamislaitokselle 461 
Revisiolaitosta koskevat asiat 3, 147 
Riistanhoidon ja metsästyksen järjestely kaupungin mailla 432 
Riistavuoren vanhainkotia koskevat asiat 34, 218 
Rinnekoti-Säätiö, keskuslaitoksen laajennustöiden kaupungin rahoitusosuus ym 229 
Robert Hermansonin tien kunnostamista kävelytieksi koskeva aloite 67 
Roihuvuoren Lämpö Oy, lämpöjohtokanavan rakentaminen 310 

» vanhainkotia koskevat asiat 34, 218 
Roihuvuori, aluelääkärin vastaanottohuoneiston varaaminen 193 

» lastentarha- ja -seimirakennuksen huonetilojen käyttöä koskeva aloite 42 
» tontin vuokralleanto 87 

Romukaupan harjoittamisesta annetut lausunnot 392 
Roomalaiskatolinen seurakunta, Helsingin, kirkkotontin vuokra 89 
Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys, avustus, laina 248, 384 
Runeberginkadun liikenteen järjestelyä koskevat asiat 336, 337 
Ruoanjakajien, kansakoulujen, jakelupalkkion korottaminen 238 
Ruoholahti, jäänmurtajien kesäseisontapaikkojen rakentaminen 353 
Ruokalatoiminnan kehittäminen elintarvikekeskuksessa 368, 511 
Ruokalatoiminnan, pääpaloaseman ja Kallion paloaseman, järjestäminen 184, 367 
Ruotsinkielinen työväenopisto, ks. Työväenopisto. 
Ruotsinkieliset kansakoulut, ks. Kansakoulut. 
Ruskeasuo, tonttien vuokralleanto, rakennusten ostaminen 85, 297, 413 
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Röntgenkuvauksen, pienois-, yli 40 v miesten, toimeenpaneminen 459 
Röykän sairaalaa koskevat asiat 206 

Saaren Auto Oy, sen linja-autoliikennettä koskeva valitus 341 
Sadekatoksien pystyttäminen linja-autopysäkeille 364 
Sairaala- ja lääkemenojen korvaamista vanhuksille koskeva aloite 29 
Sairaalakeskus, johtavan lääkärin virka, lääkärien kotikäynneistä varattomien potilaiden luok-

se suoritettavat korvaukset 196 
Sairaalalaitoksen, kaupungin, historian painattaminen 210 
Sairaalalautakunta, jäsenen valinta, huoneistot, kokoonpano, kokoukset ym 144, 435, 461 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 

» erikoismaksuluokan hoitopaikat, myönnetyt oikeudet, periaateohjeet 197, 397 
» kanttiini- ja kukkienmyyntitilojen vuokralleanto 462 
» lähetejärjestelmän jatkaminen poliklinikoilla, obduktiopalkkiot 195, 197 
» puhelunvälittäjien työajan vahvistaminen 196, 396 
» rakennusten muutos- ja korjaustyöt 462, 464 
» sairaalakustannusten korvaamista koskevat asiat 196, 200 
» työajan lyhentämisestä aiheutuvat toimenpiteet, lepotauon uudelleen järjestely 197, 395 
» virat ja viranhaltijat, osastojen toiminta ym 196, 197, 461 
» yksityisvastaanottojen järjestäminen sairaaloissa 196 

Sairaanhoidon, pitkäaikaisesti sairaiden, järjestelyä selvittelevä komitea 168 
Sairaanhoitolaitosten apteekki, väliaikaisten toimintaohjeiden vahvistaminen 125 

» eräiden asiakirjojen hävittäminen 21 
Sairaanhoito-oppilaitokset, pukurahan sisällyttäminen opettajien takuupalkkaukseen ... 23, 402 
Sairaanhoito-oppilaitos, ohjesäännön vahvistaminen, koulun suunnittelu ym 23, 207 
Sairaskodit, Koskelan ja Myllypuron 33, 216, 219 
Sairauskertomusten julkisuutta koskeva asia 203 
Sairausloma influenssaepidemiatapauksissa 165 
Sairausloma-ajan palkkaus, ammattikoulunopettajien ja palomiesten 12, 401 
Sairausvakuutustoimikunnat, jäsenten valitseminen 144 
Saksan demokraattista tasavaltaa esittelevän valokuvanäyttelyn järjestämislupa 438 

» Liittotasavalta, siltä otettavaa kuntalainaa koskeva tiedotus 369 
Salmen ulkoilualue, maankäyttösuunnitelma, viljelysmaan vuokralleanto 55, 260, 495 
Salmisaaren voimalaitos, kaasuturbiinilaitoksen rakentaminen, öljyvarastotyömaa 115, 352 
SALT-neuvottelujen johdosta järjestetyt edustustilaisuudet ym 175 
Samfundet Folkhälsan, osallistuminen nuorisopoliklinikan kustannuksiin 209 
Sankarihaudat, tervapata valaistuksen järjestäminen jouluaattona 291 
Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen 156 
Sanomalehdet, kaupungin ilmoitusten julkaiseminen niissä 16, 154 
Sanomalehtien myyntipaikat, kiinteistölautakunnan myöntämät luvat 440 
Sanomalehtimiehet, tunnustusapurahan myöntäminen heille 253 
Santahamina, uuden lastentarharakennuksen rakentaminen sinne 234 
Satama-alueen maanpuoleisten rajojen tarkistaminen 112 
Satamajäänmurtajain väen työehtosopimus 13 
Satamakomi tean mietintö 111 
Satamalaitosta koskevat päätökset 112, 345, 400, 503 
Satamalautakunnan kokoonpano, kokoukset ym., alueiden vuokralleanto 503 
Satamamaksutaksan korottamisesitys 346 
Satamat, niiden yleis- ja käyttösuunnitelmat, talvipuhtaanapito 351, 353 

» turvallisuuden ja järjestyksen parantamista niissä koskeva aloite ym 113, 348 
Savu- ja nokihaitan poistaminen, terveydenhoitolautakunnan päätökset ja lausunnot 459 
Senaatintorin alueen ym. pysäköintijärjestelyjä koskeva aloite 107 
Seurakunnat, ev.lut., Helsingin, alueen varaaminen Maunulan kirkkoa varten 303 

