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» » huoneiston varaaminen aluelääkärien yhteisvastaanottoa varten 173 
» » lastentarha- ja -seimitilojen sisällyttäminen asuntotuotanto-ohjelmaan 213 
» » maailmansodan aikaisten bunkkerien säilyttämistä koskeva lausunto 299 
» puistoalueen käyttämiseen väliaikaisena läpikulkutienä myönnet ty lupa 381 
» viljelysmaita koskevat vuokrasopimukset 395 
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Haagan ammat t ikoulua koskevat asiat 223 
Haagan-Vantaan alueen jatkosuunnittelun suorittaminen 95 
Haka, Helsingin Asuntokeskuskunta, asunto- ja autopaikkatontt ien vuokralleanto 378 
Hakaniemen halli, myymälöi tä koskevat vuokrasopimukset 402 

» » perusparannus- ja muutostyöt, piirustukset 89, 270, 294 
» silta, alueen vuokraaminen sen alta paikoitusalueeksi 390 

Hakaniementori , myyntipaikkojen vuokralleanto ym 402 
Hakaniemi, konttorirakennuksen vuokralleanto 401 
Halkojen hinnat, talousarvioehdotuksiin otet tavat 337 
Hanasaari, uuden höyryvoimalaitoksen rakentaminen, piirustukset 101, 476 
Hangon kaupunki, sen suori t tamat liikennemaksujen tilitykset 320 
Hangonkadun hoitokoti 189 
Hankintatoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 135, 136 
Harjoit tel i jain, AIESEC-järjestön, sijoittaminen kaupungin palvelukseen 157 

» psykologian, palkkaus kaupungin laitoksissa 366 
Hautapaikan, ns. punaisten, ottaminen kaupungin hoitoon Santahaminassa 257 
Hautausmaa, eläinten, alueen vuokraaminen sitä varten 383 

» kunnallinen, sen perustamista Helsinkiin koskeva asia 78 
Hautausmaakysymys, Helsingin, esityksen kokonaisselvitykseksi laativa komitea 148 
Heinolan saha, päätös henkilökunnan asuntojen vuokrista 337 
Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse, lainan myöntäminen sille 343 
Helsingin Ateljeetalosäätiö, kaupungin edustajan nimeäminen säätiön hallitukseen 353 

» Ensi Koti, yhdistykselle myönnet tyjen lainojen ehdot 348 
» Invalidien Yhdistys, arpojen myynti lupa 404 
» kadunnimet -kirjan toimitustyöstä ym. suori te t tavat palkkiot 305 
» Kansanasunnot Oy, kaupungin siltä vuokraamat autotalli- ja työhuoneti lat 400 
» Kansankonservatorion säätiö, sääntöjen muutokset 232 
» Kaukokiito Oy, eräät luvat, alueen vuokralleanto 381, 383, 385 
» kaupungin historiateoksen lahjoit taminen järjestöille ym 154 
» kaupunkiseudun julkisen liikenteen palvelutasoa koskevat selvitykset 306 
» » t ieneuvottelukunta, toimistotilat 398 
» Kesäteatterin Kannatusyhdistys, avustus 233 
» Kummikuntayhdistys , avustus nuorten kul t tuurimaaot te lun kustannuksiin 238 
» kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjärjestö, työehtosopimus 13, 361 
» Lastenlinnan kuntainliitto, ks. Lastenlinna. 
» maalaiskunta, aluevaihdot siellä 73 
» » kerrostalojen rakentaminen Pohj .Kaarelaan, poikkeuslupalausunto 304 
» » lausunnot asemakaavaa, lohkomistoimitusta ym. koskevissa asioissa 301 
» » sopimus Martinlaakson radan rakentamisesta 95 
» » teollisuusjätevesien johtamista koskevat anomukset 251 
» » yhteisen jätteen hävityslaitoksen perustaminen 253 
» » » syöttöjobdon ylläpitoa koskeva sopimus 331 
» Operett i teatterin Kannatusyhdistys, Soutustadionin vuokralleanto 461 
» seudun kesäyliopistoa koskevat asiat 232 
» » kunnallisen jaoituksen muuttamista koskevat esitykset 269 
» » kuntien yhdistämistä koskeva tu ik imus 305 
» » maamiesseuran toiminnan tukeminen 285 
» » opiskelija-asuntosäätiö, rakennuslainojen takaaminen 112 
» » t ieneuvottelukunta, julkisen liikenteen palvelutasoa koskeva selvitys 306 
» » yhteiskuntatutkimus, kuntien yhteistoiminta, sopimus 16, 139 
» » » neuvottelukunnan säännöt 139 
» seutukaavaliit to, osallistuminen liiton asuntotuotantotutkimusten kustannuksiin 292 
» » sen kustannusten jaon muut taminen, lausunto 305 
» Sokeaintalo-Säätiö, lainan myöntäminen, lainaehdot 111, 347 
» Sokeat, lainan myöntäminen yhdistykselle 344 
» sotilaspiirin kutsunta lautakunta , kaupungin edus ta ja t 352 
» Soutuklubille myönnet ty avustus 243 
» Suomalainen Yhteiskoulu, lainojen takaaminen, rakennuspiirustukset 111 
» teatterisäätiö, sääntöjen muutokset ym 232 
» Uudet Asuntolat Oy, asuntolatontin vuokralleanto 276 
» Uusi Yhteiskoulu Oy, lainan myöntäminen sille 349 
» yliopisto, aluevaihto oikeustieteen ja hammaslääketieteen laitosten rakentamiseksi 1 \ 
» » geriatrian tieteellisestä tu tk imustyöstä sille t eh ty esitys 191 
» » ylioppilaskunnan kir jaston uudelleenjärjestelyä koskeva asia 229 
» yliopistollista keskussairaalaa koskevat asiat 190, 227, 350 

Helsinginkatu, kadun alikulkusillan suunnitelmien hyväksyminen 309 
» 24, talon, V kerroksen muutospiirustukset 270 

Helsinki-aiheisen kuvateoksen painat taminen 158 
» aiheiset elokuvat 157 
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Hakemisto 

Helsinki-mitalien jakaminen 147 
» näyt te lyn järjestäminen 153 
» palkinnon jakotilaisuuden järjestäminen 238 
» päivän viettoa koskevat asiat 156, 227 
» Seura, korvaus uudenvuoden vastaanoton järjestämisestä 352 
» viikon säätiö, avustus sille 233 

Hengellisten tilaisuuksien järjestämispaikkojen määräämistä koskeva valitus 280 
Henkikir joi te t tu väestö, kaupungin 352 
Henkikirjoitusilmoitusten vastaanottoti lat 402 
Henkilöasiainkeskus, kaupungin, johtosääntö, virat ja viranhal t i ja t 9, 141 
Henkilökuljetukset, kaupungin sisäiset, niitä koskeva yhteenveto 139 
Henkilökuntalehden julkaiseminen Kallion virastotalossa 159 
Henkilökuntaruokalat , uusien ruokaloiden avaaminen ym 339 
Henkilövuokra-autoilijat, taksiliikenteen järjestysohjeita ja autoilijain virkapukua koskevat 

lausunnot 314 
Hermanni, viemäritunnelin rakentamista valtion maalle koskeva sopimus 279 
Hernesaari, sähkökaapelin asentamisluvan myöntäminen liikennealueelle 89 
Herttoniemen ammatt ikoulun huonetilaohjelman hyväksyminen 43, 224 

» huvilassa ja Siilitie 7:ssä olevien huoneistojen vuokrasopimukset 399, 400 
» puhdistamon parannustyöt 254 
» vastaanottokoti 205 
» öljysatama, alueen vuokralleanto 473 
» » padon rakentaminen, tien, kaapelien ym. rakentamisluvat ... 323, 391 

Herttoniemi, alueen pakkolunastamista koskeva valitusasia 267 
» ent. koulurakennusten vuokraaminen yksinäisten miesten asuntolaksi ym 401 
» kaapelien ja öljyputkien asentamisluvat 89, 280 
» lastauslaiturin rakentamislupa, polttoaineen jakelulaitteet 381, 383 
» teollisuuskorttelin tontin ostaminen 67 
» tontt ien vuokralleanto, vuokraehdot ym 86, 88, 379, 387 

Hesperian sairaalaa koskevat asiat 23, 25, 179, 185 
Hienomekaanikkokoulun opetuksen siirtyminen Käpylän ammatt ikouluun 43 
Hietalahden halli, myymälöiden vuokralleanto 402 
Hietalahdenrannan huoltoasematontin vuokraoikeuden ja tkaminen 472 
Hietaniemenkatu 4, kiinteistön liittäminen kaukolämpöverkkoon 90 
Hiihtokoulun, lasten, opetuspaikkojen järjestämiseen myönnet ty lupa 391 
Hinaaja t , satamalaitoksen, valmiusrahan maksaminen niiden henkilökunnalle 367 
Hinnat , halkojen, talousarvioon ote t tavat 337 
Hoitokustannusten periminen ilman tuomiota kaupungin sairaaloissa 178 
Hoitolaitosten suunnittelutoimisto, henkilökunnan tu tus tumismatka Lahteen 192 
Hoitopaikat sairaaloissa, huoltolaitoksissa ym., sopimukset jne. 183, 184, 185, 186, 189, 426, 427 
Holhouslautakuntaa koskevat asiat 415 
Hotelli- j a ravintolakoulu, kaupungin osallistuminen koulun kustannuksiin ym 43, 224 

» » ravintolaopisto, kaupungin osallistuminen sen toimintakustannuksiin 43, 224 
Hotellikiinteistö Oy, rakennuksen enimmäissyvyyttä koskeva lausunto, lisäalueen vuokralle-

anto f 303, 375, 379 
Huoltoasematontt ien vuokralleanto, jakelulaitteiden pi toluvat 275, 383 
Huoltokassa, konekirjanpidossa työskentelevien työaika 141 
Huoltolaitokset, ks. myös ao. laitoksen nimen kohdalta. 

» Koskelan ym, aloite niiden siirtämiseksi sairaalalautakunnan alaisiksi 27 
Huoltolautakunta, eräiden kuolinpesien omaisuuden vastaanot taminen kaupungille 32, 202 

» kokoonpano, päätökset, kokoukset ym 430 
» sen nimen muut tamis ta sosiaalilautakunnaksi koskeva aloite 26 
» tontt ien varaaminen Talosaaresta huoltolaitoksia ym. varten 272 

Huoltovirasto, eräissä toimistoissa käyte tyn musiikin vuokra, järjestyshäiriöt ym. ... 137, 193, 194 
» sen käyt töön PAVI-kerhohuoneistoa var ten osoitetut huonetilat 194 
» ti lapäismajoitustoimintaa ohjaavan yhteistyöelimen huonetilat 194 
» virat ja viranhal t i ja t ym 31, 193 

Huomionosoitukset, eri henkilöihin kohdistuneet 154, 238 
Huoneistot, kiinteistölautakunnan virastojen ja laitosten käyt töön osoit tamat 194, 398 

» niiden ostot ja vuokralleanto 261, 274, 291, 400 
» talo-osaston hoitoon määrä ty t , Arava-asuntojen vuokraamisluvat 373, 379 
» terveydenhoitolautakunnan ta rkas tamat ja hyväksymät 425 

Huonetilojen luovuttaminen kouluista ja virastotaloista kokous- ym. tarkoituksiin 223, 224, 226, 295 
» luovuttamista kansakouluista nuorisojärjestöjen ym. käyt töön tarkoi t tava aloite 48 

Huumausaineiden väär inkäyt töä koskevan valistustyön tehostamista tarkoi t tava aloite 47 
Huumausainekysymys, sitä käsitellyttä seminaaria koskeva selostus 238 
Huutokaupan toimit ta jan ammatinharjoi t taminen, siitä annet tu lausunto 354 
Hyväntekeväisyystilaisuuden pääsylippujen myynt i Kauppatoril la ym 402 
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Hyvösen lastenkoti 33, 205 
Hämeenlinnan moottoritie, yleissuunnitelma, rakennuskieltoalueet 248, 304 
Hämeentien kauppahallin tulipalosta aiheutuneet vahingot, KO:n korvauspäätös 166 
Hässelby-säätiö, käyt tökustannusten kaupungin osuuden suorittaminen 232 
Höyryvoimalaitoksen, uuden, rakentaminen 101, 475 

Iitti, tilojen ostaminen kesäsiirtolatarkoituksiin 70 
Ikälisät , niihin oikeuttavan palvelusajan laskemista van muutos 11 
Ilmalan vesisäiliöt, huonetilojen vuokralleanto 102 
I l m a n saastumisen ra joi t tamista koskevat toimenpiteet 252 
Ilmoitukset, kaupungin, niiden julkaiseminen 135 
I m a t r a n Voima Oy, korkeajännitejohdon siirtäminen 327 
Influenssatapauksissa to imite t tavat lääkärintodistukset 145 
Inkoo, tilan vuokralleanto kunnalle uima- ja venepaikkaa varten 88 
Ins t rumentar ium Oy, polttoaineen jakelulaitteen pitolupa 383 
Internat ional Cargo Handling Coordination Association, yhdistyksen jäsenmaksu 325 
Invalidijärjestojen tukeminen 430 
Invalidisäätiö, kaupungin edustajan valitseminen sen isännistöön 353 
Invalidi t , vapaa- ja alennuslippujen myöntämisperusteita tutkiva komitea, jakelu 148, 335 
Ir taimen omaisuuden tarkastus 6, 128 
Isosaari, koulun johtajalle makset tava syrjäseutulisä 367 

» lasten leikkivälineiden toimittaminen sinne 256 
Is tu tus ten hoidon, laitosten ym:n, uudelleen järjestämistä tarkoi t tava aloite 64 

» ym. töiden suorittaminen Suoja-Pirtti -yhdistyksen tontilla 255 
I tsenäisyyspäivän juhlallisuudet 257, 352 
Itä-Helsingin Kansalaisopiston perustamista koskeva lausunto 226 
I t ä inen lääkäriasema, suunnittelu ja rakennustyöt, piirustukset 180, 467 
I täisen sairaalan rakennussuunnittelua tarkoit tava aloite ym 115, 180 
I tä is ten esikaupunkialueiden ym. suunnittelu 95, 297 
I t ämerenkadun tunnelin rakentamis- ym. oikeudesta peri t tävä korvaus 376 
I täväylä , moottoritien rakennustyöt 247 

Jakomäen lastentarha ja -seimi, astianpesukoneen hankinta 211 
» yhteiskoulu, rakennuslainojen takaaminen, pääpiirustukset ym 111, 270 

Jakomäki , tontt ien vuokralleanto ym 70, 85, 378 
Jalankulkukatukokeilu, Aleksanterinkadun muuttaminen jalankulkukaduksi 307 
Jehovan todistajat , aluevaihto, määräalan vuokraaminen yhdyskunnalle 75, 379 
Johtosäännön, musiikkilautakunnan ja kaupunginorkesterin toimiston, muut taminen 46 
Jollaksen radioaseman lasku viemärin ja vesijohdon rakentamislupa 381 
Jorvaksen moottoritien rakentamista koskevat asiat 247 
Joukkotarkastukset ym. syöpätautien varhaistoteamiseksi, siihen myönnetyt vara t 192 
Joulukadut , joulukuusien ja -koristeiden myynti luvat ja -paikat 404 
Joulukuusen lahjoit taminen Brysselin kaupungille 154 
Julisterengas Oy, mainontapaikkojen vuokrausta koskevat sopimukset ym 405 
Julkaisut , kaupunginarkiston toimintaa valaisevan esitteen painat taminen 13S 

» niiden painatus, tarvit tavien koneiden hankinnat ym 135, 158 
» tilastotoimiston toimit tamat 139 

Julkisen liikenteen, Helsingin kaupunkiseudun, palvelutasoa koskevat selvitykset 306 
Julkisivujen puhdistamisesta annetut määräykset 424 
Järjestelytoimisto, kaupunginhallituksen, johtosäännön kumoaminen, virat ym 9, 134 
Jäsenmaksut , ATK-insti tuutin Kannatusyhdistyksen 109 

» International Cargo Handling Coordination Association -yhdistyksen 325 
» Kaupunkiliiton 141 
» Pohjoismaisten Rakennuspäivien 258 
» Suomen Sinfoniaorkesterit -yhdistyksen 231 
» Tuberkuloosipiirien Liiton ja Paikallissairaalani Liiton 190 

Jätehuollon, Uudenmaan, yleissuunnitelmaluonnoksesta annet tava lausunto 253 
Jä teveden johtamiseen kaupungin viemäriin yksityisille myönnetyt luvat 250 

» puhdistusmaksun käyttöön ottamista koskeva asia 254 
Jätevesien johtamista vesistöihin koskevat asiat 251 
Jätevesihait tojen poistaminen asemakaavaa vailla olevilla taaja-asutusalueilla 252 
Jätevesikomitean mietintö 62 
Jätkäsaaren ja Hietalahdenrannan välisen liikenneväylän rakentaminen 323 
Jätteenhävityslaitoksen, kuntien yhteisen, perustamista koskeva osamietintö 253 
Jäänmur ta j a t , sa tamajäänmurta ja in väen työehtosopimus 14 
Jääskeläisen, Arvo, valitus hengellisten tilaisuuksien järjestämisluvasta 280 
Jääte lön myyntipaikat , niiden vuokralleanto 403 
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Kaarela, Etelä-, aluelääkärin vastaanottohuoneiston hankkiminen 173 
Kaasulaitosta koskevat päätökset 102, 138, 282, 334, 475 
Kaatopaikat 64 
Kaatuneiden Omaisten Liiton kesäjuhlaa varten myönnet ty avustus 154 
Kadun ja viemärin rakentamiskustannusten yksikköhintojen vahvistaminen, korvausten peri-

minen 60, 260 
» kunnossapitovelvollisuutta koskeva valitus 249 

Kadunnimet, Helsingin, julkaisun myyntihintojen vahvistaminen 158 
Kadunnimistön täydentäminen, kadunnimiehdotukset ja osoitenumerointi 301, 408 
Kadu t ja tiet, ks. myös Tiet. 

