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» Yliopisto, kaupungin kanssa solmittava yhteistoimintasopimus 73, 306 
» » kliinisen epidemiologian ja keuhkosairauksien opetuksen järjestäminen 22, 24 
» yliopistollinen keskussairaala 178, 216 

Heisinki-aiheinen valokuvakilpailu, palkintolautakunnan kokoonpano 225 
» aiheiset elokuvat, kuvateokset, julkaisut ym 148 
» mitalien jakaminen 138 
» palkinto 224 
» päivän viettoa koskevat asiat 82, 147 
» viikon säätiö, avustus 220 

Hengellisten ulkoilmakokousten järjestäminen, lausunto 286 
Henkilöasiainkeskus, virat ja viranhalt i jat 130 
Henkilöautoliikenteen kieltäminen Helsinki-päivänä keskustassa, aloite 82 
Henkilökuntalehden julkaiseminen Kallion virastotalossa 149 
Henkilövuokra-autojen taksan korottaminen 318 
Hernesaari, korttelin vuokralleanto J . Nurminen Oy:lle 90 
Hertonäs Svenska Barn trädgård, avustus 201 
Herttoniemen ammattikoulu 212 

» sivukirjaston piirustusten hyväksyminen 216 
» vastaanottokoti 192 
» öljysatama, öljynerotuskaivon rakentaminen 327 

Herttoniemi, aluevaihto 58 
» asemakaavamuutos 303 
» rakennusten ostaminen 259 
» tonttien osto, vuokralleanto ym 54, 68, 483 
» öljyjohdon rakentamislupa 285 

Hesperian sairaala 23, 168, 172, 181, 276 
Hiekkasiilon rakentamista kaupungin maalle koskeva anomus 274 
Hietalahden halli, myymälöiden vuokralleanto 409 
Hirvihaaran vanhainkoti 185 
Historiallisten rakennusten ym. merkitseminen, aloite 41 
Historian, H:gin sataman ja merenkulun, laatiminen 330 
Historiateos H.gin kaupungin, sen lahjoit taminen 147 
Hoitokodit, ilmaiskuljetuksen jär jes tämistä niihin tarkoi t tava aloite 98 
Hoitokoti Teinilä 193 
Hoitolaitosten suunnittelutoimikunta, sairaalatoiminnan ym. kehit tämistä koskeva lausunto 166 
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Holhouslautakunta 155 
Huoltoasemat, yleisökäymälöiden valvonta 284 
Huoltoasematonttien vuokralleanto, jakelulaitteiden pitoluvat 281, 390 
Huoltokassa, asunnonhankkimislainojen velkakirjamallin muuttaminen 356 

» sen perimien ja hyvittämien korkojen määrääminen 349 
Huoltolautakunta, asuntojen vuokraaminen mustalaisperheille 180, 439 

» kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon 180 
» kokoonpano, päätökset ym 438 
» kuolinpesien omaisuuden vastaanottaminen kaupungille 28, 190 
» Sillanpirtin hoitokodin määrääminen sen hallintoon 377 
» vanhustenhuoltolaitosten hoitomaksutaksat 25 

Huoltotoimen johta jan viran täyt täminen 25 
Huolto virasto, huoltotoimistojen piirijaon tarkistaminen 439 

» sen käyttöön Pavi-kerhohuoneistoa varten osoitetut huonetilat 181 
» tilapäismajoitustoimintaa ohjaavan yhteistyöelimen huonetilat 181 
» virat ja viranhalt i jat 25, 180 

Huomionosoitukset, eri henkilöihin kohdistuneet 146 
Huoneistot, kiinteistölautakunnan virastojen ja laitosten käyttöön osoittamat 405 

» ostot, eräiden aravahuoneistojen myynt i 258, 294 
» talo-osaston hoitoon määrä ty t 375 
» terveydenhoitolautakunnan ta rkas tamat ja hyväksymät 433 
» vuokraaminen ja vuokralleanto 162, 163, 276, 386, 408 

Huonetilojen luovuttaminen kouluista ja virastotaloista kokous- ym. tarkoituksiin ... 195, 211, 296 
Huopalahden —Martinlaakson ra taa koskevat asiat 240, 305 
Huopalahdentien liikennevalojärjestelmän täydentäminen, aloite 80 
Huutokauppakamari Oy, Kallion, vastuunalaisen joh ta jan hyväksyminen 116 
Hyvösen lastenkoti 29, 190, 193 
Hässelby-säätiö, hallituksen kokous 220 

»Ihminen puhtaaksi — aineet pois», kampanja 196 
Iitti, vedenottoon ja vesijohdon rakentamiseen myönnetyt luvat 286, 396 
I lman saastumisen rajoit taminen 249 
Ilmoitukset, kaupungin, niiden välittäminen lehdille 125 
International Business Machines Oy, tontin ym. myynt i 63 
Invalidijärjestojen tukeminen 438 
Ir taimen omaisuuden tarkastus 10 
Iso-Huopalahden alueen suunnittelutyöt 275, 308 
Is tutukset ym., töiden suorittaminen 252 
Itä-Helsingin kansalaisopisto, avustus ym 188, 215 

» » Sotaveteraanit, tontin vuokralleanto 381 
I täinen lääkäriasema, virat, kaluston hankinta 177 

» sairaala 178 

Jakomäen lastentarharakennuksen urakkasopimus 199 
» yhteiskoulun kannatusyhdistys, lainan myöntäminen, takaaminen ... 106, 357, 359 

Jakomäki, aluevaihto 58 
Jalankulkukatukokeilu, Aleksanterinkadun, valitus 312 
Jengityöpisteiden järjestäminen ym., aloite 42 
Johtosäännön, kaupunginhallituksen, muut taminen 10 

» kiinteistölautakunnan, muut taminen 53 
» musiikkilautakunnan, uudistaminen 142 
» terveydenhoitoviraston, muut taminen 20 
» virkaholhoustointa koskevan, laatiminen 202 

Jollaksen- ja Laajasalontien risteyksen liikennejärjestelyt 311 
Joukkokuljetusliikenne, ilmaiskuljetukseen siirtyminen, aloite 85 
Joukkotarkastus syöpätautien toteamiseksi 179 
Joulukadut , kuusien ym. myynti luvat ja -paikat 411 
Julkisen liikenteen, Helsingin seudun, toiminnan kehittäminen 309 
Julkisten rakennusten ym. merkitseminen nimikilvillä 251 
Järjestelytoimiston ja työtehoneuvottelukunnan historiikki 131 
Järvenpää, Tuusulan- ja Keravanjoen jätevesien käsittely, lausunto 248 
Jäsenmaksut , luottamustoimissa olevien palkkioista makset tavat 137 

» Suomen Kylmäyhdistyksen 346 
» » paikallisliikenneliiton 344 

Jätehuolto, kuljetusten järjestäminen 232 
Jäteveden johtamiseen kaupungin viemäriin myönnetyt luvat 50, 246, 248 
Jäteveden puhdistamot ja -pumppaamot, sopimukset ym 50, 234, 249 
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Jätevesien johtaminen vesistöihin 247, 340 
Jäänmur ta j a t , kesäsijoituspaikat 329 
Jäätelönmyyntipaikat , vuokralleanto 410 

Kaapelit, asentaminen 90, 284 
Kaarela, Etelä-, kaavoitusta ym. koskevat asiat 73 

» » määräalan ostaminen 260 
» » puistometsän raivaustöiden suorittaminen 404 

Kaarelan nuorisokoti 193 
Kaasulaitos 95, 340 
Kaatopaikat 250 
Kaavarunkosuunnitelmat, Myyrmäen, Rastilan, Vartiosaaren 301 
Kadun ja viemärin rakentamiskustannusten yksikköhintojen vahvistaminen, rakentamiskor-

vaukset 46, 256 
Kadunnimet , (eräiden) nimien vahvistaminen 302 
Kadunnimistön täydentäminen 417 
Kadu t ja tiet, ks. myös Tiet. 

» » » ajonopeuden korottaminen eräillä katuosuuksilla, aloite 81 
)> » » akselipainotoimikunnan mietintö 235 
» » » liikenteen järjestelyä koskevat asiat 309 — 311 
» » » rakennus- ja korjaustyöt ym 46, 49, 234, 235 
» » » talvipuhtaanapidon tehostaminen, aloite, istutukset ym 49, 239, 252 

Kahvila- ja ulkotarjoilualueiden vuokrasopimukset ja pitoluvat 396 
Kalanistutus, kaupungin toimesta suoritettava 248 
Kalastus, kalavesien huoltotoimenpiteet ym 230 
Kalatukkukeskus, koiran aiheuttaman vahingon korvaaminen 346 
Kallio, aluevaihto 58 
Kalliolan Kannatusyhdistys, lainan maksujärjestelyt 357 
Kallion Huutokauppakamari Oy, vastuunalaisen johta jan hyväksyminen 116 

» nuorisokoti 193 
» paloasema, saneeraustyöt 19, 156 
» virastotalo, henkilökuntalehden julkaiseminen, huonetilojen käyt tö 149, 160, 295 

Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat. 
Kampin ammattikoulu 210 

» sähköasema, eräiden laitteiden myynti 336 
Kannelmäki, asuntokorttelien vuokraaminen valtiolta 276 

» kaavoitusta ym. koskevat asiat 73, 301 
Kansakoulut, apukoulun vapaaehtoista I X luokkaa koskeva aloite 110 

» kasvatusneuvoloita koskevat asiat 202 
» kesäsiirtolatoiminta 207 
» kiinteistön siirtäminen suom.kiel. kansakoulujen johtokunnan hallintoon 204 
» kouluhuoneistoja koskevat määräykset 446, 450 
» koulusuunnittelutoimikunnan aset tamat jaostot 142 
» kuulovammaisten lasten erityisopetus, kuljetusta koskeva aloite 37, 97 
» lahjoitukset, urheiluvälineiden hankkiminen ym 37 
» ohjesäännön muut taminen 35 
» opettajien jatkokoulutus 203 
» oppilaiden käyntejä kaupunginmuseossa ym. koskeva aloite 38 
» peruskoulua koskevat asiat, opetustoiminta, esikoulukokeilu ... 31, 35, 446, 450 
» ruotsinkieliset, johtokunnan kokoukset ym 450 
» suomenkieliset, johtokunnan kokoukset ym 446 
» suunnittelu-, rakennus- ja kor jaustyöt 37, 142, 205 
» valtionavut 203 
» virat ja viranhalti jat , palkat, palkkiot 36, 37, 203, 204, 446, 450 

Kansalaisopisto, Itä-Helsingin, avustus 215 
Kansalaisuus, Suomen, ulkomaalaisten hakemuksista annetut lausunnot 362 
Kansanedustajien vaaleja koskevat asiat 20, 159, 409 
Kansaneläke- ja lapsilisämaksujen palaut tamista kaupungille koskeva asia 136 
Kansaneläkelaitos, rakennuslainojen lainaehdot 103 
Kansantanssitoiminnan tukeminen 471 
Kansanäänestyksen toimittamista Helsingissä koskeva aloite 8 
Kansi- ja konepäällystö, kaupungin alusten, työehtosopimukset 16, 370 
Kantokykyluokitusta, kuntien, koskeva ilmoitus 361 
Kar ta t , asemakaava- ja tontti jako-, laatimispalkkioiden periminen ym 308, 405 

» kaupungin kar tan käyt tö yksityisten julkaisuissa 257 
Kasarmintorin näyttelyhallin luovuttaminen nukketeat ter in käyttöön 254 
Kasvatusneuvolat 201 
Kata janokka, aluevaihdot, asemakaavakilpailu 55, 269, 300 
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Katselmukset, kaupungin edustajain osallistuminen maanmittaus- ym. toimituksiin 289 
» vuokra- ym. alueilla suoritetut 396, 404 

Katualueet, niiden ottaminen kaupungin haltuun, valitukset ym 268, 379 
» » aitaaminen rakennustyötä varten 151 