» » » alueiden vuokralleanto, tontin luovutussopimus 56, 76, 494 
Seutukuntakomitea, ns. suurkuntaa koskeva tutkimus 323 
Shekkien, käyttö- ym., hyväksymistä maksusuorituksiksi koskeva aloite 8 
Shell Oy, tonttien vuokralleanto, vuokraehdot, laitteiden asentamislupa 420, 421 
Sibelius-Akatemian Opiskelijain Asuntolasäätiö, lainan myöntäminen 380 
Siirtolapuutarhat, kiinteistölautakunnan siirtolapuutarhaj aoston asettaminen y m 419 

» Marjaniemen palstojen vuokra-ajan pidentäminen 94 
» niiksi sopivien maa-alueiden hankintaa koskeva aloite 139 

Siivoojien, kansa- ja ammattikoulujen, ylimääräisten palkkioiden korottaminen 238 
Siivouskorvausperusteiden vahvistaminen 317 
Siivoustyön, desinfioimislaitoksen toimesta suoritettavan, korvaukset 193 
Sillanpään, Miina, Säätiö, lainan myöntäminen, lainaehdot 123, 374 
Sillanrakennus Oy, tulipalossa vahingoittuneiden laitteiden korvaaminen kaupungille 357 
Sillat, katu- ja alikulkukäytävät, niiden piirustukset 281 

» Lauttasaaren siltaa koskevat asiat 112, 352 
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Sillat, rautatiesiltojen rakentamisesta tehtävät sopimukset 272 
Sinebrychoff Oy, aluevaihto, rakennusten purkaminen ym 76, 320, 418 
Sipoo, Brobölen myllypadon käyttöoikeus 307 
Sirolan Liikenne Oy, sen valitus linja-autolinjan reitin vahvistamisesta 341 
Sofianlehdon vastaanottokoti 226 
Soitin- ja pukukorvaukset, soittimien hankintalainat, kaupunginorkesterin jäsenten 54, 379 
Solakallion erityiskoulu 227 
Sompasaari, lauttasataman laiturin sekä varasto- ym. rakennusten rakennustyöt 504 

» » yleissuunnitelman muuttamista koskeva aloite 113 
Sorsien pyydystämiseen myönnetty lupa 432 
Sosiaalialennusvoin jakelua koskevat järjestelyt 29, 211, 466 
Sosiaalisten avustusmäärärahojen jaossa noudatettavat ohjeet 253 
Sosiaaliturvamaksun takaisin saamista koskeva valitus 159 
Sotainvalidien Veljesliitto, aivovammasairaalan potilaiden kuljetus teatterinäytäntöön 364 

» » jäätelönmyyntipaikan vuokran alentaminen 311, 439 
Stansvik, virkamiesyhdistyksen kesäkodin kesävesijohdon rakentaminen 358 
Steiner-koulu, ks. Rudolf Steiner -koulu. 
Stevedoring Oy, alueen vuokraoikeuden jatkaminen 89, 424 
Stifteisen Lillesgärden, lisälainan myöntäminen säätiölle, lainaehdot 123, 376 

» Trygga Äldringsbostäder, säätiölle myönnettävän lainan lainaehdot 374 
Storeys of Lancaster Oy, vesivaurion korvausta koskeva valitusasia 361 
Sturenkadun liikenteen järjestelyä koskeva aloite 108 
Sukupuolitautien poliklinikka, erään määrärahan käyttö 193 
Suoja-Pirtti, rakennuslainojen takaaminen, lainojen myöntäminen, avustus 125, 371, 466 
Suomen Kansallisoopperan Säätiö, avustuksen suorittaminen 253 

» Kaupunkiliitto, ansiomerkit, koulutuskeskuksen perustamishanke 166, 370 
» Kunnallisten Teurastamoiden yhdistyksen jäsenmaksun suorittaminen 365 
» » työntekijäin ja viranhaltijain liitto, tontin myynti 79 
» Messut Osuuskunta, näyttely- ja pysäköintialueiden luovuttaminen näyttelyjä 

varten 340, 427, 428 
» » » sen vuokra-alueen rakennusvalvontamaksu 19 
» Metsästysyhdistys, lainan myöntäminen 380 
» Pelastusarmeijan Säätiö, alkoholistien hoitokodin huonetilat, asuntolatontin varaus 214, 

303 
» » » sen avustaminen, luvat varojen keräämiseen 223, 254, 441 
» rakennustaiteen museo, sen liikenneyhteyksien hoitaminen 335 
» sairaanhoitajaliiton Uudenmaan paikallisyhdistys, Kivelän sairaalan kahvion vuokraus 202 
» Satamaliitto, jäsenmaksun suorittaminen sille 354 
» Syöpäyhdistys, potilaiden kuntouttavan hoidon järjestäminen 461 
» Valkonauhaliitto, avustuksen myöntäminen 468 

Suomenkielinen työväenopisto, ks. Työväenopisto. 
Suomenkieliset kansakoulut, ks. Kansakoulut. 
Suomenlinna, huoneiston vuokraaminen nuorisokerhokeskusta varten 256, 306 
Suomi-Filmi Oy, sopimus kaupunkinäkymien arkistokuvauksesta ja lyhytelokuvan valmista-

misesta 178, 179 
Suomi, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, tontin myynti sille 81 
Susitie 2 — 6, talon erään myymälähuoneiston vuokran vahvistaminen 437 
Suurmetsä, tontin vuokra-ajan jatkaminen 423 
Suursuon vanhainkoti 34, 218 
Suutarila, määräalan ostaminen 69 
Sveitsin suurlähetystö, puhtaanapitoveroasia 288 
Svensk Förening i Äggelby, vakuutusmaksun nostoa ja käyttöä koskeva asia 386 
Svenska Köpmannaskolan Ab, nimen muuttamista koskeva ilmoitus 392 

» » » vapautus tontinvuokran osan suorittamisesta 90 
» Österbottens Mentalvärdsdistrikt -kuntainliiton korvausvaatimus 196 