» » » katualueeksi luovutet tavaa maata ym. koskeva korvausvalitus 300 
» » » kauttakulkuliikenteelle tärkeitä ka tu ja koskevat asiat 248 
» » » liikenteen järjestelyä koskevat asiat 308 
» » » niiden rakennus- ja korjaustyöt 60, 245 

Kahvila- ja ulkotarjoilualueiden vuokrasopimukset ja pitoluvat 389 
Kahvilan, laiva-, sijoittaminen Tervasaaren rantaan 245 
Kaivohuoneen ravintolarakennuksen vuokralleanto 401 
Kaivokari, ulkoilualueen nimen vahvistaminen 242 
Kaivon korvaamista koskevat asiat ym 267, 334, 396 
Kalastus, sen harjoit taminen kaupungin vesialueilla, kalastusluvat 463 

» Vuosaaren rauhoituspiirin poistamista koskeva esitys 334 
Kalatukkukeskus, koiran aiheuttaman vahingon korvaaminen 338 
Kallio, parakkialueen ja autojen paikoitustontin vuokralleanto 385, 389 
Kalliolan Kannatusyhdistys, sen avustaminen, lainojen myöntäminen 227, 234, 345, 401 
Kallion virastotalo, henkilökuntalehden julkaiseminen, eräät järjestelyt 159, 294 
Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat. 
Kampin ammattikoulua koskevat asiat 222 

» sähköaseman muutostöiden piirustukset 327 
Kampintorin kukkien myyntipaikan vuokralleanto 403 
Kamppi, alueiden vuokraaminen työmaaparakkia, autojen paikoitusta ym. varten 384, 390 

» väestönsuojan rakentaminen yli 6 m:n syvyyteen, lausunto 303 
Kanavapuiston kalliosuojan sisätyöt, urakkatarjouksen peruuttamiskorvaus 168 
Kansainvälisen lääkintäpalvelusten käyttötutkimusaineiston jatkokäsit tely 175 
Kansakoulut, kalusto, koulumatka- ja vahingonkorvaukset ym 219, 220, 425 

» kasvatusneuvoloita koskevat asiat 215 
» kesäsiirtolatoimintaa koskeva aloite ym 42, 220 
» kiinteistöjen siirtäminen suom.kiel. kansakoulujen johtokunnan hallintoon ... 217 
» kouluhuoneistojen käyt töä koskevat määräykset, aloite ym. ... 48, 218, 438, 441 
» koulukustannusten korvaaminen vieraille kunnille 204 
» koulukypsyysluokkien perustamista koskeva asia 38 
» kouhisuunnittehitoimikunta, koulutoimen johtajien virat 38, 40 
» niiden suunnittelu-, rakennus- ja korjaustyöt , komitea 41, 150, 219, 466 
» peruskouluopetuksen kokeilemista tarkoi t tava aloite, opetustoiminta ym. 116, 

150, 438, 441 
» ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan kokoukset ym 441 
» suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan kokoukset ym 438 
» terveydenhoitoa koskevat asiat 220, 425 
» virat ja viranhaltijat, palkat, palkkiot, virkapuhelimet 41, 43, 217, 218, 220, 

363, 367, 438, 441 
Kansalaisopiston, Itä-Helsingin, perustamista koskeva lausunto 226 
Kansalaissodan muistomerkin jalustan rakennustyöt ym 256 
Kansalaisuus, Suomen, ulkomaalaisten hakemuksista annetu t lausunnot 352 
Kansanedustajain vaaleja koskevat asiat 402, 405 
Kansaneläkelaitos, vanhusten vuokratalon rakennuslainan ehdot 110, 341 
Kansantanssitoiminnan avustaminen 460 
Kansi- ja konepäällystöä, kaupungin alusten, koskevat työehtosopimukset 14, 363 
Kantakaupunki, vanhan kaupunginosan uudistaminen ym., siitä tehtävä esitys 297 
Kantokykyluokitusta, kuntien, koskeva ilmoitus 351 
Karhulinnan pesulahuoneiston vuokralleanto 400 
Karjakaivon ulkoilualue, avojohtolinjan rakentamislupa 461 
Kartanonpuiston, Munkkiniemessä sijaitsevan, suojelemista koskeva lausunto 9 3 
Kartanontien kaakkoispään rakentaminen 299 
Kar ta t , asemakaava- ja tonttijako-, niiden laatimispalkkioiden periminen ym 302, 397 

» kaupungin kartan käyttöoikeuden myöntäminen yksityisten julkaisuissa 261 
Kart tojen, suurikokoisten valaistujen, sijoittaminen pääteiden varsille 313 
Kasvatusneuvoloita koskevat asiat 38> 215 
Kata janokan asemakaavakilpailu, suunnittelu, matkustajat i lojen korjaaminen 77, 324 
Katselmukset, kaupungin edustajain osallistuminen maanmit taus- ym. toimituksiin 286 

» vuokra- ym. alueilla suoritetut 389 
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Katualueet , niiden ot taminen kaupungin haltuun, valitukset, ilmoitukset maanomistajil le 248, 
267, 377 

Katualuekorvausten. eräiden, perimättä jä t tämistä tarkoi t tava aloite 118 
Katukorvausasiat 260, 273, 377, 397 
Katupiirustusten, eräiden, vahvistaminen 245 
Katurakennusosaston, rakennusviraston, toimialaan kuuluvat asiat 468 
Kaukokii to Oy, alueen vuokralleanto terminaalin rakentamista varten 79 
Kaukolämmitys aluelämpökeskuksia käyttäen, liit tymismaksut ja -ehdot 328 
Kaunissaaren liikennettä koskevan sopimuksen siirto 461 
Kaupan harjoi t tamisesta annetu t lausunnot 124, 125, 354 
Kauppahall i t 89, 166, 294, 402 
Kauppatori , matkailuneuvonta-auton pitäminen torilla kesäkautena ym 402 
Kauppator in halli, myymälöiden vuokralleanto 402 
Kaupunginarkisto, virat ja viranhaltijat, esitteen painatus, näyt tely ym 10, 138, 156 
Kaupunginhalli tuksen asiamiestoimisto, ks. Asiamiestoimisto, kaupunginhallituksen. 

» edustajien määrääminen eri hallintoelimiin 129 
» ja eri lautakuntien yhteistyö 129 
» johtosäännön muuttaminen ym 8 
» kokoonpano, kokoukset 6, 126, 127, 128 

Kaupunginjohta ja t , heidän keskinäistä työnjakoaan selvittelevä komitea 6, 129, 147 
Kaupunginkanslia, autotallitilojen vuokraus 399, 400 

» uusi johtosääntö, virat ja viranhaltijat, hankinnat ym. 8, 126, 132, 133, 135 
Kaupunginkirjasto, sitä koskevat asiat 45, 227 
Kaupunginmuseo, sitä koskevat asiat 45, 229 
Kaupunginorkesteri, virat, palkkiot, soitinhankintalainat ym 230, 346 
Kaupungintalo, kaluston ja veistoksen hankinta, ateljeehuoneiston vuokraus ym 90, 293 
Kaupungintalon korttelin saneeraustyöt 293 
Kaupunginvaltuusto, kokoonpano, kokoukset, esityslistojen luovuttaminen yleisölle 1, 3, 127 
Kaupunginval tuutetut , suurennuslasien hankkiminen heidän käyttöönsä 127 
Kaupunginviskaalinvirasto, virat 162 
Kaupunkiliit to, Suomen, koulutuskeskuksen sijoituspaikkakysymys, ansiomerkit 142, 147 
Kaupunkimittausosasto, kiinteistöviraston 397 
Kaupunkiopiston, Kaupunkiliiton toimesta perustet tavan koulutuskeskuksen sijoituskysymys 142 
Kaupunkipäivien, XIX, a iheut tamat toimenpiteet 156 
Kaupunkisuunnit telulautakunnan ja sen liikennejaoston kokoonpano, kokoukset ym 407 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, virat ja viranhalti jat , huonetilat 90, 296, 398 
Kehitysvammaiset, opetus- ja työkodin rakentamiseen yksityiselle myönnet ty laina 344 

» Vaihetyökeskuksen laajentaminen 34 
Kehätien valaisemista koskeva asia 327 
Keilailu-urheilun tukemiseen myönnetty avustus 460 
Kelkkamäet, lasten liukumäen luovuttaminen au-lasten käyt töön 256 
Kellojen hankinta eri virastoihin ja laitoksiin 137 
Kellokosken sairaala, sairaansijojen myynti, erään potilaan hoitomaksua koskeva asia 26, 191 
Kellosaaren kaasuturbiinilaitos, piirustukset, tontin siirtäminen sähkölaitoksen hallintoon 102, 

325, 476 
Kemijoki Oy, rahaosakkeiden merkitsemättä jät täminen, veronpalautus 327, 351 
Keravan kaupungin jätevesien johtamista koskeva sopimus ym 252 
Kerhokeskukset, nuorisotoimiston 237 
Kerhonhoitajat , heille makset tavat valvontakorvaukset 293 
Keskushallinnon organisaation kehittäminen 8 
Keskuspesulaa koskevat päätökset 339 
Keskus-Sato Oy, tonttien ja alueiden myynt i ja vuokraaminen yhtiölle 73, 375, 379, 385 
Kesäsiirtolat, kansakoulujen, niitä koskeva aloite ym 42, 220 
Kesävesijohdot ja yleiset vesipostit 330 
Kesäyliopisto, Helsingin seudun, sitä koskevat asiat 232 
Kiinteistö Oy Art, tontin vuokralleanto opiskelija-asuntolaa var ten 378 

» » Kumpulantie 1, osakkeiden ostaminen suojatyökeskusta var ten 263 
» » Salpausselän tie 14, yhtiölle vuokrat tavien tont t ien vuokrausehdot 84 
» » Siilitie 14, lainan myöntäminen 346 
» » Toinen linja 7, yhtiön lainojen hoitaminen, yhtiön purkaminen 110, 294 

Kiinteistöjen, eräiden, siirtäminen kiinteistölautakunnan hallintoon 259 
» » » suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallintoon ... 217 
» » » urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallintoon 240 
» ilmanvaihto- ym. laitteiden ja sähköasennusten kausitarkastukset 244 
» ostaminen, vaihtaminen, myynti , luovuttaminen ym 66 — 77, 261—267, 376 

Kiinteistölautakunta, kokoonpano, kokoukset, käyt tövara t 370 
Kiinteistön, erään, siirtäminen ammattioppilaitosten johtokunnan hallintoon 221 

» » » lastensuojelulautakunnan hallintoon 203 
» Hietaniemenkatu 4 liittäminen kaukolämpöverkkoon 90 

'493 



Hakemisto 

Kiinteistövirasto, eri osastojen toimialaan kuuluvat asiat 373—406 
» virat ja viranhalti jat 65, 259 

Kiinteän omaisuuden tarkastus 6, 128 
Killinmäen vajaamieliskeskuslaitos 207 
Kilpailut, Kata janokan asemakaavakilpailu 77 

» koulujen oppilaiden osallistuminen urheilu- ym. kilpailuihin 219, 222, 225 
» metroaseman arkkitehtuuri- ja metrotunnuksen suunnittelukilpailu 315 
» sävellyskilpailun järjestäminen konsertti- ja kongressitalon valmistumisen johdosta 

46, 231, 454 
» työturvallisuuskilpailun järjestäminen 244 

Kioskit, kioskikaupan määräysten muutokset ym 89 
» niiden vuokralleanto 53, 55, 403, 461 

Kipparlahden venesatama, maa-alueen vuokralleanto, sopimus 56, 461 
Kirjapainokoulua koskevat päätökset 224 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 

» ylioppilaskunnan kirjaston uudelleenjärjestelyä koskeva asia 229 
Kirjastolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 452 
Kirkkonummi, tilojen ostaminen, viljelysmaita koskevat vuokrasopimukset 69, 72, 395 
Kirurgisen sairaalan tontin käytöstä annet tava lausunto 297 
Kivelän ja Hesperian sairaaloita koskevat asiat 23, 183 
Kivenmurskaamojen perustaminen 388 
Kivihaka, tontin vuokralleanto 84 
Kivinokan ulkoilupuisto, kioskin vuokrasopimuksen muutos 461 
Kluuvi, alueen vuokralleanto pysäköintilaitosta varten 389 

» rakennuksen kellaritilojen syvyyt tä koskeva lausunto 303 
Kluuvin galleria, näyt telyjen järjestäminen 239 
Kodinhoitajat , valtionavun hakemista kodinhoitajien palkkaukseen koskevat asiat 193 

» virkojen lisäämistä tarkoit tava aloite 116 
Koerataa, metron, koskevat asiat 316 
Koirien koulutuskenttänä käytettävien alueiden vuokralleanto 391 
Kolmisopimus, kuntien yhteinen raakaveden hankintaa koskeva, sen muutokset 330 
Komiteain ja toimikuntien asettaminen, sihteerien palkkiot 147, 286 
Konala, korkeajännitejohdon siirtäminen Imat ran Voima Oy:n toimesta 327 
Kone- ja kansipäällystöä, kaupungin alusten, koskevat työehtosopimukset 14, 363 

» » työteknillisen kurssin järjestäminen rakennusviraston maarakennuskoneenkäyttäjil le 142 
Kone Oy, liiketalotontin myynti yhtiölle 375 
Koneiden, laskentatoimeen liittyvien, hankintaa koskeva päätös 351 
Konekirjoitustyöt, virka-ajan ulkopuolella, niistä makset tavat palkkiot 146 
Konsertti- ja kongressitalo, hallinto ja johto, sävellyskilpailu ym 46, 231, 454 
Konservatorio, Helsingin Kansankonservatorion säätiön sääntöjen muutos 232 
Konteinerinosturin taksan vahvistaminen 474 
Kontula, alueen kunnostaminen lasten leikkipaikaksi 256 

» ja Vesala, vanhusten tarvitsemia palveluja koskeva tutkimus 139 
» koirien koulutusalueen vuokralleanto 391 
» lastentarhatoiminnan lisääminen, lastentalon piirustukset ym 36, 211 
» tontin vuokralleanto 87 

Kontulan Oppikouluyhdistys, rakennuslainat, takaukset, piirustukset 111, 270, 349, 350 
» Palvelutalo Oy, sille myönnetty laina 346 
» Perhekoti, piirustusten hyväksyminen 207 
» vanhustenhuollon keskus, perustamissuunnitelma 32, 200 

Korkeasaaren eläintarha, sen tavoitteita ym. tutkiva komitea 148 
» » suoritetut muutos- ja korjaustyöt, maksujen vahvistaminen 148, 242, 462 

Korkeasaari, kahden rivitalon rakentaminen 302 
» ravintolan, kioskien ym.n vuokralleanto 53 

Koron, kaupungille myönnettyjen lainojen, korotukset 342 
Korpilahti, aluevaihto siellä 75 
Kortteleiden ja tonttien korkeuslukujen vahvistaminen ym 302, 408 
Korvikealkoholin väärinkäyttäj ien lukumäärä, hoito ym 195 
Koskela, erään alueen käyttäminen ylijäämämassojen läjitysalueena 388 