Katukorvausasiat 256, 379 
Katurakennusosasto, rakennusvirasto 479 
Kaukolämmitys, lämpökeskuksen rakentaminen, tariffien vahvistaminen 92, 336 
Kauniainen, elintarvike- ja vesinäytteiden tutkimussopimus 165 
Kaunissaari, huviloiden vuokralleanto 472 
Kaupan harjoittaminen, lausunnot 116, 364 
Kauppahall i t 69, 286, 409 
Kauppatori , Keisarinnankiven koristeiden kunnostaminen ym 252 
Kauppatorin halli, myyntiluvan myöntäminen eräille tuotteille 409 
Kaupungin kehittämisen yleispäämäärät 298 
Kaupungin työnanta jana luoma, luottamusmiesjärjestelmää vastaava organisaatio 367 
Kaupunginarkisto, virat ja viranhalt i jat 128 
Kaupunginhallituksen diaariin merki t tyjen ratkaisemattomien asioiden luettelo 5, 118, 121 

» hallinnollisen osaston virat ym 121 
» edustajien määrääminen eri hallintoelimiin 120 
» ja eri lautakuntien yhteistyö 120 
» johtosäännön muut taminen ym 10 
» kokoonpano, kokoukset 10, 117, 119, 120 

Kaupunginjohtajan virka-asunto, hankinnat 127 
Kaupunginjohtajat , sijaiset, virkavapaudet, muotokuvan maalauttaminen 10, 121 
Kaupunginkanslia, autotalli tilojen vuokraus 123 

» virat ja viranhalt i jat ym 11, 117, 121, 123 
Kaupunginkirjasto 40, 215 
Kaupunginmuseo 217 
Kaupunginorkesteri, virat, soitinhankintalainat ym 142, 218, 353 
Kaupunginpuutarha 251, 252 
Kaupungintalo, kaluston hankinta, näyttelyn järjestäminen, muutostyöt ym. 123, 127, 225, 295 
Kaupunginvaltuusto, aloitteiden käsittelyä koskeva valitus 118 

» kokoonpano, kokoukset 1' 3 
» sille esitettävien asioiden valmistelu 119 

Kaupunginviskaalinvirasto 154 
Kaupunkiliitto, Suomen, koulutuskeskuksen sijoituspaikkakysymys 282 
Kaupunkimittausosasto, kiinteistöviraston 405 
Kaupunkisuunnit telua koskevat asiat 71, 298 
Kaupunkisuunnit telulautakunnan ja sen liikennejaoston kokoonpano, kokoukset ym 415 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, virat ja viranhalt i jat ym 298, 319 
Kehitysvammaiset, ammatt ikoulutuksen järjestäminen 209 

» paikkojen varaaminen opetus- ja työ kodista 196 
» vaihetyökeskuksen laajentaminen 194 

Keilaurheilun tukeminen 471 
Kellokosken sairaala 179 
Kellosaari, kaasuturbiinilaitoksen piirustusten hyväksyminen 340 
Kemijoki Oy, yhtiöjärjestyksen muut taminen 836 
Kengänkiillotuspaikat 411 
Kentt ien ym. rakentamisluvat 392 
Kerava, jätevesien käsittelyä koskeva lausunto 248 
Kerhokeskukset, nuorisotoimiston 222 
Keräysluvat, eri järjestöille myönnetyt 412 
Kesko Oy, valonheitinpylvään asentamislupa 336 
Keskuslaitos, Killinmäen 29, 195 
Keskuspesula 347 
Keskustan vapaa-alueiden käyt töä suunnitteleva komitea ja toimikunta 141 
Kesäkahvilat, niiden pitämiseen myönnetyt luvat ym 396 
Kesäsiirtolat, kansakoulujen 140, 207 
Kesäyliopisto, Helsingin seudun 220 
Kielilainsäännösten rikkomista koskevat lausunnot 313 
Kiinteistö Oy Casa Academica, tont in vuokralleanto 383 

» » Elimäenkatu 26, rakennuslupaan liittyvä rasite 283 
» » Metsäpurontie 12, osakekirjojen osto 361 
» » Salpausseläntie 3, huoneistojen vuokraaminen ns. poikamiesasunnoiksi 386 
» » Siilitie 14, kaupungille suoritet tava osinko, lainan myöntäminen 104, 354, 361 
» » Siltakeskus, kaupungin edustajan valitseminen sen hallitukseen 362 
» » Teohypo, kellaritilojen enimmäissyvyyttä koskeva asia 309 

Kiinteistöjen siirtäminen huoltolautakunnan hallintoon 180 
» » kiinteistölautakunnan hallintoon 254 

•506 



H akemisto 

Kiinteistöjen siirtäminen lastensuojelulautakunnan hallintoon 191 
» » sairaalalautakunnan hallintoon 167 
» » suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallintoon 204 
» » teollisuuslaitosten lautakunnan hallintoon 331 
» » urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallintoon 225 
» » yleisten töiden lautakunnan hallintoon 230 
» vuokraaminen, ostaminen, myynti, vaihtaminen ym 53, 258 — 269, 378 

Kiinteistölautakunta, johtosäännön muuttaminen 53 
» kiinteistöhallinnon saatavien enimmäismäärän vahvistaminen 254 
» kokoonpano, kokoukset, käyt tövara t 373 
» sen päätösvaltaan kuuluvien kiinteistökauppojen hinnan yläraja 258 
» tonttien vuokralleanto 66 

Kiinteistövirasto, eri osastojen toimialaan kuuluvat asiat 376— 414 
» pysäköinninvalvontaa koskevat asiat 255 
» virat ja viranhalt i jat 53, 225 

Kiinteän omaisuuden tarkastus 9, 118 
Killinmäen vajaamieliskeskuslaitos 29, 195 
Kilpailut, Helsinki-aiheinen kilpailu valokuvaajille 225 

» Katajanokan asemakaavakilpailu 300 
» metroaseman arkkitehtikilpailu 321 
» veistoskilpailu 224 

Kioskit, kioskikaupan määräysten muutokset ym 69 
» niiden vuokralleanto 410, 472, 473 

Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjastolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 461 
Kirjateollisuusasioimisto Oy, tontin vuokralleanto 67 
Kirurginen sairaala, helikopterikentän rakentaminen 178 
Kivelän sairaala 170, 435, 437 
Kivinokan urheilualue, majojen käyt täminen asumiseen ym 228 
Kluuvin galleria, näyttelyjen järjestäminen 225 
Kodinhoitajat , virkapukukorvaukset 109, 181, 366 
Koiravero, vero valvojan palkkaaminen 129 
Koirien ulkoiluttamisalueet 252 
Kokoustilojen luovuttaminen kouluista yhdistyksille ym., aloite 39, 140 
Kolariauton asettaminen näytteille 318 
Kolmisopimus, raakaveden hankintaa koskevan sopimuksen muutokset 338 
Komiteain ja toimikuntien asettaminen, täydentäminen, lopettaminen 139, 143, 181 
Konala, aluevaihto, alueiden ostaminen 59, 260 
Kone Oy, väestönsuojan rakentaminen 159 
Konekorjaamo, rakennusviraston, muuttokustannukset , suurparakin tilaaminen 233 
Konkurssi, Consolid Oy:n 233 
Konsertti- ja kongressitalo, ks. Finlandia-talo. 
Konttiterminaali, Saukon sataman 87 
Kontula, aluevaihto 58 

» I I lastentarha- ja -seimirakennuksen rakentaminen 198 
Kontulan Oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen 357 

» perheryhmäkoti, valtionapu 196 
» vanhustenhuollon keskus, suunnittelua koskeva tutkimus 183 

Korkeakoulut, opinnäytteiden hyväksikäyttö 215 
Korkeasaaren liikenteen järjestely 317 

» Mustikkamaan välisen sillan rakentaminen 326 
» rakennustyöt 230 

Koronaarirekisteri, avustus Sydäntautiliitolle 24, 179 
Korpivaara Oy, tontin vuokralleanto, vuokraehdot 89 
Kortteleiden ja tonttien korkeuslukujen vahvistaminen 308, 417 
Koskela, nuorisokodin perustaminen 29, 195 
Koskelan sairaskoti 25, 134, 180, 183 
Koski Hl., aluevaihdot 61 
Kotiaputoimisto, Helsingin, tililuoton korottaminen, avustus 350, 438 
Kotiavustustoiminta 161 
Kotikallion lastentarha ja koululasten päiväkoti 197 
Kotisairaanhoitotoimisto 21, 162, 163 
Kotitalouslautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 460 

» virat, kurssimaksut 213 
Kouluhammashoitolaitos, viranhaltijain työaika, huoneistojärjestelyt 21, 164 
Koulunuudistus, opetusministeriön aset tama toimikunta, kaupungin edustajat 142 
Koulupoliittinen työryhmä, pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan, kokoonpano 208 
Koulusuunnittelutoimikunta, sen jaostot, koulusuunnittelutoimisto ym 141, 207, 208 
Kouluterveydenhoito-osasto, virat ja viranhalti jat , työaikajärjestelyt ym 21, 164 
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Koulutoimi, peruskoulua koskevat asiat 35, 110, 141, 208 
Koulutuspäivän, kansa- ja oppikoulun opettajien, järjestelyä varten asetettu komitea 140 
Koulutustoiminta, kurssien ym. luento- ja opetuspalkkiot 132 
Kriminaalihuolto-yhdistys, lainan myöntäminen ym 192, 352 
Kristillisen Orpokodin Kannatusyhdistys, lainan myöntäminen 351 
Kukkien myyntipaikkojen vuokralleanto 410 
Kulosaaren kartanon vuokralleanto 281, 377 

» vanhainkodin muuttaminen päiväkoti-palveluskeskukseksi 439 
» Yhteiskoulun Oy, lainan takaaminen 359 

Kulosaari, metrosillan rakentaminen 101 
Kultaklausuuliehtoisten maanvuokrien periminen 384 
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, määräalojen ostaminen ym 54 
Kuninkaallisen Suomen tykistörykmentin muistomerkin pystyttäminen 251 
Kunnallinen luottamusmiessopimus, luottamusmiesten lukumäärät 367 

» sopimusvaltuuskunta, henkilökuntarekisteriä koskeva lausunto, luottamusmies-
ten lukumäärä 134, 137 

Kunnallisen jaoituksen muuttamista Helsingin seudulla koskevat selvitykset 270 
Kunnallislain eräiden säännösten muuttaminen, aloite 3 
Kunnallisvaaleja koskevat asiat 16, 150, 161 
Kunnallisverotus 107, 129, 361 
Kunnanasiamiesten määrääminen, palkkiot ym 129 
Kuntasuunnittelurekisteri 140, 319 
Kuntauudistus, Uudenmaan läänin, sitä koskeva lausunto 299 
Kuntien ja kuntainliittojen luottoti lannetta ym. koskevat yleiskirjeet 361 
Kuntokilpa, Helsingin ja Tallinnan välinen 230 
Kuntourheilujärjestojen tukeminen 471 
Kuntoutustoimikunta, huoltolautakunnan asettama 181 
Kuolinpesät, liikaa perityn vaivaisrahan takaisin maksaminen 129 

» omaisuuden vastaanottaminen kaupungille 28, 190 
Kuorma-autojen ylikuormia koskeva asia 253 

» ja pakettiautojen kuljetusmaksun korottaminen, lausunto ym 318 
» lavojen käyt töä koskeva sopimus 326 

Kurssitoiminta, rait t iuslautakunnan, luento- ym. palkkiot 224 
Kustaankartanon vanhainkoti 26, 184 
Kutsuntalautakunta , Helsingin sotilaspiirin, kaupungin edustajat 362 
Kuulovammaisten lasten erityisopetus 37 
Kuusisaari, alueiden ostaminen 260 
Kuvaamataidetoimikunta 224 
Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen ja puhdistamon paalutus- ym. työt 224, 250 

» vesiensuojelu- ja tielaboratorion piirustusten hyväksyminen ym 50, 250 
Kyselytunnin käyttöön ottaminen valtuuston kokouksissa, aloite, komitea 3, 139 
Kår kullan vajaamieliskeskuslaitos, kaupungin rahoitusosuus 196 
Kähertäjäkoulu 40, 140, 212 
Käpylä, Puutarha-, sitä koskevat suunnitelmat 304 
Käpylän ammattikoulu 40, 211 