Sylvia-koti, laina kehitysvammaisten opetus- ja työkodin rakentamista varten 378 
Syöpäsäätiö, joukkotarkastusten toimeenpaneminen, aloite syöpätautien toteamiseksi 21, 131, 209 

» toimintasuunnitelma, sairaalatontin varaamista koskevat valitukset 209, 303 
Syöpäyhdistys, Suomen, syöpäpotilaiden hoitosopimuksen uusiminen 28 
Sähköasennusten kausitarkastusten suorittaminen 356 
Sähkökaapelien asentamisluvat 88 
Sähkölaitosta koskevat päätökset 115, 355, 417, 428, 506 
Sörnäinen, asuntokorttelin asemakaavan muutosasia 325 

Taide- ja kirjallisuusapurahat, niiden jakamista koskeva ilmoitus 257 
Taidehankinnat, tilintarkastajien asiasta antama lausunto 4 
Taideteosten hankkiminen, sijoitus eri laitoksiin ja lainaaminen 240, 251, 252, 257 
Taimimyymäläalueiden vuokralleanto 426 
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Taiteen ja tieteen eri alat sekä kaunokirjallisuus, aloite toiminnan tehostamiseksi 54 
Takkatien pienteollisuusalue, tontin vuokralleannon peruutus 424 
Taksa, ks. myös Maksut ja Tariffit. 

» kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksan muuttamisesta annettu lausunto 342 
» laiturihuoltotaksan maksujen korottaminen 505 
» liikennemaksutaksaa koskevat kaupunginvaltuuston päätökset 112 
» nostolava-auton käyttöä koskeva lisäys palolaitoksen taksaan 184 
» satamamaksutaksan korottamista koskeva esitys 346 
» tavarankuljetukseen tarkoitettujen moottoripyörien, lausunto siitä 343 

Taksitutkimus, kustannuksiin myönnetyt määrärahat 342 
Taksoituslautakunnan historian kirjoittaminen 159 
Talin puhdistamon esikäsittelyaseman luonnospiirustukset 62 

» taimiston vanhan kasvihuoneen purkaminen 288 
Tallinna-Helsinki kunto-ottelujen järjestäminen 265 
Talonmiehet, viikkolevon pidentäminen, sijaisten palkkion korottaminen 165, 400 
Talo-osasto, kiinteistöviraston 433 — 442 
Talorakennusosasto, rakennusviraston 499 
Talosaari, vesialueiden vuokralleanto kalastuksen harjoittamista varten 419 
Talousarvio, v:n 1970, sen laatimista ja noudattamista koskevat ohjeet 126, 388 
Taloussuunnitelma, pitkän tähtäyksen, sitä koskeva aloite ym 140, 388 
Taloussuunnittelu toimikunta, kokoonpano, sihteerien palkkiot 171, 388 
Tammasaaren laiturin jatkaminen 353 
Tammelundin Liikenne Oy, linja-autojen pysäköimisalueen vuokralleanto 427 
Tammisalo, valitus viemäriverkoston rakentamisesta, tontinosien myynti 283, 412 
Tampereen kaupunki, kauluskarhuparin lahjoittaminen sille Korkeasaaren eläintarhasta 261 
Tapanila, aluevaihdot, tilojen ostaminen, tontin myynti ym 69, 74, 80, 425 

» erään tilan katualuekorvauksen suorittaminen 298 
Tapanilan lastentarha- ja -seimirakennuksen luonnospiirustukset 37, 235 

» sopimus ylikulkusillan rakentamisesta y m 279 
Tapaturmantorjunta, yhdistyksen avustaminen 255 
Tapaturmat, loukkaantumista ym. koskevat korvausasiat 212, 364 
Tapaturmavakuutus, lastentarha- ja kansakoululasten, sen järjestämistä koskeva aloite 134 

» vapaa-ajan, vakuutussopimusten tekeminen 165 
Tapolan perheryhmäkodin hoitopaikkojen varaaminen 36 
Tattarisuo, pienteollisuus- ym. tonttien vuokralleanto 421, 422, 424, 425 
Tavaralinja-autoaseman vuokraoikeuden jatkaminen 427 
Teatterien alennuslippujen myöntämistä eläkeläisille koskeva aloite 135 
Teinilä, Hoitokoti 227 
Tekniikan museon perustaminen 53, 251, 390 
Teknilliset ja niihin verrattavat virat, palkkaus ym 94, 320 
Televisioiden vastaanottaminen lahjoituksena kaupungille 47 
Temppeliaukio, sen käyttöä mielenosoitusten pitämiseen koskeva asia 310 
Teollisuuslaitosten lautakunta, erään tilan siirtäminen sen hallintoon 354 

» » kokoonpano, kokoukset, kanslia ym 115, 144, 506 
Tervalammen työlaitosta koskevat asiat 220, 466 
Tervapatavalaistuksen järjestäminen 291, 389 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, virantoimitusaj at, huoneistot ym 21, 189, 193, 434 
Terveydenhoitolautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 459 
Terveydenhoito virasto, sen organisaatiota ym. tarkistamaan asetettu komitea 167 

» virat, eräät viran toimitusajat, palkat ym 189 
Terveydenhuollon, kaupungin palveluksessa olevien, järjestelyä koskeva asia 401 
Teurastamolaitoksen lautakunta, jäsenten valinta, kokoukset, päätökset ym 144, 510 
Teurastamolaitosta koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 122, 365 
Tie- ja vesirakennuslaitos, vuokran palautus, täyttöalueen luovuttaminen 309, 426 
Tiedotus- ja suhdetoiminnan tehostamista koskeva aloite 16 
Tiehoitokunnat, tietoimitukset, myönnetyt avustukset ym 271, 294 
Tielautakunta, kokoukset ym 453 
Tiet, eräiden yleisten teiden päätekohtien muuttaminen, paikallisteitä koskevat asiat 64, 271 

» moottoriteitä koskevat asiat 62, 269 
» tiealueiden, eräiden, luovutus- ja pakkolunastuskorvaukset 299, 301 
» valaistustyöt, tilapäisteiden rakentamisluvat 356, 428 