» nuorisokodin ja vajaamielisten päiväkodin rakentaminen 207 
» Ruutimäen alueen tonttien vuokraperusteiden määrääminen 79 
» tonttien vuokralleanto, parakkien purkaminen ym 82, 291, 378 

Koskelan sairaskotia koskevat asiat 31, 198 
» varikon henkilökunnan asuintalon rakentaminen 336 

Koskentuvan nuorisokoti 205 
Kotiaputoimistojen, yksityisten, tukeminen 430 
Kotikallion lastentarhan ja koululasten päiväkodin pääpiirustukset 212 
Kotisairaanhoitotoimisto, virat, vanhusten virkistysretki 172 
Kotitalouskeskus-yhdistykselle myönnetty avustus tutkimustyöhön 227 
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Kotitalouslautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 450 
» neuvojien ja opettajien palkkiot 226 
» opetuskeittiöksi sisustetun bussin käyttöönottamista tarkoi t tava aloite 117 

Kouluhammashoitolaitos, virat, johtosäännön muutos, palkkaneuvottelut ym ... . 20, 174 
Koulujär jestelmän toimeenpanoalueita koskevasta ehdotuksesta annet tava lausunto 216 
Koulukypsyysluokkien perustaminen, päivähoidon järjestämistä tarkoi t tava aloite 38, 116 
Koulusuunnit telutoimikunnan asettaminen ja -komitean vapauttaminen tehtävästään ym. 40, 

149, 150 
Kouluterveydenhoito-osasto, virat, palkat, puheopetuksen järjestäminen ym 19, 173, 425 
Koulutoimi, peruskouluun siirtymiseen liittyvien kysymysten selvittämistä tarkoi t tava aloite 39 
Koulutustoimikunta, työnopettaj ien palkkio, kurssit ym 142 
Kovaosaisten Ystävät , lisäavustus, kaluston luovutus sille Nikkilän sairaalasta 32, 187 
KRIM-Helsinki, avustuksen myöntäminen yhdistykselle 164 
Kroonikkopotilaiden dialyysihoidon lisääminen Marian sairaalassa 184 
Kruununhaka, tont in ostaminen rakennuksineen 66 
Kukkien myyntipaikat , niiden vuokralleanto 403, 427 
Kulosaaren yhteiskoulu, lainojen takaaminen ja myöntäminen 111, 349 
Kulosaari, aluevaihto siellä 75 

» rakennuskaava-alueen rakennuskieltoajan pidentyminen 304 
» vuokra-alueen vuokrasuhteen päät tyminen 379 

Kultaklausuuliehtoisten maanvuokrien, erääntyvien, ilmoittaminen perittäväksi 380 
Kumpulan uimalan uima-altaan kat tamista koskeva selvitys 51 
Kunnallinen sopimusvaltuuskunta ja sen toimisto, organisaatio ym 143 
Kunnallisen hautausmaan perustamista Helsinkiin koskeva asia 78 

» jaoituksen muut tamis ta Helsingin seudulla koskevat selvitykset 269 
» pysäköintivalvontajärjestelmän käyttöön ottaminen, henkilökunta 94, 306 
» yhteistoiminnan järjestysmuotokomitea, seutukuntatutkimuksen luovuttaminen 

kunnille 158 
Kunnallisten asiakirjojen hävit täminen 138 
Kunnallisverotus 114, 351 
Kunnanasiamiesten valitseminen ym 141 
Kuntauudistus, Helsingin ja lähikuntien yhteisten tehtävien hoitoa koskevan lausunnon anta-

minen 90 
Kuntien, Helsingin seudun, yhdistämistä koskeva tutkimus 305 

» maksuosuudet seutukaavaliiton kustannuksista, lausunto 305 
Kuntokilpa, Helsingin ja Tallinnan välinen 52 
Kuntoutustoimikunta, huoltolautakunnan kokeilunluonteisesti aset tama 193 
Kuolinpesät, eräiden omaisuuden vastaanottaminen kaupungille 32, 202 
Kuorma- ja pakett iautojen kuljetusmaksujen korottamista koskeva lausunto 314 
Kuplahallin aikaansaamista Töölön pallokentälle tarkoit tava aloite 50 
Kurssin järjestäminen rakennusviraston maarakennuskoneenkäyttäjil le 142 
Kustaankartanon vanhainkotia koskevat asiat 31 
Kustaanmiekan väylän oikaiseminen ja leventäminen 324 
Kutsuntalautakunta , Helsingin sotilaspiirin, kaupungin edustajat 352 
Kuulutuskustannusten, asemakaava- ja tonttijakoasiain, periminen 302 
Kuvataidetoimikuntaa koskevat päätökset 239 
Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen ja puhdistamon rakennustyöt 254, 466 
Kyläsaari, tonttien ja alueiden vuokralleanto, vuokraehdot ym 386, 387 

» vesiensuojelu- ja tielaboratorion väestönsuoja-asia 168 
Kärkullan vajaamieliskeskuslaitos, kaupungin rahoitusosuus 208 
Kähertäjäkoulua koskevat päätökset 224 
Käpylän ammattikoulu, sen perustaminen, osastonjohtajien opetusvelvollisuus 43, 223 
Käpylä, huonetilojen vuokraaminen aluelääkärien yhteis vastaanottoa varten 172 

» Puutarha-, maankäyttömallien ja korjaussuunnitelman laaditut taminen 305 
» tontin vuokralleanto 82 

Käpylän ammattikoulu, sen perustaminen osastonjohtajien opetusvelvollisuus, 43, 223 
>> Musiikkiopisto, avustus 233 

Kööpenhamina, lahjan antaminen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 154 

Laajalahti, määräalojen myynti, tontinosan vuokralleanto, louhintalupa 76, 385, 397 
Laajasalo, eräiden vuokrien määrääminen, tonttien ja alueiden vuokralleanto ym. 79, 378, 383, 401 

» kirjasto- ja nuorisotalon rakentaminen, kerhohuoneiston huonetilaohjelma ... 228, 237 
» tilojen, määräalojen, asuinrakennuksen ym. ostaminen 67, 265 

Laajasalon vanhusten asuintalon pääpiirustukset ja rakennustyöt 201, 467 
» öljysatama-alue, alueen vuokralleanto 472 

Laakson sairaalaa koskevat asiat 25, 188, 467 
Laaturakenne Oy, aluevaihto 71 
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Laboratorio, terveydellisten tutkimusten, eräät tutkimuskustannukset, huonetilat 174 
Laboratoriokoulua koskevat päätökset 223 
Lahden-Helsingin moottoritietä koskevat asiat 61 
Lahja t , kaupungin saamat ja an tamat 37, 41, 43, 154 
Lahjoitukset, eräiden testamentti lahjoitusten vastaanottaminen ja valvominen ... 26, 46, 185, 229 
Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyt tö ym 202, 209, 233 

» uudelleen järjestely, säännöt, eräiden osakkeiden myynt i niille ... 113, 350 
Laidun- ja viljelysalueiden vuokralleanto • 382 
Lainat, antolainojen korot ym. lainaehdot, kiinnitykset 342 

» asuntolainoja koskevat asiat 113, 287 
» kaupungin o t tamat ja myöntämät 110, 289, 340 
» niiden takaaminen, maksulykkäyksen myöntäminen 111, 348 
» niistä vastaaminen Kiinteistö Oy Toinen linja 7:n osalta 110 

Laitoskirjastotoiminta, kaupunginkirjaston alainen 227, 228 
Laiturit , lastauslaiturin rakentamislupa Herttoniemessä 381 

» satamalaitoksen, rakennustyöt, eräiden purkaminen ym 99, 319, 322 
» venelaiturit ja laituripaikat ym., vuokratut 305, 382 

Lapinlahdenkadun kukkien myyntipaikan vuokralleanto 403 
Lapinmäentien ja Koskelantien välisen yhdystien rakentaminen 246 
Lasipalatsi, liikenteenohjaus- ja käyttökeskustilojen rakentaminen, vuokraus 105, 400 
Lasten, erityisohjausta tarvitsevien, kouluikäisten päivähoito, aloite ym 35, 116 

» ja nuorten sijoittamista, jälkihuoltoa ym. koskeva sosiaalihallituksen yleiskirjelmä ... 204 
» leikkipaikan jär jestämistä Kontulaan tarkoi t tava aloite 65 
» perhehoito vieraissa kunnissa, koulukustannusten suorittaminen 204 
» perhepäivähoidon, ohjatun, kokeileminen 213, 424 
» päivähoitokomitea, asiantuntijalausuntojen hankkiminen, tiedotustilaisuuden järjes-

täminen 150, 209 
» päivähoitotoimintaan Vuosaaresta vuokrat tavat rakennukset 401 
» Päivän Säätiö, Linnanmäen huvipuiston vuokranpalautus 281 

Lastenkodit, kaupungin 33, 205 
Lastenlinna, lyhennyksen ja koron suorittaminen kiinteistöstä 191 
Lastenpsykiatrian osaston, Auroran sairaalan, rakennuksen suunnittelu ym 182 
Lastensuojelulautakunta, kiinteistön siirtäminen sen hallintoon, kokoukset, päätökset ym. 203, 434 
Lastensuojelutoimen uusien laitosten sijoittaminen kaavoitusalueen ulkopuolelle 208 
Lastensuojelu virasto, virat ja viranhalti jat , opintopäivät, huoneistot ym 32, 203, 209, 398 
Lastentarha- ja seimihuoneistojen osakkeiden ostaminen Siltamäestä 262 
Lastentarhain lautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 436 

» toimisto, henkilökunta, palkkaus, huoneisto ym 209, 436 
Lastentarhat , henkilökunnan lepotauon poistaminen lastentarhoista ym 357 

» huonetilojen vuokraaminen Vuosaaresta 275 
» liikenneturvallisuusjulkaisun hankkiminen niiden käyttöön 159 
» niiden perustamista ym. koskeva aloite 36 

Lastentarhoja ja -seimiä koskevat asiat 34, 211, 436 
Lastenteatteritoiminnan järjestämistä tarkoi t tava aloite 46 
Lausunnot, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen seuraavissa asioissa antamat : 

alkoholimyymälän sijoittamisesta ja ravintolain anniskeluoikeuksista 354 
ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden kaupan harjoittamisesta 125, 354 
elinkeinon harjoi t tamista koskevista anomuksista 124, 354 
huutokaupantoimit ta jan ammatinharjoi t tamista koskevassa asiassa 354 
kansalaisuuden myöntämisestä ulkomaalaisille 352 
koulujärjestelmän toimeenpanoalueita koskevasta ehdotuksesta 216 
kunnallisen sairaanhoitohalllinnon järjestysmuodon uudistamisesta 175 
liikennemerkkipäätöksen luonnoksesta 306 
liikkeiden aukioloaikaa koskevassa asiassa 281 
liikkuvan kaupan harjoit tamisesta ym 354 
maakuntaitsehallinnon voimaan saattamisesta 155 
muinaistieteellisen toimikunnan uudelleen organisoimisesta 229 
oikeusapua avioeroasioissa koskeva oik.ministeriölle 216 
opettajakoulutuksen järjestämisestä 220 
paikallisteitä koskevat tie- ja vesirak.hallitukselle 60 
tuberkuloosipiirin ohjesääntöluonnoksesta 189 
ulkomaalaisen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta 124 
Uudenmaan jätehuollon yleissuunnitelmaluonnoksesta 253 

Lausunnot, seuraavien lauta- ja johtokuntien antamat: 
ammattioppilaitosten johtokunnan 443 
ammattioppilaslautakunnan 449 
asutuslautakunnan 416 
elintarvikekeskuksen lautakunnan 481 
huoltolautakunnan 431 
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Lausunnot, kaupunkisuunnit telulautakunnan 408, 409, 410, 411 
kiinteistölautakunnan 375, 392, 396, 397, 406 
kir jastolautakunnan 452 
koti talouslautakunnan 450 
lastensuojelulautakunnan 434 
lastentarhain lautakunnan 436 
liikennelaitoksen lautakunnan 479 
metrotoimikunnan 483 
museolautakunnan 453 
musiikkilautakunnan 455 
nuorisotyölautakunnan 457 
palkkalautakunnan 369 
palolautakunnan 420 
rai t t iuslautakunnan 458 
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 448 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 442 
sairaalalautakunnan 428 
satamalautakunnan 473 
suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 445 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 440 
teollisuuslaitosten lautakunnan 476 
terveydenhoitolautakunnan 424, 425 
teurastamolaitoksen lautakunnan 480 
urheilu- ja ulkoilulautakunnan 463 
väestönsuojelulautakunnan 422 
yleisten töiden lautakunnan 465, 468, 470, 471 

Lautakunnat , niiden ja kaupunginhallituksen yhteistyö, sihteerien palkkiot 129, 150 
» » jäsenten valitseminen, kaupungin edustajain määrääminen 125, 353 

Lauttasaaren i tärantaa koskevan kokonaissuunnitelman hyväksyminen 49 
» siltaa koskevat päätökset 99, 249, 321 
» yhteiskoulun ent. rakennuksen muutostyöt, palovakuutus 225, 270, 294 
» Yhteiskoulun Kannatusyhdistys, lainojen myöntäminen 349 

Lauttasaarenkadun ensisuojaa koskeva sopimus 431 
» nimen muuttaminen Porkkalankaduksi 301 

Lauttasaarenkatu 9, sähkölaitoksen asuintalon asukkaille myönnet tävä vuokranalennus 327 
Lauttasaari, ajoteitä ja portaiden sijaintia koskevien lupien myöntäminen 280, 381 

» aluevaihdot, määräalan myynti 71, 72, 76 
» huonetilojen vuokraaminen aluelääkärien yhteisvastaanottoa varten 173 
» lämpökeskus- ja pienteollisuustontin sekä paikoitusalueiden ym. vuokralleanto 

380, 384, 387, 390 
» suunnitelmat liikennepuiston rakentamiseksi sinne 256 
» veneiden tukikohtana, telakointiin ym. käytet tävien alueiden vuokralleanto 

386, 461, 473 
Lehtisaaren Huolto Oy:n osakkeiden vastaanottaminen seurakunnalta 263 

» luistinradan kunnostaminen ja hoito 242 
Leikekokoelman ostaminen kaupunginarkiston käyttöön 138 
Leikkikentät 37, 256, 466 
Leimaveron suorittamista erään määräalan kaupasta koskeva asia 266 
Leipurikoulu, leipurin opintolinjan aloittaminen 43, 224 
Leiritoiminnan, nuorten, tukemiseen myönnetyt avustukset 460 
Lemminkäinen Oy, eräiden alueiden käyttämiseen läjitysalueina myönnetyt luvat 388 
Leninin elämänvaiheita esit tävän näyttelyn ym. järjestäminen 154 

» muistolaatan tilaaminen ja sijoitus, puistoalueen nimittäminen hänen mukaansa 257, 301 
Lenininkadun saamista Helsinkiin tarkoi t tava aloite 93 
Lentotapaturmat , ryhmävakuutus ta koskevat vakuutusmaksut 147 
Leppäniemi, t iemaksun suorittaminen kunnalle 260 
Leppäsuon lastentarha- ja nuorisotalo, aluelääkärin yhteisvastaanottoti lat ym 172, 213 
Liikennehenkilökunnan työaikamääräysten muuttaminen 335 
Liikennejaosto, kaupunkisuunnit telulautakunnan 407, 414 
Liikennekioskit, Simonkentän liikennekioskin myyntit i lan vuokraus . . . . 105 
Liikennelaitoksen lautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 478 
Liikennelaitos, henkilökunnan asuintalo, laitoksen hankinta tehtävät 105, 138, 336 

» invalidien ja koululaisten alennus- ja vapaal ippuja koskevat määräykset ja 
aloite ym. 104, 335 

» johdinautojen käytön lisäämistä koskevat aloitteet 106 
» kaupungin liittyminen Suomen Paikallisliikenneliiton jäseneksi 108 
» liikenteenohjaus- ja käyttökeskustilojen sijoittaminen Lasipalatsiin 105, 400 
» l inja-autonkuljet taj ien rahastuskorvaus, rai t iovaunujen tilaaminen 103, 104, 368 
» sen muut tamista osakeyhtiömuotoiseksi ta rkoi t tava t aloitteet 105 
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Hakemisto 

Liikennelaitos, työtapaturmatilastointi järjestelmän uudistaminen 335 
» vapaalipun myöntäminen urheilumestaruuskilpailujen osanottajille ym 336 
» virat ja viranhalti jat , palkkiot, eräät työaikamääräykset 144, 334, 359 