» Musiikkiyhdistyksen Kannatusyhdistys, avustus 220 
» Ravirata, vuokrasopimuksen jatkaminen 473 

Kätilöopisto 179 
Käymälät , yleisökäymälöiden rakentaminen, purkaminen ym 252, 284 

Laajasalo, alueen myynti, tilojen ostaminen 64, 261 
» tontin ja vesialueen vuokralleanto 68, 483 

Laajasalon Lämpö Oy, lainan myöntäminen 291 
» vanhusten asuintalo ym 186, 439 
» öljysatama, alueen vuokralleanto 483 

Laajasalontien ja Jollaksentien risteyksen liikennejärjestelyt 311 
Laakson sairaala 24, 170, 176 
Laboratoriokoulu 211 
Lahja t , kaupungin saamat ja an tamat 53, 146 
Lahjoitukset kansakouluille 37 
Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyt tö 191 

» uudelleen järjestely, säännöt ym 107 
Lainat, asuntolainoja koskevat asiat 290, 360, 387 

» kaupungin ottamat, myöntämät , lainaehdot 103, 348, 350, 355 
» takaaminen, maksulykkäyksen myöntäminen 104, 271, 356 
» yksityisille oppikouluille myönnetyt 105, 357 

Lainopillinen osasto, kaup.hallituksen, virat ja viranhalt i jat 122, 123 
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Laitoskirjasto toiminta, kaupungin kirjaston alainen 216 
Laiturit , satamalaitoksen rakennus- ja korjaustyöt 86, 325, 326 

» venelaiturit ja laituripaikat ym 227, 229, 397, 472 
Laivapäällystön, M/s Korkeasaaren, työehtosopimus 370 
Lapsi-invalidien koulusäätiö, kaupungin edustajan valitseminen isännistöön 363 
Lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen palauttamista kaupungille koskeva asia 136 
Lasten kesänviettomahdollisuuksia koskeva tiedottaminen, aloite 31 

» kesävirkistys- ja -siirtolatoiminnan tehostaminen, aloite ym 33, 200 
» kouluikäisten päivähoito 30 
» Päivän Säätiö, Linnanmäen huvipuiston vuokranpalautus 284 

Lastenhoitajien, lastenseimien, työaikajärjestelyt 370 
Lastenhuoltolaitokset 29 
Lastenkodit, kaupungin 29, 193 
Lastenlinna, lyhennyksen ja koron suorittaminen kiinteistöistä ym 179 
Lastenpsykiatrian alan lääkärit, erikoistumismahdollisuuksien lisääminen, lausunto 168 
Lastenpäiväkotien, yksityisten, toimintaa selvittelevä työryhmä 139 
Lastenseimien lastenhoitajien työaikajärjestelyt 370 
Lastensuojelulautakunta, kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon ym, 191, 196 

» kokoukset, päätökset .. 442 
Lastensuojelutoimi, laitosten suunnittelu 192 
Lastensuojelu virasto, virat ja viranhalt i jat 29, 191 
Lastentarhain lautakunta, kokoukset, päätökset ym 444 

» » virat, päivähoitolaitosten perustaminen, huoneistot ... 196, 198, 258 
Lastentarhat , kunnallisen lastentarhaseminaarin perustaminen, aloite 33, 201 

» kuulovikaisten lasten kuljetus, aloite 97 
» ruoka- ja hoitomaksut, valtionapu 197 
» tonttien varaaminen 273 
» virat, esikoulukokeilu 29, 31 

Lastentarhoja ja -seimiä koskevat asiat 29, 197, 370, 445 
Lausunnot, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen seuraavissa asioissa antamat: 

alkoholimyymälän sijoittamisesta ja ravintolain anniskeluoikeuksista 363, 469 
ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden kaupan harjoit tamisesta 116, 364 
elinkeinon harjoi t tamista koskevista anomuksista 364 
henkilökuntarekisteriä koskevassa asiassa 134 
Huopalahden—Martinlaakson rataa koskevassa asiassa 240 
jätevesien käsittelystä Tuusulan- ja Keravanjoen vesistöalueilla 248 
kansalaisuuden myöntämisestä ulkomaalaiselle 362 
kaupunkien, vanhojen, erityisrasitusten poistamista koskeva 153 
liikkuvan kaupan harjoit tamisesta 364 
ulkomaalaisen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta 115 
Uudenmaan läänin kuntauudistusta koskeva 299 

» t ieverkkotutkimusta koskeva 299 
valtatie n:o 3:n parantamista koskevat tie- ja vesirak.hallitukselle 47 
virkistysaluetarpeesta Helsingin lähivaikutusalueella 226 

Lausunnot, seuraavien lauta- ja johtokuntien antamat : 
ammattioppilaitosten johtokunnan 453 
ammattioppilaslautakunnan 459 
elintarvikekeskuksen lautakunnan 493 
huoltolautakunnan 440 
kaupunkisuunnit telulautakunnan 416, 417, 419, 420 
kiinteistölautakunnan 378, 400, 405, 414 
kirjastolautakunnan 461 
kotitalouslautakunnan 460 
lastensuojelulautakunnan 443 
lastentarhain lautakunnan 445 
liikennelaitoksen lautakunnan 489 
maatalouslautakunnan 423 
metrotoimikunnan 497 
museolautakunnan 463 
musiikkilautakunnan 466 
nuorisotyölautakunnan 468 
palkkalautakunnan 371 
palolautakunnan 428 
rait t iuslautakunnan 469 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 451 
sairaalalautakunnan 435 
satamalautakunnan 484 
suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 455 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 448 
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Lausunnot, teollisuuslaitosten lautakunnan 486 
terveydenhoitolautakunnan 432 
teurastamolaitoksen lautakunnan 492 
urheilu- ja ulkoilulautakunnan 474 
väestönsuojelulautakunnan 431 
yleisten töiden lautakunnan 476, 478, 481 

Lauta- ja johtokunnat, merkkipäivien viettäminen 147 
Lautakunnat , niiden ja kaupunginhallituksen yhteistyö 120 
Lauttasaaren eräiden puistoalueiden luovuttaminen pallokentiksi, aloite 43 

» yhteiskoulun ent. koulurakennuksen muutostyöt ym 22, 139, 172, 271 
Lauttasaari , alueiden vuokralleanto, myynti , rakennusten ostaminen 63, 260, 483 

» asemakaavanmuutos 303 
» lumensulatuspaikan ja telakan aidan piirustusten hyväksyminen 250, 327 
» tonttien varaaminen vanhusten hoivakotia varten, aloite 65 
» täyttöaluetoimikunnan mietintö 275 
» vedenalaisten kivien räjäyt tämislupa 396 
» vierassaunan rakentaminen 273 

Lehtien myyntipaikat 411 
Leikkikenttärakennuksen, Kannelmäen, piirustusten hyväksyminen 201 
Leikkikentät 31 
Leimaveron suorittamista erään määräalan kaupasta koskeva valitus 270 
Leirintäalueet 43 
Leiritoiminnan, nuorten, tukeminen 471 
Lemmilän vastaanottokoti 193 
Lentotapaturmavakuutusmaksut 138 
Leski- ja orpoeläkekassan myöntämien eläkkeiden tarkistus, sääntöjen muutos 11, 16 
Liikennejaosto, kaupunkisuunnit telulautakunnan 419 
Liikennelaitoksen lautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 488 
Liikennelaitos, alennusliput, kuukausilippujen käyt töä koskeva sopimus 341, 342 

» ammattioppilaitoksen perustaminen 96 
» jäsenmaksut, avustukset 344 
» kaupungin edustuslinja-auton käyt tö 344 
» li ikuntavammaisten ja kuulovikaisten kuljetuksen järjestäminen, aloitteet 

ym 97, 98, 343 
» linja-autolinjoja, pysäkkien siirtämistä ym. koskevat asiat 82, 97, 317, 344 
» rait iovaunujen ja l inja-autojen tilaaminen 97, 488 
» rakennusten perusparannukset ym., vahingonkorvaukset 344 
» Suomenlinnan liikenteen järjestely, aloite, sopimus 99, 343 
» vapaalipun myöntäminen urheiluhallinnollisen konferenssin osanottajille ym. 343 
» virat ja viranhalti jat , al i jäämän kattaminen ym 96, 340 

Liikenneluvat, moottori veneliikenteen harjoittamiseen myönnetyt 317 
Liikennemaksut, Hangon kaupungin suori t tamat 325 
Liikennemerkkien kaksikielisyyttä koskeva asia 313 
Liikennesuunnittelu, »Raideliikenteen perusverkko 1971» -suunnitelma 319 
Liikennetutkimus 79 
Liikennevaloja koskevat asiat 313 
Liikennevalojärjestelmän, Huopalahdentie, täydentäminen, aloite 80 
Liikenneväylät ja pysäköintialueet, kaavoitusta ja rakennusohjelmaa koskevat selvitykset ... 315 
Liikenteen järjestelyä koskevat aloitteet 79, 82 — 85 

» » » asiat 235, 299, 309, 314 
» linja-auto-, sopimus yksityisten liikenteenharjoittajien kanssa 341 

Liikesivistysrahasto, huoneistojen ostaminen, kauppaehdot — 258 
Liikeväylät, niiden rakentaminen 234 
Liikuntavammaisten kuljetuksen parantaminen, aloite 98 
Liljeberg, A. W., Oy, vuokrasopimuksen jatkaminen 68 
Linja-autojen, hankkiminen l i ikuntavammaisten kuljetukseen 156 

» » liikennelaitoksen, hankkiminen 97, 488 
Linja-autoliikenne, liikennelaitoksen 488 

» » yksityinen, yhteistariffin vahvistaminen 318 
Linja-autolinjoja ja -pysäkkien siirtämistä ym. koskevat asiat 82, 97, 317, 344 
Linnanmäen huvipuiston vuokranpalautus 284 
Liputuksen järjestäminen 254 
Lohjan Kalkkitehdas Oy, alueiden ja rakennusten myyntiä koskevat asiat 262 
Loma- ja ryhmäpuutarha-alueen perustaminen 392 
Luento- ja opetuspalkkiot 132, 370 
Lumensulatuspaikan, Lauttasaaren, piirustusten hyväksyminen 250 
Lunastustoimikunta, Helsingin, palkldot ym 288 
Luokkaretket, koululaisten yöpymis- ja ruokailumahdollisuuksien ym. parantamis ta koskeva 

aloite 37 
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Luottamusmiessopimus, kunnallinen, luottamusmiesten lukumäärät 137, 367 
Luottamustoimissa olevien palkkioista peri t tävät jäsenmaksut 137 
Luukkaan ulkoilualue 472, 473 
Lämpöjohtokanavien ym. rakentamiseen myönnetyt luvat 284 
Lämpökeskuksen, huippu- ja vara-, piirustusten hyväksyminen 336 

» keskuspesulan, savuhaittojen torjuminen 347 
Länsisatama, teollisuustontin vuokralleanto, vuokraehdot 280 

» yleis- ja käyttösuunnitelma 87 
Lääketieteen opetuksen järjestäminen kaupungin sairaaloissa, esitys 170 
Lääkintävoimistelijat, määrävuosilisää koskeva asia 168 
Lääkintöhallitus, Auroran sairaalan trooppisten tautien osaston väline- ym. hankinnat 171 
Lääkäriasema, itäinen 177 
Lääkärien, ulkopuolisten, palkkaaminen päivystystehtäviin 170 
Lääkärinpalkkiot, aluelääkäreiden, Eeg-lausunnoista suori tet tavat 21, 184 
Lääkärintodistukset, niiden vaat imat ta jä t täminen influenssatapauksissa 137 
Lääkärintodistuslomakkeiden tilaaminen 125 
Lääkärit , alue-, palkkiot, päivystystoiminta, huoneistot ym 21, 163 

» eläin-, virat ja viranhaltijat, valtionapua koskeva päätös 164, 166 
» » virkojen eläkeryhmään sijoittaminen 165 
» lastenpsykiatr ianaan, erikoistumista koskevat järjestelyt, lausunto 168 
» palkkaluokkatarkistukset, sosiaalisen palkkaluokan vahvistaminen 135, 365 
» sairaala, virat, palkkaus 171 — 176, 178, 181 
» » yksityisvastaanotot sairaaloissa 169, 183 