Tietojenkäsittelykeskus, koneosaston työaika, tietokoneen vuokraaminen 368 
Tilapäismajoitustoiminnan yhteistyöelimen toiminnan aloittaminen 212 
Tilastotoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 156 
Tilgmann Oy:n kirjapainon tulipaloa koskeva asia 185 
Tilinpäätös ja tilintarkastus, v:n 1968 4, 148, 388 
Tilitysvuokraperusteiden muuttaminen 317 
Toimela, Työkeskus, Tukiyhdistyksen avustaminen 248, 255 
Toimihenkilöt, ks. myös Viranhaltijat. 
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Toimihenkilöt, palkkojen yleistarkistus, työehtosopimus 10, 13, 394 
» vuosiloma-ajan palkan laskeminen 164 

Toimikuntien ja komiteain asettaminen, jäsenet, sihteerin palkkiot 167, 186, 212, 252 
Toinen Linja 7, talon osakkeiden ostaminen, huonetilojen käyttö 294, 433 
Tontit, eräiden tonttien osoitenumeroinnin vahvistaminen 324 

» kiinteistöjen siirtäminen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallintoon 238 
» ja alueet, niiden määrääminen lastensuojelulautakunnan hallintoon 224 
» » » » ostaminen, myynti ja vuokraus, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen 

päätökset 6 7 - 9 0 , 3 0 7 - 3 0 9 
» » » » » » » » kiinteistölautakunnan päätökset 411—428 
» » » » varaaminen eri tarkoituksiin 301, 416 
» » » » vuokralleantoa koskevat satamalautakunnan päätökset 503 
» » » » » » urheilu- ja ulkoilulautakunnan päätökset ... 494 
» » » sekä rakennukset, niiden määrääminen kiinteistölautakunnan hallintoon 292, 407 

Tonttijaot ja niiden muutokset 101, 328 
Tonttiosaston, kiinteistöviraston, toimialaan kuuluvat asiat 411—431 
Torikauppa, myyntipaikkojen vuokralleanto ym 422, 439 
Torpan entisen vanhainkodin rakennusten käyttö 215 
Toukola, eräiden rakennusten kauppahinta ym 298 
Toukolan moottoriajoneuvokorjaamo, piirustukset, väestönsuoja 268 
Trooppisten tautien tutkimus- ja hoitokeskuksen perustaminen Auroran sairaalaan 199 
Tuberkuloosihoitopaikkojen määrän vahvistaminen 22, 207 
Tuberkuloositarkastukset, pienoisröntgenkuvauksen toimeenpaneminen 459 
Tuberkuloositoimistoa koskevat asiat 207 
Tuberkuloosiyhdistys, Helsingin, avustuksen myöntäminen 254 
Tukkukauppojen Oy, alueen osoittaminen vaunujen purkauspaikaksi 426 
Tulipalojen, eräiden, aiheuttamat vahingonkorvaukset 185 
Tullaus, voimalaitosten koneiden ym., sitä koskevat valitukset 356 
Tullikamarit, satamalaitoksen virasto työaikaa noudattavien virantoimitusaj at 346 
Tullivalvontaveneiden säilytyspaikan vuokran maksamista koskeva asia 348 
Tulorajojen, asunnonsaajien, asuntohallituksen määräämien rajojen tarkistamisesitys 315 
Tulot, yhdistelmä talousarvion menoista ja tuloista 142 
Tuomarinkylän kartanon entisöinti- ja korjaustyöt, kahvilan vuokralleanto 307, 312 
Tuottajain Lihakeskuskunta, moottoripolttoainesäiliötä koskeva vuokrasopimus 420 
Turistineuvonta-auto, lupa sen pitämiseen Kauppatorilla 438 
Turso, satamahinaajan suorittaman pelastustyön korvaamista koskeva asia 353 
Turun ylioppilaskylän asuntolapaikkojen käyttö 248 
Turvallisuuden ja järjestyksen parantamista satamissa koskeva aloite 348 
Tutkijalautakunnan kokoonpano 9, 144 
Tuulaaki- ja liikennemaksut, tullilaitoksen kaupungille kantamien maksujen perimiskorvaus ym. 348 
Tuusulan- ja Keravanjoen vesistöalueiden jätevesien johtamista koskeva tutkimus 284 
Tyttönormaalilyseon, ent., tonttia koskeva luovutussopimus 77 
Työaika, lastentarhojen ja seimien henkilökunnan 232 

» sairaaloiden ja sähkölaitoksen puhelunvälittäjien 196, 355 
Työaikajärjestelyt, hoitolaitosten henkilökunnan lepotauon järjestäminen 161, 395 

» jouluviikon poikkeukselliset työaikajärjestelyt 163 
» suomenkielisen työväenopiston 246, 397 

Työaikamääräykset, niiden muuttaminen 11, 162, 197, 246 
Työehtosopimukset 13, 394, 398 
Työhuoltotoimisto, huoneiston vuokraaminen sen käyttöön 435 
Työkoneitten, maa- ja vesirakennus-, käyttäjien ammattikoulutuksen järjestäminen 242 
Työllisyysasioiden käsittelyä varten asetettu komitea 169 
Työllisyyslainan myöntäminen eräälle kiinteistöosakeyhtiölle 381 
Työllisyystyöt 268, 356 
Työmaahuolto Oy, ruoan myynti elintarvikekeskuksesta yhtiölle 368 
Työmaakäyttöön luovutetut alueet ym 418 
Työnseisaus, terveydenhuoltoalan, sen vaikutus sairausajan palkan maksamiseen 201 
Työntekijät, eväsrahasta suoritettava ennakonpidätys ym 165 

» satamalaitoksen eräiden työntekijäin ylityökorvaukset 400 
» tuntipalkkaisille työlomien ajalta myönnetyt palkkaedut 404 
» työehtosopimusten hyväksyminen 13 
» työturvallisuustoimikunnan jäsenten vaalit 153 
» vuosiloma-ajan palkkaa ja loman korvausta koskeva työehtosopimus 395 
» vuosilomasäännön muuttaminen 12 