Liikenneluvat ym., yksityisten liikennöitsijäin 314 
Liikennemaksutaksa, maksujen periminen ym 98, 319 
Liikennemerkkien asentaminen 312 
Liikennemerkkipäätöksen luonnoksesta annet tava lausunto 306 
Liikennepaikat, niiden ja rataosien suunnittelu Martinlaakson radan yhteydessä 95 
Liikennesuunnittelu, kaupunkisuunnittelulautakunnan esitykset ja lausunnot 411 
Liikennetunnelin rakentamista Etelärannasta Laajasaloon tarkoi t tava aloite 120 
Liikennevaloja koskevat asiat 312 
Liikenneväylät ja pysäköintialueet, kaavoitusta ja rakennusohjelmaa koskevat selvitykset 119, 

306, 312 
Liikenteen järjestelyä koskevat asiat 308, 312 

» linja-auto-, sopimukset yksityisten liikenteenharjoittajien kanssa ja tariffin muut-
taminen 103 

Liikevaihtovero, hakkeen myyntitulon jälki verotus 337 
Liikkeiden aukioloaikaa koskeva lausunto 281 
Linja-autojen, liikennelaitoksen, luovuttaminen erilaisiin tarkoituksiin, hankinta ym. ... 336, 478 
Linja-autoliikenne, liikennelaitoksen 478 

» yksityinen, pysäköimisalueiden vuokralleanto 103, 313, 389 
Linja-autolinjoja ja -pysäkkien siirtämistä koskevat aloitteet, järjestelyt ym 107, 313, 336 
Linja-autonkuljet tajat , rahastuskorvauksen suorittaminen heille 103, 368 
Linnunlaulun jalankulkusillan piirustukset ym 310 
Lipunmyynnin järjestäminen hyväntekeväisyystilaisuuteen Kauppatorilla ym 402 
Liputuksen järjestäminen, lippujen luovuttaminen ylioppilaskunnan käyttöön 257, 352 
Lohja, viljelysmaiden vuokrasopimuksen jatkaminen 395 
Lomakerationalisoinnin siirtäminen hankintatoimistolle 351 
Lomaliitto, sen avustaminen 235 
Louhintaluvan myöntäminen Laajalahden entisellä louhintapaikalla 397 
Louhoskiven varastoiminen, alueen vuokralleanto Mellunkylästä 385 
Luistinradat, niiden hoito ja kunnostaminen 242 
Luonnonsuojelu vuosi 1970, sitä koskevat toimenpiteet 284, 352 
Luotsauksen, satama-, uudelleen järjestely 318 
Luukkaan ulkoilualue 242, 461, 462 
Längbackan kartanon kunnostaminen nuorten asunnoiksi, laina 345 
Lähetejärjestelmän jatkaminen kaupungin sairaaloiden poliklinikoilla 176 
Lähteelä, ulkoilualueen nimen vahvistaminen 242 
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden, kiinteistöjen, kausitarkastukset 244 
Lämmön toimittaminen eräille alueille kaukolämmitysehdoilla 328 
Lämpöjohtokanavien ym. rakentamiseen myönnetyt luvat 279 
Länsisatama, jalankulkutunnelin rakentamiseen myönnetty lupa 279 

» varastorakennuksen ym. rakennustyöt, varastoalueiden vuokraoikeudet 99, 322, 
472, 473 

» väylän yleissuunnitelman hyväksyminen 324 
Lääketieteen opetuksen jär jestämistä kaupungin sairaaloissa koskeva esitys 177 
Lääkevarmuusvarastoihin sidottujen kassavarojen ylärajan tarkistaminen 178 
Lääkintäpalvelusten käyttötutkimusaineiston, kansainvälisen, jatkokäsittely 175 
Lääkintöhallitus, trooppisten tautien tutkimuksesta ja hoidosta Auroran sairaalassa tehty 

sopimus 181 
Lääkäriaseman, itäisen, suunnittelu ja rakennustyöt, piirustukset 180 
Lääkärinpalkkiot, eräät kaupungin suorittamat, niiden saattaminen sairausvakuutuksen piiriin 361 

» sairaalakeskuksen välittämien lääkäreiden, palkkioiden periminen 179 
Lääkärit , eläin-, erään viran hoitaminen, valtionapua koskeva asia 173 

» kaupungin-, virkojen eläkeryhmään sijoittaminen 171 
» kouluhammaslääkärien palkkauksen tarkistamista koskeva asia 174 
» sairaala-, virat, palkkaus, yksityisvastaanotot sairaaloissa 178, 179 

Maa-alueiden käyt tö ylijäämämassojen läjitysalueina 388 
Maailmansodan aikaisten bunkkerien säilyttäminen, lausunto lääninhallitukselle 299 
Maakuntaitsehallinnon voimaan saattaminen, lausunto mietinnöstä 155 
Maaliikennekeskus, Pasilan, sen maankäyttösuunnitelma 323 
Maan- ja tontinvuokrien korottaminen, vakauttamiseen l i i t tyvät ehdot ym. ... 78, 154, 273, 380 
Maankaivuu- ja louhintatöiden suorittamiseen myönnetyt luvat 388, 397 
Maanmittaustoimitukset 89, 285 
Maansaantihakemukset, asutuslautakunnan käsittelemät 416 
Maanviljelyslyseon Oy, rakennuslainojen takaaminen, piirustukset ym 112, 270, 349, 387 
Maatalouskoneiden Tutkimussäätiö, maanvuokrasopimuksen ehtojen muut taminen 395 

'498 



Hakemisto 

Maatalousosasto, kiinteistöviraston 394 — 396 
Maataloustyöntekijät , työehtosopimuksen hyväksyminen 14, 355 
Maatilat, kaupungin, viljelyssuunnitelma, pellonvaraussopimukset ym 187, 285, 394 
Maavallin rakentaminen Haakoninlahden poikki öljysatamaan, lausunto 304 
Maidontarkastamoa koskevat asiat 20, 109, 174 
Mainontaa koskevat asiat 282, 405 
Maistraatti , virat 161 
Majoitusalueen varaamista Helsingin työvoimapiirille koskeva asia 215 
Majoitustoimintaa, tilapäis-, ohjaavan yhteistyöelimen huonetilat ym 194 
Makkaroiden myyntipaikat , niiden vuokralleanto, vapautus vuokrasopimuksesta 282, 403 
Maksut, jäteveden puhdistusmaksun käyttöön ottamista koskeva asia 254 

» kaupungin viranomaisten toimituskirjoista per i t tävät lunastukset 16 
» pysäköintimaksujen korottaminen 94 
» rakennustyön valvonnasta peri t tävät 17 
» sairaalamaksujen korottaminen 22 
» satamassa perittävien, vapaavarasto- ym. maksujen tarkistaminen 99, 474 
» vanhustenhuoltolaitosten hoitomaksutaksan vahvistaminen 30 

Malmi, alueiden ja tontt ien myynti, aluevaihdot 73, 76, 375 
» luvan myöntäminen rautatiehallitukselle tien rakentamiseen 246 
» tilojen ja rakennusten ostaminen 66, 264 
» tonttien ja maa-alueen vuokralleanto 84, 380, 384, 396 
» viljelysmaita koskevat vuokrasopimukset — 395, 396 

Malmin ratapihan raiteen kunnossa- ja puhtaanapitosopimuksen irtisanominen 324 
» sairaalaa koskevat asiat 24, 178 
» ylikulkusillan rakentamisesta tehtävä sopimus valtionrautateiden kanssa 311 

Malminkadun ja rautatien välisen alueen käyttöä pysäköintialueena koskeva valitus 279 
Malmin-Tapanilan alueen liikennesuunnittelu 306 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, lastenseimitilojen vuokraamisvarauksen peruut taminen ... 213 
Mannerheimintie, jalankulkutunnelin rakentamista sen alitse tarkoi t tava aloite 120 
Marian sairaalaa koskevat asiat 24, 178, 179, 184 

» Sairaskoti Säätiölle myönnetyn lainan lainaehdot 347 
Marjaniemi, määräalojen myynti , laidunmaan vuokralleanto 76, 382 
Martinlaakson radan rakentaminen ja liikennöiminen, sopimusta koskeva valitus 95, 309' 
Marttaliitto, lupa muistokiven pystyttämiseen 257 
Matka- ja eväsrahan myöntämistä rakennusmestareille koskeva asia 356 
Matka-apurahat , kaupungin myöntämät 150 
Matkailuneuvonta-auton pitäminen Kauppatorilla kesäkautena 402 
Matkailuperävaunujen tilapäiseen varastoimiseen vuokrat tava alue 385 
Matkailuyhdistys, Helsingin, sen avustaminen 235 
Matkustajat i la t Kata janokan satamassa, korjaustyöt 324 
Maunula, huonetilojen varaaminen lasten päivähoitolaitoksia var ten 212 
Maunulan Pienasunnot Oy, osakeyhtiön ja yhtiön rakennusten purkaminen 289 

» puutaloalueen tontt ien vuokrausperusteet, asemakaavan muutos 79, 92 
Maununnevan pumppaamon rakennustyöt, piirustukset 63, 254 
Maxi-Mainos Oy, sopimus paperikorien käyttämisestä mainostarkoituksiin 282 
Meilahti, huvila-alueella olevien eräiden rakennusten ostaminen 264 

» koirien koulutusalueen vuokralleanto 391 
Mellunkylä, määräalan kaupasta suoritettavaa leimaveroa koskeva asia 266 

» määräalojen ja tilojen ostaminen, myynti ja vuokralleanto 67, 83, 281, 376, 377, 
378, 385 

Mellunmäen kansakoulurakennuksen suunnittelutyöt 219 
Meltolan sairaala, neljän hoitopaikkaosuuden myynti ym 26, 189 
Menot, yhdistelmä talousarvion menoista ja tuloista 121 
Meriarkeologian toimisto, sille säilytettäväksi luovutettava tiski 230 
Messuhalli, ulkonäyttely- sekä paikoitusalueiden vuokralleanto 389, 390 
Metron tunnelitilaa, Hakaniemi —Junatie, koskeva asemakaavan muutos 92 
Metro toimikuntaa ja -toimistoa koskevat asiat 97, 282, 315, 482 
Metrotunnuksen suunnittelukilpailun järjestäminen 315 
Metsäosasto, kiinteistöviraston 396 
Metsästyksen ja riistanhoidon järjestetyt, metsästysluvat ym 396 
Mielisairaalat, kaupungin, hoitopäivämaksujen korottaminen 22 
Mielisairaanhuoltopiirin, keskusmielisairaalan ja psykiatrisen huoltotoimiston ohjesääntö 24 
Missisippi kesäkahvilan alueen vuokraoikeuden jatkaminen 389 
Moottoriajoneuvojen huoltoasemat, jakelulaitteiden pitoluvat 275, 383 
Moottoriajoneuvokorjaamo, rakennusviraston, sen rakennustyöt 466 
Moottoriteitä koskevat asiat 61, 247, 304, 327 
Muinaismuistohallinnon organisointitoimikunta, ks. Muinaistieteellinen toimikunta. 
Muinaistieteellisen toimikunnan uudelleen organisointia koskeva lausunto 229 
Muistomerkit ja - laatat 256 
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Hakemisto 

Munkkiniemi, Kartanonpuiston suojelemista koskeva lausunto 93 
» kaupungin omistaman alueen muodostaminen puistoalueeksi 299 
» lasten leikkikentän rakentaminen 256 
» liiketalotontin myynti, rakennusten ostaminen 76, 264, 375 

Munkkisaari, tontt ien vuokralleanto, vuokraehdot 100, 473 
Munuaissiirtojen suorittaminen Auroran sairaalassa, lääkintöhallituksen hyväksyminen 181 
Muotokuvan, kahden kaupunginjohtajan, maalauttaminen 131 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Museolautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 453 
Museon, tekniikan, säätiön sääntöluonnos, rakennusten kunnostus ym 230 
Musiikki- ja kansantanhuesitysten järjestäminen Esplanaadikappelin lavalla 232 
Musiikkilautakuntaa ja kaupunginorkesteria koskevat asiat* 46, 454 
Mustalaislähetys, sen avustaminen, alueen vuokralleanto asuintalon rakentamiseksi ... 234, 277 
Mustalaisten asuntotilanteen helpottaminen, aloitteet, hätäasuntojen hallinta 29, 119, 390, 431, 432 
Mustikkamaan ulkoilupuiston ravintolan, kioskien ym. pitoa koskeva vuokrasopimus 55 
Muuntamot, niiden paikoillaanpitoluvat, erään purkaminen 302, 327 
Myllypuro, koirien koulutusalueen vuokrasopimuksen päät tyminen 392 
Myllypuron Oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen 349 

» sairaskotia koskevat asiat 31, 199 
» urheilukeskuksen rakentamista tarkoit tava aloite 118 

Myyrmäki I I I :n asemakaavaehdotuksen puoltaminen 301 
Mäkelän varastoalue, paikoitusalueen vuokralleanto 390 
Mäkelänrinteen yhteiskoulu, lisäalueen vuokraaminen koululle 276 
Mäntsälä, lastensuojelulaitoksen perustaminen Hirvihaaran kartanon alueelle 208 

» viljelysmaita koskevat vuokrasopimukset 394 
Mäntysaari, alueen vuokraoikeuden päät tyminen 380 

Naisten, asunnottomien, ensisuoja- ja hoitoko ti toiminnan avustusehdot 431 
Naulakallion erityislastenkoti 205 
Neuvolalääkärit, palkkaus, sijaisuuden hoitaminen ym 171 
Neuvottelujärjestelmä, palkkauksen ym. ehtojen, uusi kunnallinen 368 
Nikkilän sairaalaa koskevat asiat 25, 179, 186, 251 
NMKY, lehdenmyyntipaikkojen luovuttaminen yhdistykselle. . . . . 404 
NNKY:n valitus Pohj .Rauta t iekadun liikennejärjestelyistä 309 
Nokia Oy, liikennemaksun palautus sille 321 
Nopeusrajoitukset 313 
Nor jan suurlähetystö, myymälä- ja toimistohuoneiston ym. vuokralleanto 400 
Nosturien tarkastuksesta suoritetut palkkiot 322 
Nuohoustoimen johtosääntö, piirinuohoojan kanssa tehtävä nuohoussopimus 166 
Nuorisohotellin suunnittelemista Helsinkiin tarkoi t tava aloite 118 
Nuorisokodit, niiden suunnittelu, rakentaminen ym 205, 206, 207 
Nuorisomäärärahojen jakaminen, jakoa koskevat valitukset 236 
Nuorisorikollisuuden ym. ennalta ehkäisemistä koskeva mietintö 235 
Nuorisotoimisto, maa-alueen vuokraaminen sille Haagasta moottorirataa varten ym 396 

» virat, palkkiot, huoneistot ym 47, 236, 398 
Nuorisotyölautakunnan kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 456 
Nuorten asunto-oloja ja vapaa-ajan käyt täytymis tä koskeva tu tkimus 139 

» huumausaineenkäyttäj ien neuvonta-aseman toimintaan myönnet ty avustus 209 
» työkoti 206 

Nurmijärventien Haagan uuden alikulkusillan piirustukset ym 310 
Näyttelyt , Ars 1969 Helsinki -näyttelyn tappion korvaaminen 46 

» Esplanaadikappelissa jär jes te t tävät 401 
» Helsinki-näyttelyn järjestäminen 153 
» huoltoviraston osallistuminen Vanhusten Viikon näyt te lyyn 202 
» kaupunginarkiston 25-vuotisnäyttely Helsinki-päivänä 156 
» kiinteistölautakunnan myöntämät eräät järjestämisluvat 390 
» Kluuvin galleriassa jä r jes te t tävä t 239 
» Leninin elämän vaiheita esittävän näyttelyn järjestäminen 154 
» Suomi rakentaa 4 -näyttelyn kustannukset 305 
» yleiskaavanäyttelyn järjestäminen, kustannukset 157, 301 

Obligaatiolainan, kaupungin liikkeelle laskeman, lainaehdot 110, 340 
Ohikulkutien parantamista ym. koskevat suunnitelmat 61 
Ohjeet, asuntoja jaettaessa yleisenä periaatteena pidet tävät 290 

» harjoitus- ja kilpailupaikkojen varaajille, vapaalippujen saanti 462 
»> kaupungin viranomaisten toimituskirjoista perit tävistä lunastuksista 16 
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Hakemisto 

Ohjesäännön, kasvatusneuvoloiden, sos.hallille lähettämisen määräa jan pidentäminen 215 
» kunnallisen alkoholitarkastajan, hyväksyminen 9 
» mielisairaanhuoltopiirin, keskusmielisairaalan ym. hyväksyminen . . . 24 