Maaliikennekeskus, Pasilan, piirustusten hyväksyminen, raiteiston rakentamissopimus 87, 327 
Maan- ja tontin vuokrien periminen 65, 147, 278, 385 
Maanjako-oikeuteen, Turun, valitut jäsenet 70· 
Maankaivuu- ja louhintatöiden suorittamiseen luovutetut alueet 388 
Maanmittaustoimitukset 70, 287, 289 
Maanviljelyslyseon Osakeyhtiö, lainan myöntäminen 357 
Maaperätutkimusten suorittamiseen myönnetty lupa 396 
Maatalouslautakunta, ks. myös Asutuslautakunta. 
Maatalouslautakunta, sen tehtävät , kokoonpano, kokoukset ym 18, 423 
Maatalousosasto, kiinteistöviraston 403 
Maatilat, kaupungin, viljelyssuunnitelma, pellonvaraussopimukset ym 403 
Maidontarkastamo, virat ja viranhaltijat, maidontarkastuspalkkiot 21, 166 
Mainontaa koskevat asiat 412 
Mainostoimisto SEK Oy, ilmoitusten välittäminen 125 
Maistraatti , virat ja viranhalt i jat 18, 150 
Maito-, ym. elintarvikkeiden ja vesinäytteiden tutkimista koskevat sopimukset 165 
Majoitustoimintaa, tilapäistä, ohjaavan työelimen huonetilat 181 
Makkaroiden myyntipaikat , niiden vuokralleanto ym 410 
Maksulykkäyksen myöntäminen Hausjärven kunnalle 271 
Maksut, lastentarhojen ja -seimien, lasten päiväkotien hoito- ja ruokamaksujen vahvistaminen 197 

» satamassa peri t tävät , vapaavarasto- ym. maksut 86, 484 
» talousveden kuljetusmaksut 338 
» vanhustenhuoltolaitosten hoitomaksutaksan vahvistaminen 25 

Malmi, alueen ja tontin myynti, tilojen ostaminen, aluevaihdot 58, 63, 260 
» katualueiksi merki t tyjen alueiden pakkolunastukset 271 
» palokaivon poistaminen käytöstä 252 

Malmin Kaupalliset Oppilaitokset Oy, lainaehtojen vahvistaminen, lainan takaaminen ... 358, 359 
» kauppaoppilaitoksen uudisrakennuksen kustannusarvio 271 
» lastenkoti 193 
» lentoasema, meluhäiriöt 320' 
» sairaala 170, 172 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, huoneiston vuokraaminen Hesperian sairaalan käyttöön ... 276 
» » Myllypuron osasto, avustus 201 

Mannerheimintien liikenteen järjestely 311 
Marian sairaala 22, 170, 172 
Marjaniemi, erään kadun alentamista koskeva valitus 234 
Martinlaakson-Huopalahden ra taa koskevat asiat 240, 305 
Matka-apurahat , kaupungin myöntämät 143, 175, 190 
Matkailutoimisto 123 
Matkakertomukset ja vi rkamatkat 143, 144, 220 
Matkustajalai turin ja -paviljongin, Eteläsataman, piirustusten hyväksyminen 327 
Maunula, aluevaihto 58 

» lasten päivähoitolaitoksen perustaminen 197 
Maunulan nuorisokoti 195 
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Meilahti, rakennusten ostaminen 259 
Mellunkylä, alueiden ja tilojen ostaminen, myynti 54, 64, 261 

» lainhuudatusleimaveroa koskeva valitus 270 
Meluntorjuntaa koskevat toimenpiteet 249, 320 
Menot, yhdistelmä talousarvion menoista ja tuloista 114 
Merihakan alueen kunnallisteknilliset työt, sopimus ym 56, 57 
Metallikutomo Oy, vuokrasopimuksen muuttaminen 68 
Metallitoimi Oy, tontin ja alueen myynti 63 
Metroa koskevat asiat 100, 101, 102, 321 

» Puotinharjun metro-osuuden rakentamisaikataulun ym. laatiminen, aloite 113 
Metroasemien suunnittelu, arkkitehtikilpailu ym 321, 323 
Metrotoimikunta, V. Rokkasen valitusta koskeva KHO:n päätös 101 
Metrotoimikuntaa ja -toimistoa koskevat asiat 100, 320, 387, 495 
Metsälä, sähkölinjan rakentamislupa ... 285 
Metsäosasto, kiinteistöviraston 404 
Metsärinteen vanhainkoti Oy, kaupungin edustajat 363 
Metsästyksen ja riistanhoidon järjestelyt 404 
Mielentilatutkimukset, niiden suorittaminen Nikkilän sairaalassa 174 
Mikro filmausta, teknillisten piirustusten, selvittelevä toimikunta 139 
Moottoriajoneuvo korjaamo, rakennusviraston, sen rakentaminen ym 47 
Moottorialuksen käyt täminen majoitukseen 330 
Moottoriteitä koskevat asiat 91, 220, 238, 316, 318 
Moottori veneliikenne, liikenneluvat 317 
Muistomerkit 251 
Munkkiniemen yhteiskoulu, lainojen takaaminen 105 
Munkkiniemi, aluevaihto, tontin ja puistoalueen myynti 57, 63 

» pohjatutkimuksen suorittamiseen myönnetyt luvat 396 
Munkkivuoren lastentarha 198 
Muotokuvan, kaup.joht. Uskin, maalauttaminen 121 
Museolautakunta, kokoonpano, kokoukset 463 
Musiikin järjestäminen aluelääkärin vastaanottotiloihin ja Uimastadionille 163, 472 
Musiikki- ja kansantanhuesitysten järjestäminen Esplanadikappelin lavalla 220 
Musiikkilautakuntaa ja kaupunginorkesteria koskevat asiat 142, 218, 220, 353, 465 
Mustalaislähetys, alueen vuokralleanto 382 
Mustalaisten asuntotilanteen helpottaminen 180, 439 
Mustikkamaan urheilupuisto 228, 473 
Muuntamot, rakennusten purkaminen 336 
Myllypuro, tontin vuokralleanto 67 
Myllypuron kalliosuoja, nuorisotoimiston käyttöön vara tu t tilat 223 

» Oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen ja takaaminen 106, 357 
» sairaskoti 26, 185 
» vanhusten asuintalo . 185 

Myyjäisten ym. järjestäminen 411 
Myyrmäki, kaavarunkosuunnitelma 301 
Mäkelänrinteen yhteiskoulu, opetuksen uudistussuunnitelmat ym 214 

Naapurin lastentarha 197 
Naulakallion vastaanottokoti 193 
Nikkilän sairaala 23, 169, 174 
Nilsiänkadun teollisuusrakennuksen muut taminen virastotaloksi 296 
NNKY, avustus 201 
Nopeusraj oitukset 316 
Nukketeatteri, Kasarmintorin näyttelyhallin luovuttaminen sen käyt töön 254 
Nuohoustoimen johtosääntö, nuohoussopimus ym 19, 157 
Nuorisojärjestöjen avustukset 221 
Nuorisokerhot 42, 223 
Nuorisokodit 29, 193, 195 
Nuorisotoimisto, jengitvöpisteiden järjestäminen, aloite 42 

» v i r a t / pa lkk io t ym 42, 222 
Nuorisotyölautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 467 
Nuorisotyötoimikunta, ra i t t iuskampanjan järjestäminen 196 
Nurmijärvi, maaperätutkimusten suorittamiseen myönnet ty lupa — 396 
Nurminen, John, Oy, eräiden vuokraehtojen muut taminen 90 
Näyttelyt , asuntonäyttelyn jär jestäminen 71 

» Helsingin juhlaviikkojen aikana Kaupungintalossa jä r jes te t tävä 225 
» kansainvälinen rakennusnäyt te ly 319 
» Kluuvin galleriassa jä r jes te t tävä t 225 
» pysyvään asuntonäyt telyyn osallistuminen, kustannukset 294 
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Näyttelyt , urheilu- ja ulkoilutoimintaa esittävän näyttelyn järjestäminen 230 
» valokuvanäyttelyn pystyttäminen Esplanadin puistoon 287 
» Vanhusten Viikon näyttely 163, 188 
» venenäyttelyn järjestäminen Messuhallissa 230 

Obligaatiolainan, kaupungin liikkeelle laskeman, lainaehdot 103, 348 
Ohjesäännön, ammattioppilaitosten, muutos 40 

» kansakoulun, muuttaminen 35 
» kasvatusneuvoloiden, sos.hallille lähettämisen määräa jan pidentäminen 201 
» kaupunginhallituksen, muutoksen vahvistus 10 
» terveydenhoitolautakunnan, muuttaminen 20 

Oikeusaputoimisto, virkaholhoustoimen järjestely, virat ja viranhalt i jat 34, 202 
Omistusoikeuden, eräiden valtion hallitsemien tonttien, selvittäminen 269 
Opastaulujen, Helsinkiä koskevien, asettaminen Sompasaareen ym 313, 327 
Opastus, Kaupungintalossa tapahtuvasta opastuksesta makset tava palkkio 123 
Opettajakorkeakoulun, Helsingin, ylioppilaskunta, avustus 215 
Opetus- ja luentopalkkiot 132, 370 
Opintoavustukset, kunnalliset 439 
Opintomatkastipendien myöntäminen viranhaltijoille 144 
Opiskelijoiden Lastenhoitosäätiö, avustus 201 
Oppikoulut, eräiden koulujen sijoituskysymystä, opintouudistusta ym. koskevat asiat ... 116, 214 

» yksityiset, lainojen myöntäminen 105, 357 
Osoitenumeroinnin vahvistaminen 303 
Osto- ja myyntiliikkeen harjoit tamista koskevat anomukset 364 
Osuusruokalan, palomiesten, tappion korvaaminen 157 
Oulunkylä, alueiden ja tontt ien ostaminen, myynti , vuokraus ym 53, 61, 65 
Oulunkylän G-varastorakennuksen korjaustyöt 47 

» " srk:n siirtolayhdistys, lainan välit täminen ja myöntäminen 103, 351 
» urheilupuisto 43, 230 
» yhteiskoulun Kiinteistö Oy, lainojen takaaminen 105 

Outamon vastaanottokoti 192 

Paciuksenkadun kunnossapitoa koskeva KHO:n päätös 239 
Paikallistiet 49, 238 
Paikoitusalueiden, tilapäisten, vuokralleanto 397 
Pakila, aluevaihto 59 
Pakkohuutokaupat 271 
Pakkolunastukset, korvaukset ym 271 
Palavien nesteiden varastointia koskevat määräykset 156 
Palkat, palkkaluokka- ja kuoppatarkistukset, tasokoroitus ym 12, 134, 135, 365 

» vuosilomapalkan maksamista koskeva asia 136, 368 
Palkkalautakunta , kokoonpano, kokoukset ym 365 
Palkkioiden periminen rak.tark. Salon asiassa, KHO:n päätös 151 
Palokaivot 252 
Palolaitos, virat ja viranhaltijat , paloasemien saneeraus ym 19, 156, 157 
Palolautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 426 

» radiopuhelinverkoston järjestäminen, sammutuspukujen ym. hankkimi-
nen 155, 169 

Palvelukodin, vaikeavammaisten, perustamista koskeva esitys 179 
Paraforms Oy, tontin vuokralleanto 382 
Paraisten Kalkki Oy, liiketunnelin suuaukon leventämiseen myönnet ty lupa 285 
Pasila, asemakaavan hyväksyminen, rakennusten ostaminen, tont t ivaraukset 72, 259, 272 

» Itä-, väestönsuojan rakennustyöt 20 
» rata-alueen aitaaminen, kävelytien rakentaminen 236, 309 

Pasilan maaliikennekeskus, piirustusten hyväksyminen, raiteiston rakentamissopimus ... 87, 327 
» vanhusten asuintalo, sen rakentamispäätös 186 