Työnvälitystoimisto, työttömien työnhakijoiden määrä, työntekijöistä tehtävät ilmoitukset ... 236 
Työturvallisuustoimikunnan jäsenten vaalit 153 
Työtuvat, huoltolautakunnan alaiset 215 
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Työväenopisto, ruotsinkielinen, johtokunnan kokoukset, päätökset ym 482 
» » sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 82, 

247 
» suomenkielinen, johtokunnan kokoukset, päätökset ym 480 
» » sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset, 135, 

246, 397 
Työväenopistot, tuntiopettajien palkkioiden vahvistaminen 246 
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, avustus peruskorjauksia varten 249 
Tähtitorninmäen alle rakennettavaa pysäköintitaloa koskeva aloite 140 
Täytemaan ja louhoskiven varastointipaikat 425 
Tölö Svenska Samskola, oppilaitoksen toiminnan turvaamista koskeva aloite 51 
Töölö, Etu-, neuvolan sijoittaminen suunniteltuun lastentarha- ja nuorisotaloon 191 

» Taka-, asemakaavan muuttamista ym. koskevat asiat 325, 328, 332 
» » eräiden alueiden käyttöä koskevasta poikkeusluvasta annettu lausunto 332 

Töölön alueen uudelleen asemakaavoittamista ym. koskeva aloite 98 
» nuorisokoti 227 
» sivukirjaston rakennustyöt, kirjaston tilapäisjärjestelyt ym 250, 486 
» Yhteiskoulu Osakeyhtiö, lainan lyhennyserien maksamista koskeva asia 386 

Töölöntorin kioskirakennuksen kioskien aukioloajat, makkarakioskin vuokralleanto 90, 440 
» torikauppiaiden kärry varaston sijoituspaikka 422 

Uimahallit, niiden käytön tehostamista koskeva aloite ym 59, 496 
Uimalat, niiden sulkeminen suolistoinfektiotapausten sattuessa 459 
Uimastadion, aidan ja kahvion muutostöiden piirustukset 263 
Ulappasaarentie, luvan myöntäminen sen päällystämiseen 270 
Ulkoilmajuhlat yms. tilaisuudet, niiden pitämiseen luovutetut alueet 428 
Ulkoilualueita koskevat asiat 55, 260, 496 
Ulkoilutoiminnan tukemiseen jaetut avustukset 494 
Ulkomaalaisen oikeus kiinteistöjen omistamiseen ja elinkeinon harjoittamiseen, lausunnot 143, 392 
Ulkomainos Oy, mainontapaikkojen vuokrasopimus, eräät luvat 441 
Ulkomyynti kioskeissa ym., myyntiaika 90 
Ulkonäyttelyalueiden vuokralleanto 428 
Ulkotarjoilu, siihen kesän ajaksi myönnetyt luvat 426 
Ulosottovirastoa koskevat asiat 182, 435 
Union-Öljy Oy, huolto- ja jakeluasema- alueiden vuokralleanto, vesijohdon rakentamislupa 308, 358, 

420 
Unioninkatu 28, talon erään myymälähuoneiston vuokralleanto y m 437 
Urakoitsijaoikeuksien myöntämistä koskeva valitus 354 
Urheilu- ja ulkoilualueiden suunnittelua suorittava toimikunta 170 

» » ulkoilulautakunta, alueiden ym. siirtäminen sen hallintoon 259 
» » kokoonpano, kokoukset, 50-vuotisjuhlallisuudet y m 494 
» » ulkoilutoimintaa esittelevät värilyhytelokuvat 179 
» » ulkoiluvirastoa koskevat päätökset 55, 259, 425, 436 

Urheiluhallit Oy, lainan myöntäminen, lainaehdot, avustus 123, 377, 494 
Urheilukentät ja -laitteet, rakennustyöt ym 55, 259, 262, 356, 496 
Urheilumajan paikan vuokrasopimuksen jatkaminen Laajalahdessa 426 
Urheilupuistot 260 
Urheiluseurojen avustusten lisäämistä tarkoittava aloite 137 
Urheilutyön avustaminen 494 
Uskotut miehet, holhouslautakunnan uskotun miehen toimet 450 
Uudenmaan läänin kuntauudistus, lausunnon antaminen asiassa 95 

» » palokuntaliiton jäsenmaksun suorittaminen 186 
» tuberkuloosipiirin kuntainliitto, perussääntö, hallituksen jäsenet 24, 144, 390 

Uudenvuoden vastaanoton järjestämiskustannukset 389 
Uusipelto, varasto- ja pienteollisuusalueiden vuokralleanto 422, 425 

Vaakunan, kaupungin, käyttämiseen myönnetyt oikeudet ym 178 
Vaalit, kunnallis-ja valtiollisia vaaleja koskevat asiat 15, 19, 177, 188, 438 
Vaasan Höyrymylly Oy, tehdasraiteiden sijoitus, rakennusten vuokraus 351, 437 
Vaatturikoulu, virat 244 
Vahingonkorvaukset, aluksen törmäämisestä Lauttasaaren siltaan kaupungille suoritettava kor-

vaus 353 
» autoille sattuneiden vahinkojen 244, 251, 292, 407 
» kansakouluissa sattuneiden vahinkojen 241, 242 
» kaukolämpöputken vuodon aiheuttamat 357 
» tapaturmien ym. johdosta suoritetut 291, 364, 407 
» tulipalojen aiheuttamat 185, 353, 357 

539 



Hakemis to 

Vahingonkorvaukset, työpaikoissa ym. sattuneiden vahinkojen, varkauksien ym. 353, 357, 364, 368 
» vesijohto- ja viemäritöiden ym. aiheuttamat 292, 361 
» yhteenajoissa sattuneiden vahinkojen 343, 368' 