Oikeusaputoimisto, haastemiehinä toimivien palkkio ym 216 
Opastus, Kaupungintalossa tapahtuvasta opastuksesta suoritettava palkkio 293 
Opettajakoulutuksen järjestämistä koskevan lausunnon antaminen 220 
Opetuspalkkion suorittaminen toimistokoulun harjoittelijoiden ohjaajille 361 
Opintoavustukset, kunnalliset, ja valtion opintotukijärjestelmän laajentaminen 431 
Opintomatkastipendien myöntäminen viranhaltijoille ym 150 
Opintomatkat , nuorisotyölautakunnan jär jes tämät matkat , vierailut ym 238 
Opiskelija-asuntolat, tonttien vuokralleanto niitä varten 82, 84, 378 
Opiskelijoiden Lastenhoitosäätiö Domus, avustuksen myöntäminen sille 214 
Oppikoulut, lainojen takaaminen ja myöntäminen, rakennuspiirustukset ym 111, 270, 348 

» vanhempainneuvostojen valitseminen 125 
Oppilaitokset, kunnalliset, henkilökunnan työaikajärjestelyt niissä 12 
Oppisopimukset, ammattioppilaslautakunnan hyväksymät 449 
Orkesteri, ks. Kaupunginorkesteri. 
Ormuspelto, varasto- ja pienteollisuustonttien vuokralleanto, ehdot ym 384, 386, 387 
Osakkeiden, Asunto Oy Hämeenhakan, ostaminen 65, 261 

» Kiinteistö Oy Kumpulantie l:n, ostaminen 263 
» Lehtisaaren Huolto Oy:n, vastaanottaminen seurakunnalta 263 
» merkitsemistä ja myyntiä koskevat asiat 327 
» Pohjoismaiden Yhdyspankin, myyminen 350 
» Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon, ostaminen 261 

Osoitenumeroinnin, eräiden katujen, vahvistaminen 301 
Otaniemi, veden toimittaminen valtion alueelle, sopimus 332 
Oulunkylä, asemakaavan muutokset 92 

» asuntotonttien ym. vuokralleanto, vuokraehdot 79, 83, 84, 278, 378, 379 
» luvat sähkökaapelien ja lämpökanavien rakentamiseen ym 89, 280, 381 
» tonttien ja alueiden ostaminen, määräalan myynt i 66, 75 

Oulunkylän alikulkusiltaa koskeva sopimus rautatiehallituksen kanssa 310 
» erityislastenkoti, piirustukset ym 34, 207 
» varastoalueen erään rakennuksen korjaustyöt 60 

Outamon vastaanottokoti 205 

Paasikiven, J . K., muistomerkkiä ja 100-vuotisjuhlia koskevat asiat 256, 258 
Paikallissairaalani Liiton jäsenmaksun suorittaminen 190 
Paikallistiet, niitä koskevat asiat 60, 249 
Paikoitusalueiden, tilapäisten, vuokralleanto 389, 399 
Painatustoiminta, hankintatoimiston, rotaprint-koneen hankinta 136 
Pajalahti-Vattuniemen karit -ranta-alueen kokonaissuunnitelma 49 
Pakila, lupa tie- ja vesirak.hallille ja lkakäytävän rakentamiseen 245 

» tiealueeksi luovutet tavasta maasta, rakennuksista ym. suoritettavat korvaukset 300 
» tontinosien myynti, vuokraoikeuden irtisanominen 377, 380 
» yleisen alueen mittaustoimituksesta tehty valitus 285 

Pakilan sairas- ja vanhainkotisäätiö, lisälainan myöntäminen sille, lainaehdot 110, 347 
Pakkolunastukset, korvaukset ym 267 
Palavia nesteitä koskevat määräykset , Kaupunkiliiton toimiston ilmoitus 166 
Palkat , kaupungin käyt tämiä palkkausjärjestelmiä koskeva välikysymys 12 

» niiden yleiskorotus, palkkaluokkatarkistus 10, 143, 144, 360 
» uusi kunnallinen neuvottelujärjestelmä 368 

Palkkalautakunta , kokoonpano, kokoukset, toimisto ym 142, 355 
Palkkiot virka-ajan ulkopuolella suoritettavista konekirjoitustöistä 146 
Pallokenttä, Töölön, kuplahallin saamisia sinne tarkoit tava aloite 50 
Palolaitos, sääntökomitean mietintö, virat ja viranhalti jat ym 17, 164 
Palolautakunta, kokoukset, päätökset ym 419 
Paperikorien käyt täminen mainostarkoituksiin 282 
Paragon Oy, tontin vuokraaminen yhticlle .. 82 
Pasila, asemakaavan muutos 92 

» eräiden rakennusten ostaminen 264 
Pasilan maaliikennekeskus, alueen vuokralleanto, maankäyttösuunnitelma, hallirakennuksen 

suunnittelu 79, 323, 385, 467 
» suoalueen erään osan kuivatussuunnitelma ... 255 

Patola, nuorisokotien ja vajaamielisten päiväkotien huonetilat 207 
» tontt ien vuokrausperusteiden määrääminen ja vuokralleanto 79, 84, 378, 380 

PAVI-kerhotoiminta, huonetilojen osoittaminen sitä varten ym 194 
Pelastusarmeija, ks. Suomen Pelastusarmeija. 
Pellonvaraussopimusten hakeminen kaupungin eräille viljelysmaille . 187, 394 

'501 



Hakemisto 

Pengerpuiston kalliosuoja, sen käyt tö nuorisotoimintaan 169 
Perheiden, isättömien, vaikeuksien poistamista tarkoit tava aloite 33 
Perhepäivähoidon, ohjatun, kokeileminen 213, 424 
Peruskoulujärjestelmään siirtymisen kiirehtimistä tarkoi t tava aloite 40 
Pieni Porsas, luotoa koskevan vuokrasopimuksen irtisanominen 397 
Pienoisgolfkenttien vuokralleanto 388 
Pienteollisuus- ja varastoalueiden vuokralleanto, vuokraehdot ym 380, 383, 386, 387 
Pihlajamäki, lastentarha- ja -seimitilojen varaaminen, toisen lastsntalon piirustukset ... 35, 212 

» tontin vuokralleanto 276 
Pihlajasaaren ulkoilupuiston maankäyttösuunnitelman hyväksyminen 49 
Pihlajisto, asemakaavan laatiminen, aluevaihtoja kosk37a esisopimus 296, 374 

» huonetilojen varaaminen aluelääkärien yhteisvastaanottoa sekä lasten päivähoito-
laitoksia varten 36, 173, 212 

» nuorisokerhoja varten sieltä osoitettavat huonetilat 237 
» tontt ien ja alueiden vuokralleanto 84, 379, 385 

Piritan sairaalan toiminnan lopettaminen 25, 188 
Pitkäaikaishoidon järjestelykomitea, tutustumismatka Turkuun 336 
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen ja Honkatien välistä syöttöjohtoa koskeva sopimus 331 
Pi tä jänmäen rautatiealikulkusillan rakentamista koskeva sopimus 249 

» urheilukentän pukusuojarakennuksen pääpiirustukset 242 
Pitäjänmäki, luvan myöntäminen varauloskäytävän johtamisssn puistoalueelle 280 

» paikoitusalueiden vuokralleanto ym 389, 390 
» tontinosan myynt i 377 
» tonttien ja alueiden vuokralleanto, vuokraehdot 87, 88, 276, 379, 380, 387 

Pohjois-Helsingin Yhteiskoulun Kannatusyhdistys, lainan myöntäminen sille 349 
Pohjoismaiden luonnonsuojelupäivinä järjestettävien siivoustalkoiden kustannukset 238 

» pääkaupunkien urheiluhallinnollissn kongressin jär jestäminen 243 
Pohjoismaiset Rakennuspäivät, jäsenmaksu, tililuoton myöntäminen Suomen edustajistolle 258, 351 
Pohjola, Vakuutusyhtiö, lupa lämpöjohdon rakentamiseen 280 
Poikkeusluvat, kaupungin anomat, lausunnot yhtiöiden ym. anomuksista 302 
Polar-rakennusosakeyhtiö, tontt ien myynti ja vuokraus yhtiölle 73, 375, 379, 385 
Poliisilaitos, puistojen ja satamien järjestyksen ja valvonnan tehostaminen 162 

» tiskin luovuttaminen sieltä meriarkeologian toimistoon 230 
» toimien perustamista koskeva lausunto, kaluston hankinta ym 164 

Polttoaineen jakeluasemat ja -laitteet, vuokratut tont i t ja alueet 275, 383 
Polttoaineiden hinnat, talousarvioehdotuksiin otet tavat 337 
Portaiden ulottamista katualueelle koskevan luvan myöntäminen 280 
Porvoon maalaiskunta, tilan ostaminen sieltä 69 

» moottoritien rakentamisen muutossuunnitelma 247 
Posti- ja lennätinhallitus, alueen ja huonetilojen vuokralleanto sille 81, 102 

» » » puhelinlinjasopimuksen irtisanominen 391 
» » » rakentamishanke Ruskeasuolla, paikoitusalueen käyt tölupa ... 298, 389 

Postipankki, korkotukilainojen ottaminen siltä ym 110, 342 
Psykiatrinen huoltotoimisto, ohjesääntö, viranhaltijain palkkaaminen 24, 188 
Psykologian laudatur-harjoittelijoiden palkkaus kaupungin laitoksissa 366 
Puhdistamot, jäteveden 63, 254 
Puhelimia koskevat asiat 137 
Puhelinkaapelien ym. rakentamiseen myönnetyt tilapäiset luvat 391 
Puhelinyhdistys, tontin vuokralleanto, tontt ien käyt töä koskeva rasitesopimus 86, 375 
Puhtaanapito, puistojen ym. yleisten alueiden 255 
Puhtaanapito-osasto, rakennusviraston, sen toimialaan kuuluvat asiat 400, 470 
Puistojen ja satamien valvonnan tehostaminen, yleisten alueiden siisteys 162, 255 
Puistola, alueen vuokralleanto mustalaisperheiden asuntoja varten 277 

» liikennepaikkaa varten valtionrautateille luovutetut alueet 380 
Puisto-osasto, rakennusviraston, sitä koskevat asiat 396, 471 
Pujotteluhiihtoon sopivien mäkien kunnostamista tarkoi t tava aloite 57 
Pukinmäen alueen asemakaavaa, eräiden kortteleiden rakennuskieltoa ym. koskevat asiat 93, 304 

» hoitokoti, toiminnan lopettaminen 188 
» maatila, tulipalossa tuhoutunut rakennus, laitteet, vilja ym 396 
» vanhusten asuintalo, yhteiskoulun piirustukset 200, 270 

Pukinmäki, katualueen hal tuunottoa ja korvauksia koskeva valitusasia 267 
» lämpöjohtotunnelin ja talo vesijohdon rakentamisluvat 280, 330 
» tilojen ostaminen, tontinosien lunastamista koskeva asia 66, 266 

Punainen Risti, tontin vuokralleanto veripalvelutaloa varten, avustus 84, 234 
Punaisten hautapaikan ottaminen kaupungin hoitoon Santahaminassa 257 
Puolustusministeriö, Santahaminan tontin saaminen siltä lastentarhaa varten 265 
Puotila, viljelysmaan vuokralleanto 382 
Puotilan aluekeskus, sitä koskeva suunnitelma 297 

» Venekerhon anomus kerhorakennuksen rakentamiseksi ranta-alueelle 304 
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Puotila-päivä, torvisoittokunnan palkkaaminen päivän tilaisuuteen 157 
Puot inhar jun Oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen 349 

» sivukirjaston huonetilaohjelma ym 228 
Puu ta rha-Käpy Iän maankäyttömallien ja korjaussuunnitelman laaditut taminen 305 
Puutavarakeskusta koskevat päätökset 138, 336 
Pysäköintialueet, valitus vuokrausasiassa, alueiden vuokralleanto 279, 389 
Pysäköint imaksujen korottaminen 94 
Pysäköintipaikat , niiden lisäämistä tarkoi t tavat aloitteet, pysäköintimittari t 119, 312 
Pysäköintivalvontajärjestelmän, kunnallisen, käyttöön ottaminen, henkilökunta 94, 306 
Pyysaaren täyt tö työn suorittaminen 324 
Päijänne-suunnitelma, suunnittelutyön kustannukset, neuvottelukunta 332 
Päivähoidon järjestäminen kouluikäisille, erityisohjausta tarvitseville, aloite 35, 116 
Päivähoito, ohja tun perhepäivähoidon kokeileminen 213, 424 
Päivölän lastenkodin jätevesiä koskeva sopimus ym 34, 206, 254 
Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan kokoonpano 148 

Raakaveden hankintasopimus, kolmisopimus kuntien, sen sisältämän toimintaohjeen muut ta -
minen 330 

Raastuvanoikeus, virat ja viranhalt i jat 17, 162 
Radan, satama-, kat tamista pysäköintipaikkojen lisäämiseksi ta rkoi t tavat aloitteet 119 
Rahatoimistoa koskevat asiat 10, 129, 139 
Rahoitustaset ta ja talousarvion toteutumista koskevat ilmoitukset 352 
Rait iovaunut, nivelraitiovaunujen tilaaminen ym 104, 478 
Rait t iuden Ystävät, avustus nuorisopäivien kustannuksiin 238 
Rait t iuslautakunnan jäsenet, kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 125, 458 

» toimisto, virat, avustukset 238 
Rajankäynt i aavaa merta vastaan Töölön, Lauttasaaren ym. kohdalla 285 
Ra jan tarkistukset, H: gin ja naapurikuntien väliset, selvitysmiehen määrääminen 269 
Rake Oy, tontin vuokraaminen yhtiölle alennustavarataloa var ten 87 
Rakennus Oy, asuntotonttien vuokralleanto, määräalojen ostaminen 70 
Rakennusjärjestyksen muut taminen kellaritilojen rakentamisen osalta, valitus 161 
Rakennuskieltoalueet, rakennussuunnitelmia, -lupia ym. koskevat lausunnot 304 
Rakennuslain mukaisten korvausten periminen ja suorittaminen katualueista, istutuksista 

ym 260, 273, 377 
Rakennuslaki, esitys tiealueen omistusta koskevaksi lisäykseksi lakiin 259 
Rakennusmestarien matka- ja eväsrahaa koskeva asia 356 
Rakennusoikeus, kortteleiden ja tonttien korkeuslukujen vahvistaminen 302 
Rakennuspiirustusten hyväksyminen, ks. myös ao. koulujen, sairaaloiden ym. laitosten nimen 

kohdalta. 
» asuntorakennusohjelmaan sisältyvien rakennusten, hyväksyminen ... 289 
» eräiden oppikoulujen, Hakaniemen hallin muutostöiden ym., hyväksy-

minen 270 
» varastorakennusten, Sähkötalon ja sähköaseman, kaasuturbiinilaitok-

sen ym., hyväksyminen 319, 327, 337, 476 
Rakennustarkastusvirasto, viranhalti jat , rakennusvalvontamaksut 17, 161, 162 
Rakennusten, eräiden, purkaminen 243, 295, 327, 330 

» kellaritilojen enimmäissyvyyttä koskevat lausunnot 303 
» ostaminen tai vastaanottaminen sekä vuokralleanto 263, 401 

Rakennusteollisuus, sitä koskevan opetuselokuvan valmistaminen 258 
Rakennustyöt, rakennusmäärärahojen käyttö, urakkasopimukset ym 245, 466, 475 
Rakennusvirastoa koskevat asiat 58, 137, 244, 465 
Rakentajapatsaan, valtakunnallisen, vastaanottaminen kaupungille 256 
Rastila, leirintäalueen rakennustyöt, telttailua ja asuntovaunumajai lua ym. koskeva asia 242, 462 
Ratsastuskentät ja -hallit, mainoksin varuste t tu jen esteiden käy t tö 462 
Rautatiehallitus, aluevaihdot sen kanssa, valitus ja sopimus 269, 374 

» rautatiesiltojen rakentaminen, sopimukset 249, 310 
Rautat iekir jakauppa Oy, vesijohdon rakentamislupa, kioskitilan vuokralleanto 330, 403 
Rautatieläisampujat, yhdistyksen ampumaradan rakentamisanomus 243 
Rautatientorin makkaranmyyntipaikan vuokrasopimuksesta myönnet ty vapautus 282 
Ravintolan, Korkeasaaren ja Mustikkamaan ulkoilupuiston, vuokrausta koskevat sopimukset 53, 55 
Reimaria, rakennusten ostaminen, tontt ien vuokraoikeuden irtisanominen ja ja tkaminen 