Pavi-kerhotoiminta 181 
Pelastusarmeija, ks. Suomen Pelastusarmeija. 
Pelastuspalvelu, suunnittelutyötä johtamaan asetettu toimikunta 139 
Pellonvaraussopimus 404 
Perhekoti 29 
Perhepäivähoidon, ohjatun, kokeileminen 197 
Perimistoimenpiteistä luopuminen vähäisten saatavien osalta 10 
Peruskoulua koskevat asiat 35, 110, 141, 208 
Pienoisgolfkenttien vuokralleanto 396 
Pihlajamäen vanhusten asuintalo, piirustusten hyväksyminen 186 
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Pihlajamäki, aluevaihto 59 
» päivän viet toa koskevat asiat 251 
» sivukirjaston perustaminen 40, 216, 258 

Pihlajasaari, matkustaja l i ikennet tä koskeva sopimus 473 
» telt tailua koskeva asia 228 

Pihlajisto I:n lastentarha- ja -seimirakennuksen piirustusten hyväksyminen 200 
Piilokonttoristumisen, Kantakaupungin, ehkäisemistä selvittelevä komitea 140 
Pinta-alalisät, niiden myöntäminen 404 
Pir i tan sairaalaa koskevat asiat 64, 177 
Pirkkolan urheilupuisto 43, 227, 478 
Pitkäkosken ja Tikkurilan välisen runkovesijohdon rakentaminen 338 

» vedenpuhdistuslaitoksen ja Konalan välistä syöttöjohtoa koskeva sopimus 338 
Pi täjänmäki , erään tontin vuokra-asia, aluevaihto ym 59, 65, 283 
Pohjatutkimuksen suorittamiseen myönnet ty lupa 396 
Pohjavedenottamo, Nikkilän sairaalan, lupaehdot 175 
Pohjois-Helsingin Yhteiskoulun Kannatusyhdistys, lainan myöntäminen 357 
Pohjola, vakuutusyhtiö, huonetilojen vuokralleanto 198 
Poikkeusluvat, kaupungin anomat, lausunnot yhtiöiden ym. anomuksista 78, 304, 309 
Poikkeusolojen sairaalasuunnitelman laatiminen, suunnit teluryhmän kokoonpano 167 
Polar-Rakennusosakeyhtiö, rakentaminen Pälkäneentien katualueella 285 
Poliisilaitos, talojen perusparannus- ja kunnostustyöt 18 

» vartiopiirien muutos ta koskeva lausunto, uusien toimitilojen varaaminen ym. 154 
Polttoaineen jakeluasemat ja -laitteet 281, 390 
Polttoaineiden hinnat, talousarvioehdotuksiin o te t tavat 345 
Polttoainevarastoihin, sähkölaitoksen, sidottujen kassavarojen enimmäismäärä 335 
Ponsiehdotusten, val tuuston kokouksissa tehtyjen, monistamista koskeva aloite 4 
Posti- ja lennätinhallitus, Tähti tornin vuoren kalliosuojatilojen vuokralleanto 280 
Postipankki, korkotukilainat 103 

» yhdystunnelin rakennusoikeus 285 
Psykiatrinen huoltotoimisto, virat ym 176 
Psykiatristen potilaiden kerhotoiminta 173 
Psykologian laudatur-harjoit tel i joiden palkkaus 192 
Puhdis tamot , jäteveden 50, 234, 249 
Puhelimia koskevat asiat 128 
Puhelinkaapelien ym. rakentamiseen myönnetyt luvat 391 
Puhtaanapito-osasto, rakennusviraston 232, 482 
Pukinmäen vanhusten asuintalo 186 

» yhteiskoulun tuki-yhdistys, lainojen myöntäminen, takaaminen 106, 357 
Puot inhar jun metro-osuuden rakentamisaikataulun ym. laatiminen, aloite 113 

» Oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen 357 
» Puhos Oy, vuokran maksulykkäyksen myöntäminen 284 

Puotinkylän kartano, muutos- ja kunnostustyöt 287 
Puukont tor i Oy, tont in vuokralleanto 67 
Puutarha-Käpylä , sitä koskevat suunnitelmat 304 
Puutavarakeskus 102, 345 
Pysähtymistilojen varaamista keskustassa tarkoi t tava aloite 81 
Pysäköintialueet, alueiden vuokralleanto ym 280, 315 
Pysäköinti järjestelyt 314 
Pysäköintivalvonta, sotainvalidien käyt tämis tä valvontatehtävissä ta rkoi t tava aloite 80 
Pysäköintivalvontajärjestelmä, kunnallinen, sitä koskevat päätökset 80, 255 
Pyysaaren täy t tö työn suorit taminen 326 
Päihdeneuvottelukunnan aset tamista koskeva aloite 29 
Päihdeosasto, nuorten, Hesperian sairaalan, henkilökunta ym 23, 173 
Päijänne-hanke, alueiden ja tilojen ostaminen, vuokraaminen, aluevaihdot 61, 266, 277 

» » vesioikeuskäsittelyn as iantunt i ja t 339 
» » vesivoimakorvauksia ym. koskeva suostumus 93 

Päivystystoiminnan, yleislääkäritasoisen, aloittaminen 163 
Päivähoito, lasten, sitä koskeva tutkimus, perhepäivähoitokokeilu 197 
Päivähoitola Vantaala 194 
Päiväkodit , niiden perustaminen, ruoka- ja hoitomaksut ym 197 
Päivölän lastenkoti 247 
Pääkaupunkien tärkeiden päätösten seuraamista tarkoi t tava aloite 11 
Pääkaupunkiseudun yhteis työtoimikunta, asuntotuotanto-ohjelmien koordinointi 294 

» » kaupungin osuus sen menoista 320 
» » kuntien yhteistyösopimus 17 
» » työryhmien kokoonpano 142, 208, 363 

Pääpaloasema, saneeraus 
Pääskylän lastentarha 198, 200 

•514 



H akemisto 

Raakaveden hankintasopimuksen muuttaminen 338 
Raastuvanoikeus, virat ja viranhalti jat 18, 153 
^Radiopuhelinlaitteiden hankkiminen ensiaputoimintaa varten 169 
Rahatoimisto, virat ja viranhaltijat , varainhoidon valvonta 11, 121, 128 
Rahoitustaset ta ja talousarvion toteutumista koskevat ilmoitukset 362 
Raideliikenteen perusverkkosuunnitelma 319 
Rait iovaunut, nivelraitiovaunujen tilaaminen 97, 488 
Rai t t iuskampanja 196 
Rai t t ius lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 469 

» toimisto, palkat, palkkiot ym 223 
Ra j ankäynti toimitukset , rantamatalan ja avomeren välistä ra jaa koskevat 288 
Hajantarkis tukset , H:gin ja naapurikuntien väliset, selvitysmiehen määrääminen ym 270 
Rake Oy, alueen vuokralleanto 382 
JRakennus Oy, tont t i varausehtojen muuttaminen, lastentarharakennuksen urakkasopimus 

ym 199, 274, 383 
Rakennusaikaisen luoton, asuntotuotannon, korottaminen 289 
Rakennuskieltoajan pidentäminen, poikkeuslupien myöntäminen 78 
Rakennuskieltoalueet 304 
Rakennuskustannukset , selvityksen antamista niistä valtuustolle tarkoi t tava aloite 45 
Rakennuslupa, City-korttelin rakennustöitä koskeva 153 
Rakennusnäyt te lyt 71, 294, 319 
Rakennusohjelmatoimikunta, vähittäiskaupan t i lantarvet ta koskeva muistio 299 
Rakennusoikeus, kortteleiden ja tonttien korkeuslukujen vahvistaminen 308 
Rakennuspiirustusten hyväksyminen, ks. myös ao. koulujen, sairaaloiden ym. laitosten nimen 

kohdalta. 
» asuntorakennusohjelmaan sisältyvien rakennusten, hyväksyminen 292 
» eräiden koulujen ym., hyväksyminen 206, 271 
» maaliikennekeskuksen rakennuksen B ym., hyväksyminen 327 
» metron Hakaniemen työtunnelin, hyväksyminen 321 
» vesiensuojelu- ja tielaboratorion, hyväksyminen 250 
» voimalaitoksen, sähköaseman, lämpökeskuksen, kaasuturbiinilaitoksen 

ym. hyväksyminen 335, 336, 340, 486 
Kakennustarkastusvirasto, virat ja viranhaltijat, eräiden palkkioiden periminen 18, 150, 151 
Rakennusten purkaminen, korjaaminen 230, 296, 297 

» julkisten, merkitseminen nimikilvillä 251 
» kellaritilojen enimmäissyvyyttä koskeva asia 309 
» ostaminen, vuokralleanto, vuokrasopimusten muut taminen ym 259, 386, 472 

Rakennustyöt , urakkatöi tä koskevan sopimuskaavan käyt tö ym 231, 477 
Rakennusvirastoa koskevat asiat 45, 47, 232, 251, 476 
Rakentaja-patsas , paikan varaaminen sille 251 
Rakentamisohjelmatoimikunta 289 
Rantamata lan ja avomeren välistä ra jaa koskevat ra j ankäynti toimitukset 288 
Ranto jen ja rautatiealueiden kunnostaminen ym 151 
Rastila, kaavarunkosuunnitelma 301 
Rastilan ulkoilualue 229, 474 
Rationalisointisopimus, kunnallisten työmarkkinaosapuolten välinen, esitys sen saamiseksi ... 133 
Ratt i juoppoustapaukset , virkavapauden myöntäminen 366 
Rauhanpatsas, ympäristön kunnostaminen 252 
Rautatiehallitus, Huopalahden-Martinlaakson radan rakentaminen 240, 305 

» kaapelien asentaminen, jalankulkujärjestelyjen suorittaminen 90, 311 
» kuukausilippujen käyttöä, raiteiston rakentamista ym. koskevat sopimukset 87, 

242, 341 
Ravintolat , eräiden sijoituspaikkojen hyväksyminen 363 
Ravitsemusterapeutin viran perustaminen 21 
Reimaria, aluevaihto, tont in vuokralleanto 59, 67, 68 

» rakennusten ostaminen 259 
Renlund Oy, sen vapaut taminen asuntojen rakentamisvelvollisuudesta 65 
Revisiolaitos, virat ja viranhalt i jat ym 8, 117 
Riistanhoidon ja metsästyksen järjestelyt 404 
Rinnekoti-Säätiö, kaupungin rahoitusosuus 196 
Roihuvuoren Oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen 357 

» vanhainkoti 185 
» vanhusten asuintalon ja lasten päivähoitolaitoksen piirustusten hyväksyminen 200 

Romukaupan har joi t tamista koskevat anomukset 364 
Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys, avustus, lainan myöntäminen, takaaminen 215, 357, 360 
Ruotsinkielinen työväenopisto, ks. Työväenopisto. 
Ruotsinkielisen ammattikouluopetuksen järjestäminen 209 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta, ks. Kansakoulut . 
Ruskeasuo, lämpökeskuksen rakentaminen ym 61, 92 
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Ruutikellarialueen, puolustuslaitoksen, liikennejärjestelyt 311 
Röntgenkuvauksen, pienois-, toimeenpaneminen 138, 177 
Röykän sairaala 176 

Sairaalalaitoksen ja teollisuuden tuotekehittelyä koskeva yhteistyö 168 
Sairaalalautakunta, kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon 167 

» kokoonpano, kokoukset ym. 434 
» poikkeusolojen sairaalasuunnitelman laatiminen ym 167 

Sairaalasuunnittelu, kaupungin ja maalaiskunnan, yhteistyöneuvotteluja hoitava toimikunta 141 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 

ensiaputoiminnan järjestäminen 169* 
ent. sairaalarakennuksen myynti Salon kaupungille 64 
eräiden hyväksyminen invalidihuoltolaissa tarkoitetuiksi sairaaloiksi 170 
lääketieteen opetus kaupungin sairaaloissa ym 22, 170 
lääkärien erikoistumismahdollisuuksien lisäämistä koskeva lausunto 168 