Va-Ho Oy, sopimus jäteöljyn hävittämisestä, laina 286, 380· 
Vahtimestarit, kansa- ja ammattikoulujen, palkkiot, puhelimista perittävät korvaukset ... 237, 403 
Vaikeavammaisten kuljetusmahdollisuuksien parantamista tarkoittava aloite 121 
Vainajien muiston kunnioittaminen 148, 158, 159, 176 
Vajaamielishuollon neuvottelukunta, liittymisesitys 231 
Vajaamielislaitoksia koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 36, 228 
Vakauttamislaki- ja hintasäännöstelykysymyksiä koskeva kaupunkiliiton yleiskirje 388 
Vakinaisten palomiesten osuusruokala, toiminnan lopettaminen ym 184, 367 
Vakiorakenne Oy, katualueen vuokran osan palauttaminen 309 
Vakuuksien, osakelainan saajien, määrääminen 315 
Vakuusasiakirjojen, kiinteistölautakunnan hallussa olevien, tarkastus 410 

» rahatoimiston hallussa olevien, tarkastus 149 
Vakuutukset, kaupungin, niitä tutkimaan asetetun komitean sihteerin palkkaaminen 170 

» ryhmä-, viranhaltijain, luottamusmiesten ym. lentotapaturmien varalta 165 
» tapaturma-, koululaisten ym., niitä koskeva aloite 134 
» vapaa-ajan tapaturmavakuutus 165 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, ks. Pohjola, Vakuutusosakeyhtiö. 
Vallila, rakennusten ostaminen, koulutontin lisäalueen vuokralleanto ym 297, 307, 414, 415 
Vallilan ammattikoulua koskevat asiat 47, 243 
Valokuvauskiellon lieventämistä kaupunginmuseossa koskeva asia 251 
Valtio, aluevaihto, sen korvaukset eräiden katujen kestopäällystämiskustannuksista 72, 271 

» lainan ottaminen asuntotoimintaan, sille myönnetyn lainan järjestely 122, 369 
» Neuvostoliiton käyttöön luovutettua tonttia koskeva sopimus 77 
» ns. vanhan kätilöopiston tontin osaa koskeva sopimusluonnos 300 
» Otaniemen alueen vedenhankintaa koskeva sopimus 116 

Valtion painatuskeskuksen sijoituspaikkaa koskeva lausunto 331 
» palokoulun alipäällystöluokalle komennettavat, asiaa tutkiva jaosto 184 

Valtionavut, ks. myös koulujen, sairaaloiden ym. laitosten nimien kohdalta. 
» ammattioppilaitosten käytettäväksi myönnetyt 243 
» kansakouluille myönnetyt 238 
» kaupunginkirjaston toimintaan myönnetyt 250 
» lastentarhojen menoihin myönnetyt 233 
» sairaalain 200, 203, 206, 463 
» urheilulaitoksia ym. varten saadut veikkausvoittovarat 265 

Valtiollisia vaaleja koskevat asiat 19, 188, 438 
Valtionrautatiet, aluevaihto, alueiden luovutus ja käyttöluvat ym 76, 299, 323, 417 
Valtuustoaloitteet, keskeneräiset, ohjeet käsittelyn jouduttamiseksi ym 3, 147 
Valtuutettujen varamiehet, liikennelaitoksen vuosikortin luovuttamista heille koskeva asia ... 364 
Vanhainkodit, kaupungin 33, 218 

» yksityiset 79, 124, 372, 465 
Vanhainsuojelun keskusliitto, sopimus vanhusten poliklinikan ylläpidosta 461 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen, jäsenten valitsemista tutkiva toimikunta 145, 169 
Vanhusten asuintalot, niiden vuokrataso ym 34, 124, 219, 373, 387 

» asumistuki, määräysten tarkistamista tarkoittava aloite, valitukset 30, 216 
» ja invalidien kylvetys- ja saunomismahdollisuuksia tutkiva komitea 168 
» kesä virkistyspaikka, aloite alueen varaamiseksi sitä varten Mustikkamaalta 82 
» lomanvietto- ja virkistystarkoituksiin myönnetyt avustukset 465 
» pitkäaikaisesti sairaiden, hoitopaikkatarvetta koskeva aloite 132 
» sosiaalihuollon tiedoitustoimintaa koskevat aloitteet 34, 129 
» Turva -yhdistyksen rakennuslainojen takaaminen 125, 383 
» vapaa-ajan toiminnan järjestämistä koskeva aloite 133 
» virkistysretken järjestäminen terveydenhoito viraston toimesta 190 

Vanhustenhuoltolaitoksia koskevat asiat 21, 29, 195, 216 
Vantaanjoen sillat, osallistuminen rakentamiskustannuksiin, lausunto 261, 272 
Vapaa-ajan käytön edellytysten parantamista koskeva aloite 57 
Vapaavaraston järjestyssäännön muuttaminen 112 
Vapauden aukion perustamista tarkoittava aloite 110 
Varallaolokorvaus, eräille teollisuuslaitosten viranhaltijoille suoritettava 354 

» Koskelan sairaskodin laboratoriohenkilökunnan 399 
Varasto- ja autotallitilojen vuokraaminen virastojen ja laitosten käyttöön 436 

» » pienteollisuusalueiden vuokralleanto 421 
Varastotilojen vuokralleanto, varastosuojan rakentamislupa 422, 437 
Vartiokylä, eräiden alueiden ostamista ja pakkolunastuskorvausta koskeva asia 298, 299 

» erään korttelin asemakaavan muuttamista koskeva lausuntoasia 326 
» pienteollisuus- ym. tonttien vuokralleanto 421 
» tilojen ja määräalojen ostaminen, myynti, aluevaihto 69, 70, 74, 80, 412 
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Vartiokylä, viljelysmaiden vuokralleanto 420, 432 
Vartiokylänlahden rantamuurin rakennustyöt 259 
Vartiosaaren kaavoittaminen 322 
Vastaanottokodit 226, 228 
Vedenhankinnan yleissuunnitelmaa ym. koskeva lausunto 116 
Vedenmyyntisopimuksen, kaupungin ja Espoon kauppalan välisen, muuttaminen 115 
Vedenpuhdistuslaitokset ja vesisäiliöt 359, 506 
Veikkausvoittovarojen saanti kaupungin urheilulaitoksia varten ym 265 
Veneiden myynti- ja esittelypaikkojen vuokraaminen ranta-alueilta 428 