264, 380, 387 
» tonttien ja lisäalueen vuokralleanto 86, 277, 378, 384, 385 

Reservin Aliupseerit, Helsingin, yhdistykselle myönnet ty avustus 227 
Revisiolaitosta koskevat asiat 4, 127 
Riistanhoidon ja metsästyksen järjestely kaupungin mailla 396 
Riista vuoren vanhainkotia koskevat asiat 31, 200 
Rikollisuuden, nuoriso-, ja käytöshäiriöiden ennalta ehkäiseminen, mietintö 235 
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Rinnekoti-Säätiö, kaupungin edustajain valitseminen sen neuvottelukuntaan 353 
» keskuslaitoksen laajennustöiden kaupungin rahoitusosuus ym 208 

Rintamamiehet , terveystutkimusten järjestäminen, asuintalon tontin vuokralleanto ... 170, 277 
Roihuvuoren vanhainkotia koskevat asiat 31, 198 

» vanhusten asuintalon ja lasten päivähoitolaitoksen huonetilaohjelma 201 
Romukaupan harjoit tamisesta annetut lausunnot 354 
Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys, avustus, laina 220, 349 
Runkotyö Oy, urakkatarjouksen peruuttamiskorvaus 168 
Ruoholahden silta, alueen vuokraaminen sen alta paikoitusalueeksi 390 
Ruoholahti, erään tontin vuokraehdot 88 
Ruokalat , elintarvikekeskuksen, niitä koskevat asiat 339, 481 
Ruotsin oikeusapulain uudistaminen, esitys oik.minrlle suomalaisten oikeusapuasiassa 216 
Ruotsinkielinen työväenopisto, ks. Työväenopisto. 
Ruotsinkielisen ammatt ikoulun perustamista koskeva esitys 222 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta, ks. Kansakoulut. 
Ruskeasuo, lausunto valtion omistaman alueen rakentamisesta 298 

» lämpökanavan rakentamisluvan irtisanominen 280 
» ryhmäpuutarha-alueen erään mökin siirtäminen 296 

Ruutimäki, asuntotonttien vuokralleanto 378 
Röntgentutkimukset , aluelääkäreiden potilaiden 172 
Röykän sairaalaa koskevat asiat 25, 187 

Sairaalakeskus, johtavan lääkärin palkkaaminen, lääkärinpalkkioiden suuruus 23, 179 
Sairaalalaitoksen, kaupungin, historian painattaminen, myyntihinnat 158 
Sairaalalautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 426 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 

» henkilökunnan terveydenhuollon järjestäminen 170 
» hoitopäivä- ym. maksujen korotus, hoitomaksujen periminen 22, 178 
» kanttiini- ja kukkienmyyntitilojen vuokralleanto 427 
» lähetejärjestelmän jatkaminen, ensiapupotilaiden ottaminen ym 176, 426 
» lääketieteen opetusta kaupungin sairaaloissa koskeva esitys 177 
» lääke varmuus varastoihin sidottujen kassavarojen ylärajan tarkistaminen 178 
» rakennusten suunnittelu ja rakentaminen, muutos- ja korjaustyöt 180, 428, 467 
» ruotsinkielisten radio-ohjelmien kuuntelumahdollisuuksia koskeva aloite 22 
» tapaturmapotilaiden hoidon tarvet ta koskeva tutkimus 178 
» virat, henkilökunnan palkkaus, pukukorvaus, työaika, kaluston hankinta 22, 177, 

178, 179, 358 
» yksityisvastaanottojen järjestäminen niissä 179 

Sairaanhoidon, pitkäaikaissairaiden, järjestelyä selvittelevä komitea 149 
Sairaanhoitohallinnon, kunnallisen, järjestysmuodon uudistamista koskeva lausunto 175 
Sairaanhoito-oppilaitos, ohjesäännön muutokset, virat, hankinnat 26, 190 
Sairaskodit, Koskelan ja Myllypuron 31, 198 
Sairauskertomusten, jäljennösten antamista omaiselle koskeva asia 187 
Sairausloma, lääkärintodistukset influenssatapauksissa 145 
Sairausvakuutus, eräiden kaupungin suorittamien lääkärinpalkkioiden korvaaminen 361 
Salmen ulkoilualue, suurjännitejohdon sijoitus, viljelysmaiden vuokralleanto 461, 462 
Salmisaaren liikenneyhteyksien parantamista tarkoi t tava aloite 108 

» öljylaiturin piirustukset ym. suunnitelmat 99 
Salmisaari, lupa putki johtojen rakentamiseen Tammasaaren laiturille 324 
Samfundet Folkhälsan, Lucianpäivän tervapata valaistuksen järjestäminen 257 
Sankarihaudat, tervapatavalaistuksen järjestäminen jouluaattona 257 
Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen, nuorisokerhoihin t i lat tavia lehtiä koskeva asia ... 138, 237 
Sanomalehtien myyntipaikat , kiinteistölautakunnan myöntämät luvat 404 
Santahaminan lastentarhan rakennustyöt, piirustukset, tont t ikysymys 35, 212, 265 
Satamajäänmurta ja in väen työehtosopimukset 14, 363 
Satamalaitosta koskevat päätökset 98, 144, 316, 359, 367 
Satamalautakunta, eräiden alueiden siirtäminen sen hallintoon 316 

» kokoonpano, kokoukset ym., alueiden vuokralleanto 472 
Satamaliikennehenkilökunnan palkkaus- ja työolosuhteiden uudelleenjärjestely 365 
Satamaluotsauksen uudelleenjärjestely 318 
Satamamaksutaksan korottaminen 98 
Satamapäivän järjestäminen 325 
Satamien turvallisuuden ym. parantamista koskeva aloite, siitä joh tuvat toimenpiteet 318 
Selviämisasematoiminnan järjestämistä ym. koskeva lausunto sisäasiainministeriölle 196 
Seppämestarintien alikulkusillan rakennustyöt . 249 
Seurakunnat, Helsingin ev.lut., lupa kesäkahvilatoiminnan harjoit tamiseen Temppeliaukion 

kirkkotontilla 389 
» » » tontin vuokralleanto Herttoniemestä 379 
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Seurakunnat , Helsingin pitäjän, Lehtisaaren Huolto Oy:n osakkeiden saaminen kaupungille 263 
Seutukaava-aluejaon tarkistaminen Uudellamaalla, lausunto 92 
Seutukuntakomitea, kunnallista yhteistoimintaa koskevaa lausuntoa valmisteleva 91 
Seutukuntatutkimuksen, kunnallista yhteistoimintaa koskevan, luovuttaminen kunnille ym. 158 
Shell Oy, jakelulaitteiden pitoluvat 383 
Siirtolapuutarhat, kiinteistölautakunnan siirtolapuutarhajaosto ym 382 

» Ruskeasuon ryhmäpuutarha-alueen erään mökin siirto 296 
» Vallilan palstojen vuokra-ajan pidentäminen. . . . . . 90 

Siivoojat, ruotsinkielisten kansakoulujen, työtakkien hankinta heille 220 
Siivouskorvausperusteiden vahvistaminen 292 
Siivoustalkoiden järjestämiseen luonnonsuojelupäivinä myönnetty määräraha 238 
Sillanpirtin hoitokoti, kaupungin edustajan nimeäminen sen johtokuntaan 353 
Sillat, katu- ja alikulkukäytävät, niiden piirustukset 249 

» Lauttasaaren siltaa koskevat asiat 321 
» niiden alta vuokra t tava t paikoitustilat 390 
» rautat ien ali-, yli- ja jalankulkusiltojen rakentaminen 249, 309 

Siltamäki, lastentarha- ja -seimitilojen varaaminen, piirustukset, osakkeiden hankkiminen 35, 
212, 262 

Simonkadun aukio, S. Turistiauto oy:n valvontakioskialueen vuokraoikeus 380 
Simonkentän liikennekioskin myyntit i lan vuokralleanto 105 
Sipoo, eräiden alueiden käyt töä läjitysalueena koskevien lupien myöntäminen 388 

» lastenhuoltolaitoksen perustaminen Talosaaren alueelle 208 
» metsästysoikeuden luovuttaminen kaupungin omistamilla mailla 396 
» Päivölän lastenkodin jätevesiä koskeva sopimus 34, 254 
» tilojen ja määräalojen ostaminen, aluevaihdot 68, 71 

Sofiankadun erään osan aitaamisluvan jatkaminen 280 
Sofianlehdon vastaanottokoti 204 
Soittimien hankintaan kaupunginorkesterin soittajille myönnetyt lainat 346 
Sokeain Ystävät, vuokra-alueella olevien rakennusten ostaminen yhdistykseltä 264 
Sompasaari, lauttapaikkojen rakennustyöt, varastorakennustontin vuokralleanto ... 99, 319, 473 
Sopimuspalkkaus, palkkausjärjestelmiä koskeva välikysymys 12 
Sorsien pyydystämiseen myönnet ty lupa 397 
Sosiaalialennusvoin jakamista koskevat huoltolautakunnan ilmoitukset 194 
Sotainvalidien muistomerkki, valtakunnallinen, alueen varaaminen ym 257 
Soutustadionin näyt tämölavan pääpiirustukset, sen vuokralleanto 241, 461 
Stadion Säätiön lainojen takaaminen 113, 348 
Standardit , vihannesten ym. myytävien laadun ja lajittelun määrääminen 337 
Steiner-koulu, ks. Rudolf Steiner -koulu. 
Stifteisen Lillesgärden, lainan välit täminen säätiölle, lainaehdot 110, 341, 348 
Sukellusrahojen, palolaitoksessa maksettavien, korottaminen 165 
Suoalueen, Pasilan, erään osan kuivatussuunnitelma 255 
Suoja-asu, hoitoapulaisten, sen käytön kokeilu vanhustenhuoltolaitoksissa 193 
Suoja-Pirtti , lainan myöntäminen yhdistykselle, avustusanomus 343, 431 

» yhdistykselle vuokratun tontin istutus- ym. työt 255 
» yhdistyksen rakennustyötä valvovan selvitysmiehen määrääminen 198 

Suomalaisen Yhteiskoulun Oy, tontin vuokralleanto, laina, rakennuslainojen takaus 84, 349, 350 
Suomen Gallup Oy, kaupungin tiedotustoiminta, tutkimuksen tilaaminen siltä 156 

» Kansallisoopperan Säätiö, avustus 233 
» Kaupunkiliitto, koulutuskeskuksen sijoituspaikka-asia, ansiomerkit 142, 147 
» kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liitto, velkakirjavakuus 273 
» Messut Osuuskunta, messualueiden vuokran alentaminen 281 
» » » näyttely- ja paikoitusalueiden vuokralleanto 390, 399 
» » » venenäyttelyn järjestämislupa ym 243 
» Moottoriveneklubi, lainan myöntäminen sille 346 

,» , Paikallisliikenneliitto, kaupungin liittyminen sen jäseneksi . . . . . 108 
» Pelastusarmeijan Säätiö, alkoholistien hoitokoteja var ten luovutetut huonetilat, 

tont i t 82, 197, 272, 431 
» » » sen avustaminen, laina, luvat varojen keräämiseen 202, 

234, 343, 405 
» Puheopiston Kannatusyhdistys, sen lastentarhalle myönnet ty avustus 214 
» Punainen Risti, tontin vuokralleanto veripalvelutaloa varten, avustus 84, 234 
» Satamaliiton liittokokoukseen vali tut kaupungin edusta ja t 353 
» Sinfoniaorkesterit -yhdistys, liittyminen sen jäseneksi 46 
» Sokeri Oy:n alueen vuokraoikeuden päät tyminen 380 
» Taideakatemia, erään näyt te lyn tappion korvaaminen 46 

Suomenkielinen työväenopisto, ks. Työväenopisto. 
Suomenkieliset kansakoulut, ks. Kansakoulut . 
Suomenlinnan asemakaavallinen aatekilpailu, edustajan nimeäminen palkintolautakuntaan 301 

» jäätie 323 
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Suomi rakentaa 4, näyt telyn kustannuksiin myönnetyt varat 305 
Suurmetsä, tilan ostaminen, tontin vuokralleanto, katualueen kunnostamislupa 67, 85, 246 
Suurmetsäntien alikulkusillan rakentamissopimus 249 
Suursuon vanhainkotia koskevat asiat 31, 200 
Suutarila, tilan ostaminen 67 
Svenska litteratursällskapet i Finland, erään vuokran palautus 281 

» Teatern, avustus 233 
SVUL, uimahallikiinteistön ostaminen siltä 241 
Sydänsairauksien toteamiseksi suoritettavia joukkotarkastuksia koskeva aloite 20 
Sylvia-koti, lainan myöntäminen yhdistykselle 344 
Syrjäseutulisän maksaminen Isosaaren koulun johtajalle 367 
Syöpäsäätiö, joukkotarkastustoimintaan myönnetyt vara t ym 192 
Sähköasennusten, kiinteistöjen, kausitarkastuksst ym 245, 327 
Sähkökaapelien asentamisluvat 89, 279, 381, 391 
Sähkölaitosta koskevat päätökset 100, 138, 325, 380, 475 
Sähkölieden asentamiseen kaasulieden asemesta myönnetyt luvat 282 
Sävellyskilpailu, konsertti- ja kongressitalon valmistumisen johdosta, aloite ym 46, 231 
Sörnäinen, tontt ien vuokraoikeuksien jatkaminen, irtisanominen ym 279, 380, 387, 472 

Taide- ja kirjallisuusapurahat, niiden jakotilaisuus 238 
Taideteosten hankkiminen, sijoitus eri laitoksiin ja lainaaminen 189, 239, 293 
Taimimyymäläalueiden vuokralleanto 388 
Taiteilijain, nuorten, työskentely- ym. olojen tutkiminen, aloite, taiteilijaseuran avustus 118, 257 
Takkatien pienteollisuusalueen vuokrien tarkistaminen 380 
Taksa, ks. myös Maksut ja Tariffit. 

» kuorma- ja pakett iautojen kuljetusmaksujen korotus, lausunto 314 
» liikennemaksutaksaa koskevat asiat 98, 319 
» satamamaksutaksan ym. maksujen korottaminen 98, 474 
» tont inmit taustaksan uusiminen 89 
» vanhustenhuoltolaitosten hoitomaksutaksan vahvistaminen 30 
» vesilaitoksen yleiset liittymis- ja vedentoimitusehdot 102 

Taksiliikenteen järjestysohjeiden muuttaminen, autoilijain virkapuku, lausunnot 314 
Taksoituslautakunnan historian myyntihintojen vahvistaminen ym 158 
Tali, määräalan vuokralleanto 379 
Talin puhdistamon rakennustyöt ym 63 

» urheilupuisto, osa-alueen vuokraaminen yksinäisten miesten asuntolaa varten 277 
Talja, Liikenneturvallisuus lastentarhassa -teoksen julkaisuoikeus 159 
Tallinna-Helsinki kunto-ottelu, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ym 52, 243 
Talojen, kaupungin, ym. korjaustyöt 294 
Talonmiehet, viikkolevon pidentäminen kesäkaudeksi 146 
Talo-osasto, kiinteistöviraston 398—406 
Talorakennusosaston, rakennusviraston, toimialaan kuuluvat asiat 466 
Talosaari, tonttien varaaminen huoltolautakunnan käyttöön, rakennusten vuokraaminen 272, 401 
Talousarvio, v:n 1971, sen laatimista ja noudattamista koskevat ohjeet ym 114, 351 
Talousarvioasetelman uusiminen ja tilisäännön muut taminen 114 
Taloussuunnitelma, aloite toimikunnan asettamiseksi sitä kehi t tämään 122 
Tammisalo, tontin rakentamisoikeutta ym. koskeva kantelu, tontinosan myynt i 300, 377 
Tapanila, rakennusten ja alueiden ostot, aluevaihdot, viljelysmaiden vuokralleanto 264, 376, 383 
Tapanilan lastentarha- ja -seimirakennuksen pääpiirustukset 213 