» ulkopuolisten, palkkaaminen päivystystehtäviin 170 
palkkaluokkatarkistukset 134, 180 
perhehoitajille potilaskuljetuksista maksettava korvaus, matka-avustukset kuntou-

tusmatkaa varten 169, 175 
rakennusten suunnittelu, muutos- ja korjaustyöt ym 22, 170, 172, 173, 176 
ravitsemusterapeutin viran perustaminen, aloite 21 
sairaansijojen käyt töä koskeva sopimus 170 
terveydenhuoltoa ja sairaalatoimintaa koskeva lausunto 166 
valtionavut 172, 176, 435 
virat, henkilökunnan palkkaus, pukukorvaus, kaluston hankinta ym. 168, 171 — 174, 176 
yksityisvastaanottojen järjestäminen 169, 171 

Sairaanhoitajakoulun lisähuonetilat 17& 
Sairaanhoito-oppilaitos, lääkärin palkkio 178 
Sairaskertomukset, jäljennösten antamista omaisille koskeva asia 169, 173 
Sairaskoti, Koskelan 25, 134, 180, 183 

» Myllypuron 26, 185 
Salmen ulkoilualue, viljelysmaiden vuokralleanto 472 
Samfundet Folkhälsan, lainan myöntäminen 104 
Sankarihaudat, tervapatavalaistuksen järjestäminen 254 
Sanomalehdentoimittajat , apuraha 220 
Santahaminan lastentarha, muut tokustannukset . 198 
Satamalaitos 86, 141, 323 
Satamalautakunta, alueiden siirtäminen sen hallintoon 323 

» alueiden vuokralleanto, vuokraehtojen muut taminen 90, 483 
» Helsingin sataman historian laatiminen 330 
» kokoonpano, kokoukset ym 483 

Satamamaksujen korottaminen ym 86, 484 
Satamarakennusosaston työvoiman työllistäminen 324 
Satamat, kaapelien asentaminen 90 

laiturien, väylien ym. rakentaminen 86, 325, 326 
Länsisataman yleis- ja käyttösuunnitelma 87 
vesilentosataman perustaminen, kustannukset 274 

Saukon konttiterminaali 87 
Saunan rakentamista Lauttasaareen koskeva asia 273 
Sedmigradskys smäbarnaskola och Marias Äsyl, ks. lastentarhain lautakunta . 
Seurakunnan, Helsingin ev.lut., tontt ivarauksista luopuminen, aluevaihdot 58, 377, 387 
Seurasaaren ravintola, vuokrasopimus 228 
Seurasaari-säätiö, vuotuisavustus 230 
Siirtolapuutarhat, uuden ryhmäpuutarha- ja loma-alueen perustaminen 392 

» Vallilan palstojen vuokra-ajan pidentäminen 383 
Siivouskorvausperusteiden vahvistaminen · 295 
Sillanpirtin hoitokotia koskevat asiat 54, 188, 377 
Sillat, Korkeasaaren-Mustikkamaan välisen sillan rakentaminen 326 

» rautat ien ali-, yli- ja jalankulkusiltojen rakentaminen 52, 242, 244 
Siltamäen lastentarha- ja -seimirakennuksen piirustusten hyväksyminen 200 

» asemakaavan hyväksyminen 76 
Sipoo, elintarvike- ja vesinäytteiden tutkimista koskeva sopimus 165 

» jätevesien viemäröintiä koskeva päätös 247 
» tilan ja alueen ostaminen 55, 265 
» vesilentosataman perustaminen 274 

Sofianlehdon vastaanottokoti 29, 192 
Sohlberg, G. W., Oy, pysäköintialueen vuokralleanto 281 
Sokeain Ystävät, tont in vuokralleanto, avustus 65, 190, 383 
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Solakallion erityiskoulu 195 
Sompasaari, ylipainehallin pystyttäminen, opastaulujen asettaminen 326, 327 
Stadion-säätiö, lainojen takaaminen 105, 356 
Stansvikin kar tanon vuokrasopimus 281, 377 
Steiner-koulu, ks. Rudolf Steiner-koulu. 
Stifteisen Botby, lainan myöntäminen 105 

» Lesches Äldringshem, vahingonkorvaus 336 
Storeys of Lancaster Oy, vahingonkorvaus 339 
Strömbergintien väestönsuojan rakennustyö 20 
Suihkukaivon sijoittaminen Töölönlahteen 53, 252 
Suoja-asun, keittiö- ym. henkilökunnan, käytön kokeilu sairaaloissa ja huoltolaitoksissa... 168, 183 
Suoja-Pirt t i yhdistys, ensisuojan vuokrasopimuksen jatkaminen, huonetilojen vuokraaminen 

ym 63, 189, 190 
» » » Sillanpirtin luovuttaminen sen hallintoon, sopimus 188, 439 
» » » tililuoton myöntäminen 349 

Suomalaisen Yhteiskoulun Oy, lainojen myöntäminen ja takaaminen 106, 357, 359 
» » » muutospiirustusten hyväksyminen 271 

Suomen Arkkitehtiliitto, rakennusurakoita koskevan sopimuskaavan käyt tö 231 
» Gallup Oy, tutkimuksen tilaaminen 147 
» Kansallisooppera, avustus 220 
» Kansallisteatteri, kaapelien asentaminen Vilhonkadulle 284 
» Kansallisteatterin Oy, lainan myöntäminen 353 
» Kaupunkiliitto, koulutuskeskuksen sijoituspaikka-asia, ansiomerkit 138, 282 
» » tontin vuokralleanto 68 
» Pelastusarmeijan Säätiö, hoitokodin vuokrasopimuksen jatkaminen, tont t ivaraus 189, 

273, 439 
» » » avustukset 190, 221 
» Lääkäriliitto, lääkärintodistuslomakkeet 125 
» Puhallintehdas Oy, tontin myynti yhtiölle, myyntiehdot 61 
» Puheopiston Kannatusyhdistys, avustus 201 
» rakennustaiteen museo, näyttelyyn luovutetut teokset 217 
)> Satamaliiton liittokokous 331 
» Sinfoniaorkesterit yhdistyksen hallituksen jäsenen nimitys 363 
» Siviili- ja Asevelvollisuusinvalidien Liitto, palvelukodin perustaminen, esitys 179 
» Sokeain Hierojain Yhdistys, lainan myöntäminen 350 
» Taideakatemia, eräiden teosten lainaaminen sille 217 
» Työväen Musiikkiliitto, avustus 220 
» Valkonauhaliitto, tilan ostaminen liitolta 266 

Suomenkielinen työväenopisto, ks. Työväenopisto. 
Suomenkieliset kansakoulut, ks. Kansakoulut. 
Suomenlinna, liikenneolojen parantamista tarkoit tava aloite ym 100, 317 
Suomenlinnan Liikenne Oy:n ja liikennelaitoksen välinen sopimus 99, 343 
Suunnittelutoimikunnan, hoitolaitosten, tehtäväpiirin laajentaminen 192 
Suur-Helsingin Osuuskassa, huoneiston ostaminen 258 
Suurkeittiösuunnittelua valvova asiantuntijaelin, edustajan nimeäminen 142 
Suursuon lastentarha, muutoksen hakeminen erääseen vahingonkorvauspäätökseen 200 

» nuoriso- ja lastentalon tontin aitaamista koskeva asia 284 
» vanhainkoti 185 

Suutarila, eräälle tilalle myönnet ty lohkomislupa, aluevaihto ym 54, 396 
Suvilahden sähköaseman uusiminen, piirustusten hyväksyminen 91, 335 
Svenska Teatern, avustus 220 
Sydänambulanssitoiminta 24, 109 
Sydäntautiliitto, avustus koronaarirekisterin toimintaa varten 179 
Sylvia-koti yhdistys, lainan maksujärjestelyt ym 196, 357 
Syväj äädyttämö, teurastamolaitoksen 346 
Syöpäsäätiö, joukkotarkastustoimintaan myönnetyt varat ym 179 
Sähkö- ja lämpöenergiakysymyksiä käsittelevän toimikunnan mietintö, kaupungin edusta ja t 332 
Sähkölaitosta koskevat päätökset 91, 252, 333, 383 
Sähköliesien asentamisluvat 286 
Sävellyskilpailu, konsertti- ja kongressitalon valmistumisen johdosta 218 
Säästöpankinrannan kunnostamista ym. koskeva aloite 43 
Sörnäinen, aluevaihdot 55 

Taide- ja kirjallisuusapurahat, jako-ohjeiden muuttaminen ym 41, 224 
Taideteosten hankkiminen, sijoitus eri laitoksiin ja lainaaminen 217, 224 
Taivallahden nuorisokoti 193 
Taksa, ks. myös Maksut ja Tariffit. 

» henkilövuokra-autojen taksan korottaminen 318 
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Taksa, kuorma- ja pakett iautojen kuljetusmaksujen korotus, lausunto 318 
» liikennemaksutaksan korottaminen 86 
» nuohoustaksan vahvistaminen 19 
» satamamaksu taksan ym. maksujen korottaminen 86, 484 
» Tervalammen työlaitoksen hoitomaksutaksan vahvistaminen 25 
» tont inmit taustaksan vahvistaminen 70 
» vanhustenhoitolaitosten hoitomaksutaksan vahvistaminen 25 

Taksiliikenne, julkisen liikenteen kaistojen käyttöoikeutta koskevat aloitteet 84 
» pysähtymiskiellon alaisten katuosuuksien käyt töä koskeva aloite 83 

Taksitutkimus 1970, toimenpiteitä harkitseva komitea 141 
Talin urheilupuisto, rakennussuunnitelmat ym 228, 475 
Talja, lupa kolariauton näytteillepanoon 318· 
Talonmiesten työaikajärjestelyt 370 
Talonrakennushankkeen toiminnallinen ennakkosuunnittelu 231 
Talo-osasto, kiinteistöviraston 405 — 414 
Talorakennusosasto, rakennusviraston 231, 477 
Talosaaren kartanon sähköverkon uusiminen 335 
Talous- ja suunnitteluosasto, khn, virat ja viranhaltijat, ympäristönsuojelutoimikunnan aset-

taminen 122, 
Talousarvio, v:n 1972 108, 114, 361 
Taloussuunnitelma, vuosien 1972—1981 361 
Talvio, Maila, muistomerkkiä koskevat asiat 252: 
Tapanila, aluevaihdot, tilojen ja alueiden ostaminen 58, 59, 261 

» palokaivon poistaminen käytöstä 252: 
» punaisten hautapaikan siirto 287 

Tapaninvainion lastentarha- ja -seimirakennuksen piirustusten hyväksyminen 200 
Tariffi, kaukolämpötariffien vahvistaminen 336 

» linja-autoliikenteen tariffien vahvistaminen 318, 341 
» sähkön tariffien vahvistaminen 91, 334 

Tartuntavaaralliseen tautiin sairastuneille suoritettava korvaus 161 
Tattarisuo, erään korttelin kunnostaminen 46 
Tehtaanpuiston yhteiskoulu, toimipaikan muuttaminen Vuosaareen 214 
Teinilän hoitokoti 193 
Teknillisten piirustusten mikrofilmausta selvittelevä toimikunta 139 
Telko Oy, kaapelien asennuslupa 91, 285 
Teollisuuslaitosten lautakunta, kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon 331 

» » kanslia, kokoonpano, kokoukset ym 485, 487 
» » 60-vuotisjuhlallisuuksien järjestäminen 333 

Teollisuustontit, niiden lisäämistä koskeva välikysymys 77 
Teosto, tontin myynti sille 63 
Tervalammen työlaitosta koskevat asiat 25, 28, 186, 439 
Tervapatavalaistuksen järjestäminen 254 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio 21, 165 
Terveydenhoitolautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 432 

» ohjesäännön muuttaminen 20 
» yleisökäymälöiden siisteyden valvominen 161 

Terveydenhoito virasto, virat, johtosäännön muuttaminen ym 20, 160 
Terveydenhuoltoa ja sairaalatoimintaa koskeva lausunto 166 
Terveydenhuoltotoiminnan järjestämistä selvittelevä komitea 139 
Terveysolojen tarkastustoimistoa koskevat asiat 161 
Teurastamolaitoksen lautakunta, kokoonpano, kokoukset, Agroksen alueen vuokralleanto ... 491 
Teurastamolaitos 102, 346 
Tiedotustoiminta, Göteborgin liikennesuunnittelua koskeva 319 
Tiedotustoimintaa koskevat aloitteet 6, 7 
Tiedotustoimisto, kaupunginhallituksen, virat ja viranhalt i jat 123 
Tiehoitokunnat, myönnetyt avustukset 240 
Tielautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 425 
Tieneuvottelukunta, Helsingin seudun, tutkimus- ym. sopimukset 234 
Tiet, akselipainotoimikunnan mietintöä koskeva lausunto 235 