» talvisäilytysalueiden vuokralleanto, niiden kunnostamiseen myönnetyt lainat 56, 379, 419 
Venelaiturit ja venepaikat, laiturimaksut ym 261, 495, 496 
Venepaikkojen vuokrauksessa helsinkiläisten etuoikeutta tarkoittava aloite 136 
Venetarvikkeiden esittely alueen vuokranmaksua koskeva asia 309 
Verkkosaaren erään kalansavustamoalueen vuokra-ajan jatkaminen 114 
Verolautakunnan kokoonpano 9, 144 
Verotusta koskevat asiat 125, 159, 388 
Veroviraston kustannukset, huonetilojen vuokralleanto 159, 437 
Veroäyrin hinta, aloite sitä koskevan kansanäänestyksen suorittamisesta, sen vahvistaminen 125, 388 
Vesalan-Kontulan alueen ulosottoapulaisen vastaanotto- ja työhuoneisto 182 

» Mellunmäen ja Länsimäen alueiden kaavoittaminen 321 
Vesialueet, niiden vuokraaminen kalastuksen harjoittamista varten 419 
Vesiensuojelu- ja tielaboratorion rakentaminen Kyläsaareen 285 
Vesiensuojelun yleissuunnitelmaa ym. koskeva lausunto 116 
Vesijohto- ja viemärityöt, eri alueilla suoritetut 281, 351, 358 

» » » niiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 292, 361 
» » » yksityisille myönnetyt suorittamisluvat 358, 428 

Vesijohtoliike Onninen Oy, tontin myynti 80 
Vesijohtoveden yhteishankintaa koskeva sopimus 115 
Vesilaitosta koskevat asiat 115, 3 5 7 - 3 6 1 , 425 
Vesilautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 452 
Vesipostit, yleiset, ja kesävesijohdot 358 
Viemärijohtojen ym., yksityisten, rakentamisluvat 282 
Viemärin ja kadun rakentamiskustannusten yksikköhintojen vahvistaminen 62 
Viemärisuunnitelmien vahvistaminen ym 281, 428 
Viemärit, ks. Vesijohto- ja viemärityöt. 
Viemäriveden puhdistamot, ks. Puhdistamot, jäteveden. 
Vierailukutsut, kaupungin esittämät tai saamat 174, 361 
Vihdintie 19, poliisiaseman pihan korjaustyöt 318 
Vihti, sopimus kunnan maitonäytteiden ym. tutkimisesta kaupungin laboratorioissa 194 

» tilojen osto, maita ym. koskevat vuokrasopimukset, metsän ojitussuunnitelma 72, 431, 432 
Viikin Latokartanon eräiden viljelysmaiden vuokrasopimuksen päättyminen 431 
Viikinmäki, tontin vuokralleanto 422 
Viikkolevon, talonmiesten, pidentäminen 165 
Viljelys- ja laidunmaiden vuokralleanto 420, 431 
Viranhaltijat, henkilöstön terveydenhuollon järjestelyä koskeva asia 401 

» kodinhoitajille suoritettavat palkanlisät 399 
» koulujen vahtimestareiden ym. ylimääräisten palkkioiden korottaminen 238 
» luontoissuoritussäännön muuttaminen, luontoisedut 12, 164, 401, 402 
» matka-apurahat, opintomatkastipendit ym. virkavapauden myöntäminen 173, 256 
» organisaatiomuutosten takia vapautuvan henkilökunnan sijoittaminen 153 
» palkkojen ja eläkkeiden yleistarkistus 10, 160 
» puhelunvälittäjien työaika sairaaloissa 396 
» työaikamääräysten muuttaminen 162 
» varallaolokorvauksen suorittaminen teollisuuslaitosten eräille viranhaltijoille ... 354 
» viransijaisuusajalta maksettava palkka 404 
» viran toimitusajat, terveydenhoitoviraston ja tullikamarien eräiden viranhalti-

jain 189, 346 
» virkavapautta koskevien ohjeiden muuttaminen 164 
» ylityökorvausoikeutta vailla olevien luettelo 164 

Virastot ja laitokset, henkilökunnan urheilutyön tukeminen 186, 292, 294, 494 
» » » huoneistojen luovuttaminen niiden käyttöön 433 
» » » muutosten takia vapautuvan henkilökunnan sijoittaminen 153 
» » » niiden palveluksessa olevien alkoholin väärinkäyttäjien ohjaaminen 

hoitoon 213 
» >> ». sijvouskorvausperusteiden vahvistaminen 317 
» » » taloudenhoidon tehostaminen 389 
» » » työvoimatoimiston välityksen hyväksikäyttö 236 
» .. ». . » virkavapauden tai työloman ajalta palkkaetuja anottaessa käytettävä 

lomake 401 
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Virastotalot, huonetilojen luovuttaminen kokous- ym. tarkoituksiin 318, 319 
» Kallion virastotaloa koskevat asiat 151, 318 
» Pohj. Makasiinikatu 9, kaluston hankinta 268 

Virat, alempipalkkaiset, niiden palkkojen järjestelyä koskevat aloitteet 130 
» eräiden virkanimikkeiden muuttaminen 15 
» ja toimet, eläkkeellä olevien henkilöiden palkkaamista koskeva asia 166 
» teknilliset ja niihin verrattavat virat, palkkaus ym 94, 320 

Virka- tai työpuvun, hoitolaitosten viranhaltijain, käyttöä ym. selvittelevät komiteat 168 
Virka-ajot, oman ja vuokra-auton käytöstä maksettavat korvaukset 166 
Virkamatkat ja matkakertomukset 173, 256 
Virkamiesliitto, Ahtelan toipilaskodin käyttöä koskeva sopimus 27 
Virkapuhelimet, maksujen suorittaminen, perittävä vastike 403 
Virkapukuavustus sairaanhoito-oppilaitosten opettajien takuupalkkauksessa 402 
Virkavapaus, ohjeiden muuttaminen, sitä anottaessa käytettävä lomake 164, 401 
Virkistysalueiden hankkimista Lapista tai Itä-Suomesta koskeva aloite 136 