» Malmi-, alueen liikennesuunnittelu 306 
Tapaninkylä, maa-alueiden ostaminen, paikoitusalueen vuokralleanto 66, 390 
Tapaninvainion lasten päivähoitolaitoksen rakentaminen 36, 213 
Tapaturmapotilaiden hoidon tarvet ta koskeva tu tk imus 178 
Tapaturmat , loukkaantumista ym. koskevat korvausasiat 296, 336, 370, 425 
Tariffi, linja-autoliikenteen tariffimääräykset, niitä koskeva aloite 103 
Tasavallan presidentti, Helsinki-mitalin myöntäminen, 70-vuotispäivälahja 147, 154 
Tattarisuo, varasto- ja pienteollisuustonttien vuokralleanto ym 384, 386, 387 
Teatterisäätiö, Helsingin, säätiön sääntöjen muutokset ym 232 
Teboil Oy, huoltoasematontin vuokrasuhteen ja tkamista koskeva asia 278 
Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon eräiden osakkeiden ostaminen 261 
Tekniikan museon säätiö, alueen vuokraaminen sille rakennuksineen, säätiön sääntöluonnos 80, 230 
Teknilliset ja niihin verra t tavat virat, palkkaus ym 11, 315, 325 
Teleteknillisten laitteiden hankinta 137 
Televisioiden vastaanottaminen lahjoituksena kaupungille 41, 43 
Temppeliaukion kirkkotontti, kesäkahvilatoimintaan sille myönnet ty lupa 389 
Tennishallin, Yrjönkadun, vuokrasopimuksen irtisanominen 461 
Tenniskentät, alueen vuokraus ja kentän rakentamislupa 461 
Tennistalo, Kalle Anttila Oy:n huonetilojen vuokrasopimuksen jatkaminen 399 
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Teollisuuslaitosten lautakunta , kanslia, kokoonpano, kokoukset ym 325, 475, 477 
» » laitosten organisatiokysymyksiä selvittelevä jaosto 149 

Tervalammen työlaitosta koskevat asiat 32, 201 
Tervapa ta valaistuksen järjestäminen 257, 352 
Tervasaari, laivakahvilan sijoittaminen sen rantaan 245 
Terveydellisten tu tk imusten laboratorio, eräät tutkimuskustannukset , aloite 21, 174, 398 
Terveydenhoitoasetuksen täydentämiseksi tehty esitys 169 
Terveydenhoitolautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 424 
Terveydenhoito virasto, virat ja viranhaltijat, valtionavut ym 18, 170, 171, 398 
Terveydenhuolto, avoterveydenhuollossa ja eräissä sairaaloissa toimivan henkilökunnan 170 
Terveyskeskustalon, Töölön, lastenseimitilojen varauksen peruut taminen 213 
Terveystalon, ylioppilaiden, rakentamiseen yhdistykselle myönnet ty laina ym 345 
Terveystarkastukset , aikuisväestön, niitä koskevia suunnitelmia valmisteleva komitea 148 
Terveystutkimuksen, rintamamiesveteraanien, järjestäminen 170 
Testamentt i lahjoi tukset , niiden vastaanottaminen kaupungille 46, 185, 229 
Teurastamolaitoksen lautakunta, kokoukset, päätökset, Agroksen alueen vuokrasopimukset 

380, 480 
Teurastamolaitosta koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 109, 337 
Tiedotustoiminta, kaupunkia koskeva, asiasta suoritettava tu tkimus 156 
Tiehoitokunnat, myönnetyt avustukset 249 
Tielautakunta , kokoukset ym 418 
Tiemaksujen suorittaminen eräiden yksityisteiden osalta 260 
Tiet, erään alueen luovutuskorvauksen periminen valtiolta 270 

» liikenneväylän järjestäminen Jätkäsaaren ja Hietalahdenrannan välille 323 
» moottoriteitä koskevat asiat 247 
» paikallisteitä koskevat asiat 249 
» rakentamista ja alueinvestointeja koskeva selvitys sisäasiainministeriölle 306 
» sisäkehätien linjausvaihtoehdoista annet tava lausunto 308 
» Suomenlinnan jäätien valvonta 323 
» tiealueita koskevan lisäysesityksen tekeminen rakennuslakiin 259 
» valaistujen kart tojen sijoittaminen pääteiden varsille 313 
» valaistustyöt, tilapäisteiden käyttämis- ym. luvat 280, 323, 327, 381 
» Vihdin maantien tiealueiden pakkolunastuskorvaukset ym 268 

Tietoimitukset ja -kunnat, kaupungin edustajain osallistuminen niihin ym 286, 418 
Tietojenkäsittelykeskus ja -neuvottelukunta, ATK-toiminta, varastoti lat 109, 339, 399 
Tikkurilan asemakaava, risteyksen paikan merkitseminen, lausunto 301 
Tilastotoimistoa koskevat päätökset 10, 139 
Tililuoton myöntäminen Pohjoismaisten Rakennuspäivien Suomen Edustajistolle 351 
Tilintarkastus ja tilinpäätös, v:n 1969 4, 127, 351 
Tilkan sillan alla olevan autojen pesu- ja parkkeerauspaikan vuokraoikeus 390 
Toimela, Työkeskus, Tukiyhdistyksen avustaminen 227, 234 
Toimihenkilöt, ks. myös Viranhaltijat. 

» palkkojen yleistarkistus 143, 360 
» sähkölaitoksen, työvuorokauden alkamisajankohdan laskeminen 325 

Toimikuntien ja komiteain asettaminen, jäsenet 40, 125, 193, 286 
Toimistokoulun työnopettajien opetuspalkkio 361 
Toimistotilojen käyt töä koskevan tilapäisen luvan myöntäminen 381 
Toinen Linja 7, kiinteistöyhtiön purkaminen 110, 294 
Toipilasrahat, niiden määrien tarkistaminen ym 194, 431 
Toisen linjan leikkikentän rakennuksen piirustukset, rakennustyöt 256, 466 
Tont inmit taustaksan uusiminen 89 
Tonti t , erään tontin siirtäminen sähkölaitoksen hallintoon 325 

» ja alueet, niiden ostaminen, myynti ja vuokraus, kaupunginvaltuuston ja -hallituk-
sen päätökset 53 — 57, 66 — 68, 

2 6 5 - 2 6 9 
» » » » » » » » kiinteistölautakunnan päätökset 

373, 3 7 6 - 3 9 0 , 401 
» » » » varaaminen eri tarkoituksiin 270 
» » » » vuokralleantoa koskevat sa tamalautakunnan päätökset 472 
» » » » » » urheilu- ja ulkoilulautakunnan päätökset 460 
» » » sekä rakennukset, niiden määrääminen kiinteistölautakunnan hallintoon ... 370 

Tont t i j ao t ja niiden muutokset 302 
Tonttiosaston, kiinteistöviraston, toimialaan kuuluvat asiat 376 — 394 
Torikauppa, asetuksen muuttamisesitys, myyntipaikkojen vuokralleanto 282, 402 
Toukola, varastoalueen vuokralleanto 384 
Troolialusten satamapaikan osoittaminen Verkkosaaresta 324 
Trooppisten tautien tu tk imus ja hoito Auroran sairaalassa, sopimus 181 
Tuberkuloosihuolto, asuntojen järjestämistä tuberkuloottisille koskeva aloite 188 
Tuberkuloosipiirien Liitto, lausunto piirin ohjesääntöluonnoksesta, jäsenmaksu 189, 190 
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Tuberkuloositoimistoa koskevat asiat 25, 189 
Tuberkuloosiyhdistys, Helsingin, avustus sille 234 
Tuberkuloott isten asuntolan hyväksymistä tuberkuloosilaitokseksi koskeva asia 189 
Tulipalon, Hämeentien hallin, vahinkojen korvaamisasia 166 
Tuli viestin, luonnonsuojelu vuoden, luovutustilaisuus 352 
Tullisaari, leirintäalueen rakennustyöt, telttailua ja asuntovaunumajai lua alueella koskeva 

asia y m 242, 462 
Tullivartiokopit, niiden rakentamiseen haet tava rakennuslupa 322 
Tulot, yhdistelmä talousarvion tuloista ja menoista 121 
Tulvahaitat , suojatoimenpiteet Vantaanjoen alajuoksulla 334 
Tuomarinkylä, peltoalueen vuokraaminen puisto-osastolle 396 
Tupakan mainonnan lopettamista koskevat toimenpiteet 282, 405 
Turkiskuoriaisten hävi t tämistä tarkoit tava aloite 19 
Turun ylioppilaskyläsäätiö, avustus sille opiskelija-asuntoloita varten 225 
Turvallisuus ja jär jestys satamissa, aloite niiden parantamiseksi, toimenpiteet 318 
Tutk i ja lau takunnan kokoonpano 10 
Tuusulantie, rakentamiskustannukset, moottoritien osan valaisemissuunnitelma 247, 327 
Työaika, liikennehenkilökunnan työaikamääräysten muut taminen 335 

» maidontarkastamon eräiden viranhalti jain ja toimihenkilöiden 174 
» sähkölaitoksen toimihenkilöiden työvuorokauden alkamisajankohta 325 
» työaikojen lyhentämisestä sairaaloissa aiheutuneet toimenpiteet 179 

Työaikajärjestelyt , lepotauon poistaminen lastentarhoista 357 
» satamalaitoksen eräiden henkilöstöryhmien 317, 359 
» työntekijäin ja viranhaltijain kunnallisissa oppilaitoksissa 12 
» vappuviikon ym. työaika 145 

Työehtosopimukset 13, 355, 361, 363 
Työllisyystyöt 214, 222, 245 
Työloma, sitä myönnettäessä noudatet tavat periaatteet 366 
Työmaakäyt töön vuokra tu t alueet ym 379, 384 
Työntekijät , kaupungin, heidän työllistämistään koskeva asia 244 

» palkkojen yleistarkistus, työehtosopimusten hyväksyminen 10, 13, 361 
» vuosilomasäännön muuttaminen 14 

Työpuvun korvaamista kaupungin varoista koskeva valitusasia 178 
Työtapaturmati lastointi järjestelmän uudistaminen ... 134, 335 
Työturvallisuuskalusteiden hankinta ja -kilpailujen järjestäminen 60, 244 
Työtuvat , huoltolautakunnan alaiset, niille kuuluvat hankinnat ym 138, 198 
Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto, avustus liittokisoja var ten 243 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, johtokunnan kokoukset, päätökset ym 447 

» » sitä koskevat kaupunginvaltuuston ia -hallituksen päätökset 
45, 226 

» suomenkielinen, johtokunnan kokoukset, päätökset ym 444 
» » sitä koskevat kaupunginvaltuuston ia -hallituksen päätökset 

45, 225 
Työväenopistot, tuntiopettaj ien ym. palkkioiden vahvistaminen 225 
Tähtitorninvuoren osan vuokraus posti- ja lennätinhallille, kalliosuojan suunnittelu 81, 467 
Täyt tötyön, Pyysaaren, suorittaminen 324 
Töölö, alueiden vuokraus paikoitukseen ja matkaili perävaunujen varastoimiseen 378,_ 385 

» Taka-, maa-alueen ostaminen, huoltoasematonttien vuokralleanto ym 66, 275, 38 
» » rakennusten kellaritilojen syvyyt tä koskevat lausunnot 303 

Töölön Lastenseimi Yhdistys, lisäavustus 214 
» sivukirjasto, kustannukset, kaluston hankinta, eräät järjestelyt 228, 452 

Töölöntori, myyntipaikkojen vuokralleanto 402 

Uimalaitokset, eläkeläisten sisäänpääsymaksua niihin koskeva asia 241 
» niitä koskevat kaupunginvaltuuston päätökset 51 

Uimalat, niiden sulkeminen eräissä tapauksissa, maksujen vahvistaminen 424, 462 
Ulkoilmajuhlat yms. tilaisuudet, niiden pitämiseen luovutetut alueet 280, 391 
Ulkoilualueita koskevat asiat 49, 242, 461 
Ulkoilutoiminnan tukemiseen jaetut avustukset 460 
Ulkomaalaisen oikeus kiinteistöjen omistamiseen, lausunnot 124 
Ulkomaalaisten vierailevien ylioppilaiden opastaminen, avustus 227 
Ulkomyynti kioskeissa ym., kauppaa koskevat määräykset 89, 403 
Ulkonäyttelyalueiden vuokralleanto 390 
Ulkotarjoilu, siihen kesän ajaksi myönnetyt luvat 389 
Ullanlinna, kirurgisen sairaalan tontin käytöstä annet tava lausunto 297 

» tontin luovuttaminen Laaturakenne Oy:lle 71 
Ulosottovirastoa koskevat asiat 17, 162 
Union Öljy Oy, huoltoasematonttien vuokralleanto ym. 275, 387, 472 
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Urakkatyöt , niitä koskevat yleisten töiden ja teollisuuslaitosten lautakunnan päätökset 466, 475 
» virastojen ja laitosten töiden antamista yksityisille koskeva välikysymys . . . . . . . . . 58 

Urheilu- ja ulkoilulautakunta, eräiden kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon 240 
» » » kokoonpano, kokoukset ym :. :.. 460 
» » ulkoiluvirastoa koskevat päätökset ; 241, 398, 399 

Urheilukentät ja -laitteet, rakennustyöt ym 241, 242 
» kur i t tomuuden ehkäisemistä niillä tarkoi t tava aloite 50 
» luvan myöntäminen urheiluseuralle pukusuojan pystyttämiseen 461 

Urheilumestaruuskilpailujen, Euroopan yleis-, osanottajien ilmainen matkustusoikeus bus-
seissa y m 336 

Urheilupuistot 242 
Urheilu työn avustaminen 243, 460 
Uskotut miehet, heidän palkkionsa vuokra-alueiden järjestely toimituksissa 164 

» » holhouslautakunnan uskotun miehen toimet 415 
» » maanmittaustoimituksista suoritettavat palkkiot ja korvaukset 89, 286 

Uudenmaan jätehuollon yleissuunnitelmaluonnoksesta annet tava lausunto 253 
» seutukaava-aluejaon tarkistamista koskeva lausunto 92 

Uudenvuoden vastaanoton järjestämiskustannukset 352 
Uusipelto, varasto- ja pienteollisuusalueiden vuokrasopimusten päät tyminen 387 
Uutelan ulkoilualue, rakennusten ja peltoalueiden vuokrasopimus 461 

Vaakunoiden, kaupungin, hankkiminen 157 
Vaalit, valtiollisia vaaleja koskevat asiat 18, 159, 169, 402, 405 
Vaaralan pohjavedenottamoiden suoja-aluesuunnitelma, lausunto 334 
Vaat tur ikoulu, työpajakaluston hankinnat 223 
Vahingonkorvaukset, autoille sattuneiden vahinkojen 222, 223, 258, 261, 284, 370 

» Hämeentien hallin tulipalosta aiheutuneet 166 
» kansakouluissa sattuneiden vahinkojen ym 219, 220 
» koiran aiheuttaman vahingon 338 
» tapaturmien ym. johdosta suoritetut 258, 296, 336, 370 
» työpaikoissa sattuneiden vahinkojen, kadonneen tavaran ym. 226, 324, 339 
» venepaikoilla veneille sattuneiden vahinkojen 243 
» vesi- ja viemärijohto- ym. töiden aiheut tamat 258, 334 
» villisianlihasta aiheutuneen sairauden 242 
» yhteenajoissa sattuneiden vahinkojen 166, 258 

Vahtimestarit , autonhuoltotyöstä makset tavat palkkiot 146, 355 
» kansakoulujen, eräiden virkojen siirto toiseen kouluun 219 

Vaihetyökeskus, kehitysvammaisten suojatyökeskuksen laajentaminen 34, 206 
Vainajien muiston kunnioittaminen 141, 151, 174, 186, 192, 228, 238, 258, 261 
Vajaakuntois ten henkilöiden käyttö kunnallisen pysäköinnin valvojan apulaisina 307 
Vajaamielislaitoksia koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 34, 206 
Vakauttamislaki , maanvuokrasopimusten lain mukaiset ehdot ym 78, 154 
Vakuusasiakirjojen, kiinteistölautakunnan hallussa olevien, tarkastus 373 

» rahatoimiston hallussa olevien, tarkastus 129 
Vakuutukset , Lauttasaaren yhteiskoulun vanhan koulurakennuksen palovakuutus 294 

» liikennelaitoksen autovakuutuksen ehtojen muut taminen 478 
» ryhmä-, viranhaltijain, luottamusmiesten ym. lentotapaturmien varalta 147 
» Tervalammen työlaitoksen rakennusten palovakuutukset 201 

Vallila, rakennusten ostaminen, koulutontin lisäalueen vuokralleanto 264, 276 
» tontt ien varaaminen ja luovuttaminen alkoholistien suojakotia varten 82, 272 

Vallilan ammattikoulua koskevat asiat 43, 222 
» kirjastotalon ja lääkäriaseman rakentamista tarkoi t tava aloite 117 
» siirtolapuutarhapalstojen vuokra-ajan pidentäminen 90 

Valmet Oy, maa- ja vesialueen osoittaminen sille Vuosaaresta 77 
Valmiusrahan maksaminen satamalaitoksen hinaajalaivojen henkilökunnalle 367 
Valtatie n:o 3:n parantamista koskevan lausunnon antaminen 246 
Valtio, lainan ottaminen valtiolta asuntolainojen myöntämiseksi 110 

» Otaniemen alueen vedenhankintaa koskeva sopimus 332 
» sopimus sen Katajanokalla omistamien alueiden vaihdosta kaupungin kanssa 77 

Valtiollisia vaaleja koskevat asiat 169 
Valtionavut, ks. myös koulujen, sairaaloiden ym. laitosten nimien kohdalta. 