» eräiden tiekorvausten suorittaminen 385 
» Hyrylä-Kullon maantien rakentaminen 238 
» moottoriteitä koskevat asiat, sopimus 91, 220, 238, 316, 318 
» paikallisteitä koskevat asiat 49, 238 
» pääteiden merkitseminen eri väreillä, ehdotus 310 
» tilapäisteiden rakentamisluvat ym 46, 392 
» Uudenmaan t ieverkkotutkimusta koskeva lausunto 299 
» Valtatie n:o 3:n parantamista koskeva lausunto 47 

Tietoimitukset ja -kunnat, kaupungin edustajien osallistuminen niihin ym 257, 289 
Tietojenkäsittelykeskus ja -neuvottelukunta 140, 142, 347 
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Tieverkkotutkimus, Uudenmaan, sitä koskeva lausunto 299 
Tilastotoimistoa koskevat asiat 128, 140, 145 
Tililuoton myöntäminen ja korottaminen 349 
Tilintarkastus ja tilinpäätös, v:n 1970 8, 118, 361 
Toimela, Työkeskus, Tukiyhdistyksen avustaminen 215, 221 
Toimihenkilöt, ks. Viranhalti jat . 
Toimikuntien ja komiteain asettaminen 139, 143, 181 

» pysyväisluonteisten, asettamista ym. koskevan tutkimuksen suorittaminen, aloi-
te 5 

Toipilasrahat, niiden määrien tarkistaminen ym 181, 438 
Tontin ja maanvuokrien periminen 65, 147, 278, 385 
Tontinmittaustaksan vahvistaminen 70 
Tontit, asunto- ja teollisuus-, niiden lisäämistä tarkoit tava välikysymys 77 

» eräiden tontt ien siirtäminen yleisten töiden lautakunnan hallintoon 47 
» » valtion hallitsemien tonttien omistusoikeuden selvittäminen 269 
» ja alueet, niiden ostaminen, myynti ja vuokraus, kaupunginvaltuuston ja -hallituk-

sen päätökset 5 3 - 6 9 , 2 6 0 - 2 6 9 
276, 

» » » » » » » » kiinteistölautakunnan päätökset 230, 
273, 3 7 7 - 384 

» » » » varaaminen eri tarkoituksiin 65, 272 
» » » » vuokralleantoa koskevat satamalautakunnan päätökset 387 
» » » » » » urheilu-ja ulkoilulautakunnan päätökset ... 472 
» » » sekä rakennukset, niiden määrääminen kiinteistölautakunnan hallin-

toon 373 
)> tontt ivarauksista luopuminen, osoitenumeroinnin vahvistaminen ym 284, 303, 387 

Tontt i jaot ja niiden muutokset 76, 308 
Tonttiosaston, kiinteistöviraston, toimialaan kuuluvat asiat 378— 402 
Torikauppa 410 
Toukola, erään tontin vuokrasopimuksen jatkaminen 68 
Toukolan hoitokoti 439 
Trooppisten tautien poliklinikan hankinnat 171 
Tuberkuloositarkastuksen järjestäminen 138 
Tuberkuloositoimisto 177 
Tulot, yhdistelmä talousarvion tuloista ja menoista 115 
Tuotekehittelyä koskeva sairaalalaitoksen ja teollisuuden yhteistoiminta 168 
Turun maanjako-oikeuteen vali tut jäsenet 70 
Tutki jalautakunnan kokoonpano 12 
Tutkinta-asema, lastensuojelu viraston, korjaustöistä johtuvat järjestelyt ym 194 
Tuusula, alueen vuokraaminen Päijänne-hanketta varten 277 

» jätevesien käsittelyä koskeva lausunto 248 
Typpi Oy, sen ja Rikkihappo Oy:n yhtyminen 363 
Työaikajärjestelyt, lastenseimien hoitohenkilökunnan 370 

» talonmiesten 370 
» virastojen ja laitosten 136 

Työehtosopimukset 15, 16, 370 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys, avustus 215, 221 
Työllisyystyöt 201 
Työmaaparakkeja varten vuokra tu t alueet ym 387 
Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen takaisinsaamista koskeva asia 136 
Työnantajapuolen (kaupungin) luottamusmiesorganisaatiota vastaavan organisaation luominen 367 
Työntekijät, eräiden vuorotyötä tekevien poikkeuksellinen eläkeikä, esitys 96 

» kaupungin palvelusten järjestäminen vuoro- ym. työtä tekeville, aloite, komitea 31, 
139 

» tuntipalkkaisten työehtosopimukset 15 
Työpuvun korvaamista kaupungin varoista koskeva valitusasia 168 
Työsopimuslomakkeen, uusitun, käyt töönotto 365 
Työsopimussuhteisten eläkesäännön kumoaminen 16 
Työtehoneuvottelukunnan ja järjestelytoimiston historiikin kirjoit taminen 131 
Työturvallisuusorganisaation jäsenistön toimikauden pidentäminen 130 
Työvoiman, talorakennusosaston oman, käyt tö rakennustöissä, esitys 231 
Työväen Sivistysliitto, Helsingin opintojärjestö, avustus 215 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, johtokunnan kokoukset, päätökset ym 457 

» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 213 
» suomenkielinen, johtokunnan kokoukset, päätökset ym 454 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 213 

Työväenopistot, tunt iopet ta j ien ym. palkkioiden vahvistaminen 212 
Tähtitornin maanalaisten tilojen vuokraaminen valtiolle 280 
Täyttöaluetoimikunnan mietintö 275 
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Töölö, Etu-, asemakaavan muutos 77 
Töölön Lastenseimi Yhdistys, lisäavustus 201 

» sivukirjasto, valtionapu, eräät järjestelyt 216 
» Urheilutalosäätiö, lainan myöntäminen, sääntöjen muutos 353, 363 

Töölönlahden alueen kaavar unko työn ym. valvomiseksi asetettu komitea 141 

Uimahallit, lasten uimakurssien järjestäminen 473 
Uimalat, niiden sulkeminen eräissä tapauksissa 432 

» vapaa- ja alennuskorttien jakoperusteiden muuttaminen 473 
Uimastadion, musiikin järjestäminen sinne 472 
Ulkoilmajuhlat yms. tilaisuudet, niiden pitämiseen luovutetut alueet 398 
Ulkoilmakokousten, hengellisten, järjestämistä koskeva asia 286 
Ulkoilualueita koskevat asiat 43, 229, 472, 473, 474 
Ulkoilutoiminnan tukemiseen myönnetyt avustukset 471 
Ulkomaalaisen oikeus elinkeinon harjoittamiseen, lausunnot 364 

» » kiinteistöjen omistamiseen, lausunnot 115 
Ulkomyynti kioskeissa ym., kauppaa koskevat määräykset 69, 410 
Ulkonäyttelyalueiden vuokralleanto 398 
Ulkotarjoilu, kesän ajaksi myönnetyt luvat 396, 410 
Ulosottovirasto 18, 153 
Union-Öljy Oy, jakeluasema-alueen vuokralleanto 329 
Urakkatyöt, niitä koskevat teollisuuslaitosten lautakunnan päätökset 485 

» sopimuskaavan käyt tö 231 
Urheilu- ja ulkoilulautakunta, kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon 225 

» » » kokoonpano, kokoukset ym 471 
» » ulkoiluvirastoa koskevat asiat 42, 227 

Urheiluhallinnollinen konferenssi, vapaalipun myöntäminen osanottajille 343 
Urheiluhallit Oy, avustus 230, 471 
Urheilukentät ja -laitteet, rakennustyöt ym 227 
Urheilupuistot 43, 227, 230, 478 
Urheilutoiminnan kehittämisehdotus 226 
Urheilutyön avustaminen 157, 212, 221, 230, 471 
Uskotut miehet, maanmittaustoimituksiin valitut, palkkiot 70, 288 

» » palkkiot vuokra-alueiden järjestely toimituksista 155, 280 
Uudenmaan läänin kuntauudis tusta koskeva asia 299 

» t ieverkkotutkimus, lausunto 299 

Vaakuna, kaupungin, sen käyt täminen eri tarkoituksiin 123, 148 
Vaalit, kunnallisvaaleja koskevat asiat 16, 150, 161 

» valtiollisia vaaleja koskevat asiat 20, 159, 409 
Vaasan Höyrymylly Oy, eräiden vuokraehtojen muuttaminen 90 
Vaatturikoulu 211 
Vahingonkorvaukset, autoille sattuneiden vahinkojen 155, 157, 254, 318, 330, 373 

» kadonneen tavaran, anastetun omaisuuden 172, 173, 174, 230, 256 
» koiran aiheut taman vahingon 346 
» lastauksen yhteydessä turmeltuneesta voierästä suoritettu 330 
» lastentarhoissa, kansakouluissa, nuorisokerhossa sattuneiden vahin-

kojen 200, 206, 223 
» liikennevahinkojen johdosta suoritetut 344 
» tapaturmien ym. johdosta suoritetut 190, 298, 346, 373 
» työpaikoissa sattuneiden vahinkojen ym 161, 171, 254, 330 
» vesi- ja viemärijohto- ym. töiden a iheut tamat ... 157, 246, 254, 336, 339 
» vuokrasopimuksen ennenaikaisen irtisanomisen aiheut taman 283 

Vaihetyökeskus, virat, valtionapu 194 
Vainajien muiston kunnioit taminen 147, 172 
Vajaamielislaitokset 29, 195, 196 
Vakuusasiakirjojen, kiinteistölautakunnan hallussa olevien, tarkastus 376 

» rahatoimiston hallussa olevien, tarkastus 120 
Vakuutukset, viranhaltijain, luottamusmiesten ym. lentotapaturmien varalta 138 
Valassaari, aal lonmurtajan rakentaminen 326 
Vallila, rakennusten ostaminen 259 

» siirtolapuutarhapalstojen vuokra-ajan pidentäminen 383 
Vallilan ammattikoulu 209 
Valmet Oy, aluevaihdot, rakennusten myynti ym 60, 269 

» » sille luovutet tava vesialue 271 
Valokuvanäyttelyn pystyt täminen Esplanadin puistoon 287 
Valtatie n:o 3:n parantamista koskeva lausunto — 47 
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Valtio, aluevaihdot kaupungin kanssa 55, 377 
» eräiden tonttien omistusoikeuden selvittäminen 269 
» lainan ottaminen siltä asuntolainoja varten 103 

Valtiollisia vaaleja koskevat asiat 20, 159, 409 
Valtionavut, ks. myös koulujen, sairaaloiden ym. laitosten nimien kohdalta. 