» suunnittelu, yhteistoiminta Uudenmaan kuntien kanssa, aloite 56 
Virvoitusjuomakioskien myyntikauden pidentäminen, niiden vuokralleanto ym 90, 311, 439 
Voimalaitokset, sähkölaitoksen 115, 506 
Voin, sosiaalialennus-, jakelua koskevat järjestelyt 29, 211, 466 
Vuokra-alueiden järjestely toimitukset ja katselmukset 304, 427, 451 
Vuokra-asunnot, aloite toimikunnan asettamiseksi niiden jakamista tutkimaan 91 
Vuokra-autoja koskevista asioista annetut lausunnot ym 342 
Vuokraoikeuksien siirrot eräillä asunto- sekä pienteollisuus- ja varastoalueilla 416, 422 
Vuokrasopimukset, eräiden rakennusten, niiden voimassaoloajan pidentäminen 436 

» tonttien, niiden jatkaminen, vuokraehtojen muuttaminen ym. 83, 304, 415, 422 
» viljelysmaita koskevat 431, 495 

Vuokrat, eräiden liikehuoneistojen vuokrien vahvistaminen 437 
» huoneistojen tilitysvuokraperusteiden tarkistamista koskeva asia 317 
» Kanavapuiston kalliosuojan torikauppiaiden varastotiloista suoritettava tilitys-

vuokra 187 
» kultaklausuuliehdon soveltaminen eräisiin vuokriin 83 
» maan- ja tontinvuokrien periminen, omakotitonttien vuokrat 304, 308, 415 
» puhelinkioskipaikkojen vuokrien tarkistaminen 438 
» tullivalvontaveneiden säilytyspaikan vuokran maksaminen 348 

Vuosaaren kaatopaikka, jätteenpolttouunin hankkiminen 285 
» kansakoulurakennuksen luonnospiirustukset 45 
» lastenseimi- ja -tarhalaitoksen suunnittelua koskeva aloite 41 
» uima-alueen kunnostamista koskeva aloite 136 

Vuosaari, aluelääkärien yhteis vastaanotto- sekä neuvolahuoneiston varaaminen 191, 192, 434 
» eräiden kortteleiden asemakaavan muuttamista koskeva lausuntoasia 325 
» jätevesien johtamisesta annetun lupapäätöksen määräajan pidentäminen 284 
» Säätiö, ennakkojen suorittaminen sillan ja siihen liittyvän tien rakentamisesta 299 
» tilojen ja määräalojen ostaminen, aluevaihtojen suorittaminen 71, 75 
» tontin varaaminen lastentarha- ja -seimirakennusta varten 303 
» yhteiskoulutontin luovutussopimuksen hyväksyminen 79 

Vuosiloma-ajan, toimihenkilöiden, palkan laskeminen 164 
Vuosilomasäännön, työsuhteessa olevien, muuttaminen 12 
Vuositilintarkastajia koskevat asiat 4, 5, 148, 172 
Väestöennuste 156 
Väestön määrä, kaupungin 389 
Väestönsuojat, Kaupunginteatterin ja Dagmarinkadun kalliosuojan käyttö 54, 339 

» niiden suunnittelu- ja rakennustyöt, piirustukset 187, 457 
Väestönsuojelua koskevat päätökset 19, 186, 459 
Väestönsuojelukurssit, niihin osallistuvien ammattikoulujen opettajien ylituntipalkkiot 399 
Väestönsuojelulautakunnan kokoukset ym 457 
Väestönsuojelumenojen vähentämistä tarkoittava aloite 130 
Väinölän lastentarhan päiväkodin kouluikäisille lapsille myönnettävät eräät edut 233 
Väkij uomamyymälät, erään olutmyymälän toiminnan lopettamista koskeva ilmoitus 392 
Väkijuomaliikkeen kunnallisen tarkastajan virka 7 

Yhteisluokkiin siirtymistä laulun- ja käsityönopetuksessa koskeva aloite 45 
Yhtenäiskouluyhdistys, avustus, lainan myöntäminen 248, 384 
Yleiset vesipostit ja kesävesijohdot 358 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahojen jakaminen, ehdotusta laativa 

komitea 169, 254 
Yleisten alueiden maanmittaustoimitukset 313 

» töiden lautakunta, kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon, kokoonpano, kokoukset 
y m 265, 498 
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Hakemis to 

Yliopistollinen keskussairaala, ks. Helsingin yliopistollinen keskussairaala. 
Ylioppilasasuntolasäätiö ym., ulkotarjoilun harjoittamislupa 426 
Yliskylän eräitä kortteleita ja alueita koskevan asemakaavan hyväksyminen 102 

» kartanon huonetilojen vuokrasopimukset 436 
Ylityökorvausoikeutta vailla olevien viranhaltijain luettelo 164 

Äggelby svenska samskola, ruoan myynti koululle elintarvikekeskuksesta 368 

Äiti- ja lapsikotien tukeminen 465 
Äitiys- ja lastenneuvoloita koskevat päätökset 191, 435, 460 
Ässä-rykmentin 30-vuotisjuhla, tervapata- ym. valaistuksen järjestäminen 291 
Äänestysalueet, niiden määrääminen 20 
Äänestyskoneen hankkimista valtuustoa varten koskeva aloite 130 

Öljy kaasulaitoksen rakennustöiden suunnittelu 361 
Öljynpuristamo Oy, sivuraiteen jatkamislupa 351 
Öljysatama, Herttoniemen, öljynpurkausvarsien hankinta 112 
Öljy varastoalueet, niitä koskevat piirustukset, rakennustyöt y m 352 
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Viimeksi ilmestyneet julkaisut: 

(Helsingin kaupungin tilastotoimisto julkaisee muut paitsi A V). 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja englanniksi. 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
55. 1970. 
Jälkimmäinen osa (tilastollinen katsaus). 
51—52. 1966—67. 

II —III Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja eng-
lanniksi. 
30. 1969. 

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

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

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

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot ja sisällys-
luettelo myös englanniksi. 
59. 1970. 

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

D. Helsingin kaupungin virastot ja laitokset. Suomenkielinen. 
4. 1968. 

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

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

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

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

I. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkieliset tii-
vistelmät. 
22. 1971, 1 - 1 1 . 