» ammattioppilaitoksille ja kansakouluille m y ö n n e t y t . . . 217, 222 
» kodinhoitajien palkkaukseen haet tava valtionapu 193 
» kuntien terveydenhuoltomenoihin ja kaupunginkirjaston 170, 227 
» lastentarhojen 210 
» sairaalain 178, 183, 186, 187, 188, 428 

Valtionrautatiet, kaapelilinjan rakentamislupa, alueiden luovuttaminen sen käyt töön ... 279, 380 
» Malmin ratapihan raiteen kunnossa- ja puhtaanapitosopimus 324 
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Valtionrautatiet , sopimus Martinlaakson radan rakentamisesta ja liikennöimisestä, valitus 95, 309 
Valtuustoaloitteet, keskeneräiset ym 3-
Val tuutetut , kaupungin-, suurennuslasien hankkiminen heidän käyttöönsä 127 
Valu rakenne Oy, lupa lämpöjohtotunnelin rakentamiseen 280 
Vanhainkodit, kaupungin 31, 200 

» yksityiset 110, 347, 430 
Vanhainsuojeluyhdistys, Helsingin, sen avustaminen 234 
Vanhakaupunki, alueen ja rakennusten vuokralleanto Tekniikan museota varten 80s 

Vanhan kaupunginosan uudistamista ym. koskeva esitys alueneuvottelukunnalle 297 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen, jäsenten valitseminen 125 
Vanhojen kaupunkien erityisrasitusten poistamista koskeva asia 160 
Vanhusten alennuslippujen myöntämisperusteita selvittelevä toimikunta 148 

» asuintalot, niiden rakentamisen yleisohjeita harkitseva työryhmä 148 
» » uudet, huonetilaohjelma ja piirustukset 200, 201 
» asumistuki, asumistukijärjestelmän muut taminen 30, 194 430 
» palvelutalojen rakentamista tarkoi t tava aloite 116 
» tarvitsemia palveluja koskevan tutkimuksen suorittaminen 139 
» Viikon näyttely, huoltoviraston osallistuminen näyttelyyn 202 
» virkistystoiminta, aloite, myönnetyt avustukset ym. toimenpiteet 116, 172, 201, 

202, 430, 431 
Vanhustenhuoltolaitoksia koskevat asiat 30, 192, 198 
Vantaanjoen alajuoksun tulvahaitat , ehkäisytoimenpiteet 334 
Vapaalippujen antaminen maksullisten kilpailujen järjestäj ien käyttöön 462 
Vapaan Kokeilukoulun »Kannatusyhdistys, vuokrasopimuksen päät tyminen 281 
Vapaavaraston laajentamis- ja maksujen tarkistamisesitykset, piirustukset 98, 100 
Vapaussodan invaliidien Helsingin Yhdistykselle myönnet tävä avustus 202 
Varallaolokorvaus, liikennelaitoksen eräiden työnjohtaj ien 359 
Varasto- ja autotallitilojen vuokraaminen virastojen ja laitosten käyttöön 399 

» » pienteollisuusalueiden vuokralleanto 100, 379, 383, 384, 386, 387 
Varastorakennusten ym. säilytystilojen korjaustyöt, piirustukset ym 60, 319 
Varauloskäytävää koskevan luvan myöntäminen 280 
Varkauden kaupunki, sopimus liikennemaksujen tilittämisestä ym 321 
Vartiokylä, asemakaavan muutosasia 92 

» tilojen ostaminen, aluevaihdot, tontinosan myynt i 67, 75, 377 
» tontt ien ja maa-alueiden vuokralleanto 88, 379, 384, 386, 387 
» venekerhon toimistorakennuksen ym. rakentaminen, lausunto 304 

Vartiokylänlahden venesatama, maa-alueiden vuokralleanto 57, 460 
Vartiokylänlahti, autojen ja moottoripyörien harjoi tusradan ylläpitämislupa 391 
Vartiosaari, sen asemakaavaa koskeva asia 299 

» yksityisen vesijohdon rakentamislupa 330 
Vasikkasaari, kesämökkien vuokrasopimusten voimassaoloajan pidentäminen 278 
Vastaanottokodit 204 
Vedenpuhdistuslaitokset ja vesisäiliöt 331, 475 
Veneiden myynti- ja esittelypaikkojen vuokraaminen ranta-alueilta 390 

» talvisäilytysalueen kunnostamiseen myönnet ty laina, alueen vuokralleanto 346, 386 
Venelaiturit ja venepaikat, vuokralle annetut ym 382, 401, 461 
Venelaituritoiminta, aloite epäkohtien korjaamiseksi 52 
Venenäyttely, luvan myöntäminen näyttelyn järjestämiseen 243 
Verkkosaari, troolialusten satamapaikat, erään kalasavustamoalueen vuokraoikeus 324, 472 
Verolautakunnan kokoonpano 10, 125 
Verotusta koskevat asiat 114, 127, 141, 337, 351 
Veroviraston eräiden viranhaltijain eläkeasia, viraston kustannukset 15, 141, 147 
Veroäyrin hinnan vahvistaminen 114, 351 
Veräjämäen lastentalon luonnos- ja pääpiirustukset 36, 213 
Vesalan väestönsuojan vuokraaminen nuorisotyölautakunnan askartelutoimintaa varten 238 
Vesialueet, suoritetut tarkastukset, kalastukseen myönnetyt luvat ym 285, 417, 463 
Vesiensuojelu- ja tielaboratorio, Kyläsaaren, väestönsuoja-asia 168 
Vesijohto- ja viemärityöt, eri alueilla suoritetut 62, 250, 319, 329 

» » » myönnetyt työluvat 250, 330, 381, 391 
» » » niiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 258, 334 

Vesilaitosta koskevat asiat 102, 328, 475 
Vesilautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 417 
Vesipostit, yleiset, ja kesävesijohdot 330 
Viemärijohtojen rakentamisluvat 250, 330, 381, 391 
Viemärin ja kadun rakentamiskorvausten periminen 260 
Viemärisuunnitelmien vahvistaminen ym 250 
Viemärit, ks. Vesijohto- ja viemärityöt. 
Vierailukutsut, kaupungin esi t tämät ja saamat 152 
Vihannestukkutori, vihannesten ym. laatu- ja lajit telustandardien käyt tö 337 
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Vihdin Sähkö Oy, lupa suurjännitejohdon ym. sijoittamiseen Salmen ulkoilualueelle 461 
Vihdintien valaiseminen kaupungin alueella 327 
Vihti, maa-alueen luovuttaminen pysäkkilevennystä varten 57 

» osallistuminen Salmin yksityistien hoitokustannuksiin 260 
» tilojen ja määräalojen ostaminen sieltä 69 

Viikin latokartano, määräalan vuokraaminen valtiolta 85 
Viikinmäen sähköaseman ja Viikin puhdistamon rakentaminen 101, 254 
Viikkolevon, talonmiesten, pidentäminen kesäkaudeksi 146 
Viljelys- ja laidunmaiden vuokralleanto 382, 394, 461 
Villisianlihan a iheut taman sairaustapauksen korvaaminen 242 
Vilppula, määräalan ostaminen kesäsiirtolan lisäalueeksi 70 
Viranhaltijain ja työsopimussuhteisten tehtäväpiirien määrit tely 357 
Viranhalti jat , ateriavastikkeiden korottaminen 145 

» eläkesääntöjen muuttaminen 14 
» kunnallinen sopimusvaltuuskunta ym 143 
» matka-apurahat , opintomatkastipendit, matkakertomukset ym 150 
» palkkojen ja eläkkeiden yleistarkistus, palkkaluokkatarkistus 10, 143, 360 
» palolaitoksen viranhaltijain sukellusrahojen korottaminen 165 
» satamaliikennehenkilökunnan palkkaus- ja työolosuhteiden uudelleenjärjestely 365 
» ulosottoviraston virkasivutuloja saavien palkkausjärjestelmän muuttaminen ym. 162 
» virkasääntöehdotuksen kieliasu, virkavapauden myöntämisperusteet 147, 366 
» ylityö- ym. korvausoikeutta vailla olevien luettelo 144 

Virastot ja laitokset, henkilökunnan urheilu työn tukeminen 460 
» » » huoneistojen luovuttaminen niiden käyt töön 398 
» » » niiden hankintojen suorittaminen 135 
» » » » töiden antamista yksityisille urakoitsijoille koskeva välikysymys 58 
)> » » omien työntekijäin työllistäminen 244 
» » » siivouskorvausperusteiden vahvistaminen 292 
» » » työtapaturmailmoitusten uusi t i lastointijärjestelmä 134 
» » » viranhaltijain osallistuminen väestönsuojelukoulutukseen 147 

Virastotalot, huonetilojen luovuttaminen kokous- ym. tarkoituksiin 295 
» Kallion virastotaloa koskevat asiat 294 
» Kasarmikatu 21 muutostöiden viimeistely 245 
» Kaupungintalon kaluston perushankinnat 90 
» Pohj . Makasiinikatu 9, viimeistelytyöt 245 
» sähkölaitoksen uuden toimitalon ym. piirustukset 327 

Virat ja toimet, eläkkeellä olevien henkilöiden palkkaaminen, lausunto 16 
» viranhaltijain ja työsopimussuhteisten tehtäväpiirit 357 

Virkamatkat ja matkakertomukset 151 
Virkapuhelimet, kansakoulujen viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden 363 
Virkapukua, henkilövuokra-autoilijain, koskeva lausunto 314 
Virkapukukorvaus, sairaala- ja hoitoapulaisille ym. makset tava 177, 358 
Virkasääntöehdotuksen kieliasun viimeistelytyöt 147 
Virkavapaus, sitä tai työlomaa myönnettäessä noudate t tavat periaatteet 366 
Virvoitusjuomakioskit, erään purkaminen, kioskien vuokralleanto ym 282, 403 
Virvoitusjuomien myyntiä torilla koskevan asetuksen muutosesitys 282 
Voimalaitokset, sähkölaitoksen 100, 475 
Vuokra-alueiden järjestely toimit ukset ja katselmukset 273, 389, 416 
Vuokra-autoilijat, taksiliikenteen järjestysohjeista ym. annetut lausunnot 314 
Vuokraoikeuksien siirrot eräillä asuntoalueilla 382 
Vuokrasopimukset, eräiden huoneistojen ym., ehtojen muut taminen ym 399 

» tonttien, vakauttamiseen l i i t tyvät ehdot, rajaseinäsopimus ym. 78, 154, 387 
» viljelysmaita koskevat 394 

Vuokrat, kultaklausuuliehtoisten maanvuokrien periminen 380 
» maan- ja tontinvuokrien periminen 273, 380 
» niiden perimistä, alentamista ym. koskevat päätökset 281, 327 
» ryhmäpuutarhapalstojen vuokrien periminen 382 

Vuosaaren kaatopaikan jätteenpolttouunin rakennustyöt 64 
» Kallvikin niemen kunnostamista ulkoilu- ja uintitarkoitukseen koskeva aloite... 52 
» kansakoulun rakennustyöt, piirustukset 219, 466 
» lastentarha- ja -seimirakennuksen piirustukset, rakennustyöt 36, 213, 466 
» urheilukentän ja luistinradan hoito 242 
» vesialueen rauhoituspiirin poistamista koskeva esitys 334 
» yhteiskoulu, määräalan luovutus, rakennuslainojen takaaminen ym. 78, 112, 270, 350 

Vuosaari, aluelääkärien yhteisvastaanottohuoneiston ym. vuokraaminen 173 
» kallionlouhintaan luovutetun alueen vuokraoikeus 388 
» kiinteistön osoittaminen nuorisotoimiston kurssikeskusta ja kesäkotia varten 237 
» määräalojen, tilojen ja rakennusten vuokralleanto 87, 380, 401 
» ruotsinkielisen lastentarhatoiminnan aloittaminen, huonetilat ym 36, 275 
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Vuosaari-Säätiö, ennakkojen suorittaminen sillan ja tien rakennuskustannuksista 266 
» tilapäisen ajot ien käyttämislupa 381 
» tilojen ja määräalojen ostaminen, kauppaehdon muutos, lohkomislupa . . . . . . 68, 70, 301 

Vuosilomasäännön, työsuhteessa olevien, muut taminen 14 
Vuositi l intarkastajia koskevat asiat 4, 127 
Väestölaskenta, toimikunnan asettaminen sen toimeenpanoa varten 148 
Väestön määrä, kaupungin 352 
Väestönsuojat, niiden kunnossapidon tarkastus 168 

» » suunnittelu- ja rakennustyöt, vuokraus ym 17, 167, 422, 467 
Väestönsuojelua koskevat päätökset 167, 422 
Väestönsuojelukoulutus, viranhaltijain osallistumisvelvollisuus 147 
Väestönsuojelulautakunnan kokoukset, päätökset ym 422 
Väkijuomamyymälöiden sijoittamista ja toimintaa koskevat asiat 354, 459 
Wärtsi lä Oy, aluevaihto, tontin vuokralleanto, jalankulkutunnelin rakentamislupa ... 71, 100, 279 
Väylien, satamiin johtavien, parantaminen 324 

Yhteishankintaelinten tehtäväjaoituksen hyväksyminen 137 
Yhteiskuntatutkimus, Helsingin seudun, neuvottelukunta, sopimus, säännöt ym 16, 139 
Yhteistyötoimikunnan, pääkaupunkiseudun, kokoonpano, kaupungin edustajat 148 
Yhtenäiskouluyhdistys, avustus, lainan myöntäminen 220, 349 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahojen jako, ehdotusta harkitseva 

komitea 148, 234 
Yleiskaavaehdotus, v:n 1970, näyttely, kustannukset ym 157, 301 
Yleisradio Oy, tontin ja huonetilojen vuokraaminen sille 82, 102 
Yleisten alueiden maanmittaustoimitukset 285 

» töiden lautakunta, eräiden kiinteistöjen ja alueiden siirtäminen sen hallintoon 243 
» » » 60-vuotisjuhlakokous, kokoonpano ym 258, 465 

Yliopistollinen keskussairaala, ks. Helsingin yliopistollinen keskussairaala. 
Ylioppilasterveys, yhdistyksen rakennuslainojen takaaminen, lainan myöntäminen 113, 344 
Ylityö- ym. korvausoikeutta vailla olevien viranhaltijain luettelo 144 
Ympäristönhoito, yhteispohjoismaiseen luonnonsuojeluvuoteen li i t tyvät toimenpiteet 284 
Ympäristönsuojelu, Helsingin, jätevesikomitean mietintö ym 62 

» ilman saastumisen rajoi t taminen 252 
Yrjönkadun uimahalli, kiinteistön ostaminen kaupungille 241 

» » pikapesulan ym. järjestämistä sinne tarkoi t tava aloite 51 

Äiti- ja lapsikotien tukeminen 430 
Äitiys- ja lastenneuvoloita koskevat päätökset 424 
Äänestysalueet, niiden määrääminen, vaalilautakuntien jäsenet 18, 159 

Öljyn mereen pääsyn estäminen, padon rakentamista Haakoninlahteen koskeva lausunto 304 
öljynpoistolaitteen hankinta palolaitokseen 166 
Öljysatama, Herttoniemen, ks. Herttoniemen öljysatama. 
Öljy varastoalueet ja -laituri, Salmisaaren, piirustukset ym * 99 
Östersundom Jaktförening, metsästysoikeus kaupungin mailla 397 
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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 eng-
lanniksi. 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
56. 1971. 
Jälkimmäinen osa (tilastollinen katsaus). 
5 1 - 5 2 . 1966-67 . 

II —III Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja 
englanniksi. 
31. 1970. 

V Kaupungin tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1. osa Taseet, omat rahastot ja eräitä tilastollisia tietoja. Suomen- ja ruotsinkielinen. 
2. osa Menot ja tulot. Suomenkielinen. 
3. osa Taulukoita ja liitteitä. Suomenkielinen. 
56. 1971. 

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

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

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot ja 
sisällysluettelo myös englanniksi. 
60. 1971. 

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

D. Helsingin kaupungin virastot ja laitokset. Suomenkielinen. 
5. 1969. 

E. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
44. 1971. 

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

G. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
49. 1972. 

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

I. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkieliset 
tiivistelmät. 
23. 1972, 1 - 1 1 . 