» ammattioppilaitosten 209 
» eläinlääkärien palkkaukseen 164 
» kansakoulujen 203 
» kasvatusneuvoloiden 202 
» kaupunginkirjaston 216 
» Kontulan perheryhmäkodin 196 
» lastentarhojen 197 
» sairaaloiden 172, 176, 435 
» vaihetyökeskuksen 194 

Valtionrautatiet, kuormalavojen käyt töä koskeva sopimus ym 326 
» Martinlaakson radan rakentamista koskeva asia 305 

Valtuustoaloitteet, keskeneräiset 5, 118, 121 
Vammaisten huomioon ottaminen yhteiskuntasuunnittelussa, esitys 343 
Vanamon erityislastentarha 198 
Vanhainkodit, kaupungin 26, 184, 439 

» yksityiset 190, 438 
Vanhainkoti Säästömaja Oy, lainan myöntäminen 351 
Vanhakaupunki, rakennuksen ostaminen 259 
Vanhankaupunginlahden retkeilyreittiä koskeva aloite 43 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen, jäsenten valitseminen 116 
Vanhojen Huolto, lainan myöntäminen 350 
Vanhusten asuintalot 26, 185, 274, 439 

» hoitopaikkatarve, avustukset 182, 221 
» päiväkoti- ja viihtyvyystoimintaa koskevat aloitteet 26, 28 
» Viikon näyttely 163, 188 
» virkistystoiminnan tukeminen, aloite ym 28, 187, 438 

Vanhustenhuoltolaitokset 25, 182 
Vantaala, päivähoitola 194 
Vapaa- ja alennuskorttien, uimaseuroille myönnettävien, jakoperusteiden muut taminen 473 
Varasto- ja autotallitilojen vuokraaminen virastojen ja laitosten käyt töön 123, 407 

» » pienteollisuusalueiden vuokralleanto ym 328, 392 
Varastorakennukset, korjaustyöt , piirustukset 47, 87 
Varastorakennus L 7:n suunnittelu- ja rakennustoimikunta 141 
Vartiokylä, alueen ostaminen, myynti , aluevaihdot 54, 58, 63 

» tonttien ja maa-alueiden vuokralleanto 393, 395 
Vartiokylän Oppikouluyhdistys, vuokrasopimuksen muut taminen 68 
Vartiosaari, kaavarunkosuunnitelma 301 
Vastaanottokodit 192 
Vedenkuljetusmaksut 338 
Vedenpuhdistuslaitokset 338 
Vedensaannin, Nikkilän sairaalan, turvaaminen, vedenottamon lupaehdot 175 
Veistoskilpailu, Yliskylän kansakoulun taideteoksen hankkimiseksi 224 
Veneiden ja alusten talvisäilytystä koskevat aloitteet, talvisäilytyspaikat 44, 229 
Venelaiturit ja venepaikat, rakennustyöt, vuokralleanto ym 227, 229, 397, 472 
Venenäyttelyn järjestäminen Messuhallissa 230 
Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa, lainaehtojen vahvistaminen 356 
Veromiehen teollisuusalueen rakennuskaavaehdotus 302 
Verotusta koskevat asiat 12, 107, 129, 361 
Verovirasto, kunnanasiamiesten määrääminen, uusien toimitilojen varaaminen 129 
Veräjämäki, lasten päivähoitolaitoksen perustaminen 197 
Vesala, metro-osuuden suunnittelu 321 
Vesialueen luovuttaminen Valmet Oy:lle 271 
Vesialueet, kalavesien hoitotoimenpiteet, kalanistutus ym 230, 248 
Vesiensuojelu- ja tielaboratorio, Kyläsaaren, aluevaraus, piirustusten hyväksyminen ym. 50, 250 
Vesijohto- ja viemärityöt, eri alueilla suoritetut 245, 338 

» » » myönnety t työluvat 245, 246, 392 
» » » niiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 157, 246, 254, 336, 339 

Vesilaitos 93, 337 
Vesilautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 424 
Vesilentosataman perustaminen, kustannukset 274 
Vesinäytteiden ja elintarvikkeiden tutkimista koskevat sopimukset 165 
Vesipostit ja tilapäiset vesijohdot 338 
Vesivoimaosakkaiden oikeuksien turvaaminen Kemijoki Oy:ssä 339 
Viemärin ja kadun rakennuskustannusten vahvistaminen, rakentamiskorvaukset 46, 256 
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Vierailukutsut, kaupungin esit tämät ja saamat 145, 223 
Vihannestukkukeskus 346 
Vihdin Sähkö Oy, suurjännitelinjan rakentamisoikeus 285 
Vihti, elintarvike- ja vesinäytteiden tutkimista koskeva sopimus 165 

» ranta-alueen vuokralleanto kunnalle 283 
» tilojen ostaminen sieltä 266 
» yleiskaavaehdotusta koskeva muistutus 302 

Wiipurin museon säätiö, avustus 257 
Viljelys- ja laidunmaiden vuokralleanto 389, 403 
Viran- ja toimenhalti jat , toimistoapulaisten virkanimikkeiden, palkkauksen ym. korjaaminen, 

aloite 13 
Viranhaltijat, eläkkeiden tarkistusjärjestelmän valinta, määräa jan pidentäminen 16 

» kunnallinen sopimusvaltuuskunta ym 134, 137 
» kuukausipalkkaisten vuosilomapalkan maksaminen 136, 368 
» lääkärintodistusten vaat imat ta jät täminen influenssatapauksissa 137 
» palkkaluokka- ja kuoppatarkistukset, tasokorotus 12, 134, 135 
» sairaaloiden yötyörajoituksesta johtuvat järjestelyt 168 
» työaikajärjestelyt, sosiaalisen palkkaluokan vahvistaminen 135, 136, 365 
» virkamatkat , matka-apurahat , opintomatkastipendit ym 143, 144 
» virkavapauden myöntäminen ratti juoppoustapauksissa 336 
» ylimääräisten eläkkeiden tarkistus ym 16 

Virastot ja laitokset, esitys kunnallisten työmarkkinaosapuolten välisen rationalisointisopi-
muksen solmimiseksi 133 

» » » harjoittelijoiden palkkaamista koskevat ohjeet ym 131, 132, 192, 369 
» » » henkilökunnan urheilutyön tukeminen 471 
» » » huoneistojen luovuttaminen niiden käyt töön 405 
» » » kielilainsäännösten rikkomista koskevat kir jelmät 313 
» » » merkkipäivien viettäminen 147 
» » » omien työntekijäin työllistäminen satamarak. osast 201, 324 
» » » siivouskorvausperusteiden vahvistaminen 295 
» » » työaikajärjestelyt, uusitun työsopimuslomakkeen käyttöönotto ... 136, 365 
» » » työnantajapuolen organisaation luominen 367 
» » » v:n 1972—1981 taloussuunnitelma 361 

Virastotalot, huonetilojen luovuttaminen kokous- ym. tarkoituksiin 296, 405 
» Kallion virastotaloa koskevat asiat 149, 160, 295 

Virat, tilapäiset, palkkaluokkatarkistukset 135 
Virkaholhoustoimen järjestely 34, 202 
Virkamatkat ja matkakertomukset 143, 144, 220 
Virkanimitykset, niissä noudate t tavat periaatteet, välikysymys 14 
Virkapukukorvaus, kodinhoitajien 181, 366 
Virkavapaus, sen myöntäminen rattijuoppoustapauksissa 366 
Virkistysaluetarve Helsingin lähi vaikutusalueella, lausunto 226 
Vironniemen erityislastentarha, piirustusten hyväksyminen 200 
Virvoitusjuomakioskit, niiden vuokralleanto 410 
Voimalaitokset, sähkölaitoksen 91, 335 
Volvo Auto Oy, alueen vuokralleanto 327 
Vuokra-alueiden järjestely toimitukset 278 
Vuokra-asunnot, niissä asuvien tulorajan tarkistaminen 292 
Vuokraoikeuksien siirrot eräillä asuntoalueilla 384 
Vuokrasopimukset, eräiden rakennusten ja huoneistojen ym 386, 407, 408 

» tontt ien ja alueiden, rajaseinäsopimukset 42, 68, 377, 382 — 385, 388 
» varasto- ja pienteollisuusalueiden, ehtojen muut taminen ym 392 
» viljelysmaita koskevat 403 

Vuokrat, kultaklausuuliehtoisten maanvuokrien periminen 384 
» maan- ja tontinvuokrien periminen 278 
» maksuiykkäykset, palautukset ym 284 

Vuoropysäköinti järjestelmin käyttöönottaminen, sitä koskeva valitus 314 
Vuosaaren lastentarha, rakennustöiden loppuunsaattaminen ym 198 

» Liikekeskus Oy, aluevaihto 60 
» Oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen 357 
» ruotsinkielisen lastentarhan perustaminen 198 

Vuosaari, asemakaavanmuutos 303 
» lastenpäivähoitolaitoksen perustaminen 197 
» rakennusten, tilojen ja alueiden ostaminen, myynti , aluevaihdot 54, 58, 64, 262 
» Säätiö, aluevaihto, sillan luovutussopimus 60, 262 

Vuosilomapalkan, kuukausipalkkaisten, maksaminen 368 
Vuositilintarkastajia koskevat asiat 9, 118 
Väestönsuojat, niiden kunnossapidon tarkastus 158 

» rakennustyöt, piirustusten hyväksyminen ym 19, 57, 159, 430, 479 
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Väestönsuojelua koskevat päätökset 158, 430 
Väestönsuojelulautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 430 
Vähittäiskaupan t i lantarvet ta koskeva muistio 299 
Väkijuomamyymälät , asematunnelin myymälän aukioloaikoja ym. koskeva asia 363, 469 
Väkiluku, Helsingin, asetettu tavoite 298 
Välikysymys asunto- ja teollisuustonttien lisäämiseksi 77 

» virkanimityksissä noudatet tavis ta periaatteista 14 
Wärtsilä Oy, kaapeleiden ym. rakentamislupa 285 

» » tontin vuokralleanto, vuokraehdot 88 

Yhdistys opet ta ja tarkoteja varten, aluevaihto 58 
Yhteiskuntatutkimus, Helsingin seudun, virat ja viranhalti jat 147 

» » » yhteistyö korkeakoulujen kanssa 215 
Yhteistyötoimikunta, pääkaupunkiseudun, kuntien yhteistyösopimus, työryhmien kokoon-

pano 17, 142, 208 
Yhtenäiskouluyhdistys, avustus 360 
Yhtiöjärjestyksen, Kemijoki Oy:n, muuttaminen 336 
Yhtyneet Ravintolat Oy, laitureiden rakentamislupa 229 
Yleishyödyllisten yritysten ym. avustusmäärärahojen jako, jakoehdotusta harkitseva ko-

Yleiskaava, eräiden osayleiskaavojen hyväksyminen 72, 301 
Yleiskaavaehdotus, Vihdin kunnan, sitä koskeva muistutus 302 
Yleisten alueiden maanmittaustoimitukset 287 

» töiden lautakunta, kiinteistöjen ja tonttien siirtäminen sen hallintoon 47, 230 
» » » kokoonpano, kokoukset ym 476 

Yleisökäymälät, rakentaminen, purkaminen ym 252 
Ylioppilasterveys-yhdistys, lainaehtojen vahvistaminen 355 
Ympäristönsuojehitoimikunta, sen asettaminen ja kokoonpano 122 

» ilman saastumisen rajoittaminen, meluntorjunta 249 
Yrit täjätoimintaa, kotona tapahtuvaa ym., koskevan tutkimuksen suorittaminen, aloite .... 33 

Äiti- ja lapsikotien tukeminen 438 
Äitiys- ja lastenneuvolat 161, 258, 433 

Öljysatama, Herttoniemen, öljynerotuskaivon rakentaminen 327 
» Laajasalon, alueen vuokralleanto 483 
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Viimeksi ilmestyneet julkaisut: 

(Helsingin kaupungin tilastotoimisto julkaisee m u u t paitsi A V). 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti , t au lukot myös ruotsiksi ja eng-
lanniksi. 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
57. 1972. 
Jä lk immäinen osa (tilastollinen katsaus). 
5 2 - 5 3 . 1968-69. 

II —III Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja 
englanniksi. 
32. 1971. 

V Kaupungin tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1. osa Taseet, omat rahastot ja eräitä tilastollisia t ietoja. Suomen- ja ruotsinkielinen. 
2. osa Menot ja tulot. Suomenkielinen. 
3. osa. Taulukoita ja li i t teitä. Suomenkielinen. 
57. 1972. 

VI Opetuslaitokset. Suomen- ja ruotsinkielinen; otsikot, tau lukot ja t i ivistelmät myös 
englanniksi. 
38. 1970 

VII Erikoistutkimukset. 8. Yleinen väestölaskenta Helsingissä vuonna 1970 
(irtolehtikokoelma). Suomen- ja ruotsinkielinen. (Nro 6 ei ole vielä i lmestynyt). 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot ja 
sisällysluettelo myös englanniksi. 
61. 1972. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
84. 1971. 

D. Helsingin kaupungin virastot ja laitokset. Suomenkielinen. 
6. 1970. 

E. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
45. 1973. 

F. Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten asiahakemisto. Suomenkielinen. Ir tolehti-
kokoelma. 

G. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
50. 1972. 

H. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. Ir tolehti-
kokoelma. 

I. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkieliset 
t i ivistelmät. 
25. 1974, 1. 


