
H A K E M I S T O 

Aga Oy, Ab, ajoneuvoradioaseman ostaminen 52 
Agnes Udds Fond- nimisen rahaston perustaminen 41 
Ahtelan toipilaskoti 1 2 

Aikarajoitusta osoittavat lisäkilvet liikennemerkeissä 143 
Airamin alikäytävä, kustannusten jako 1 1 6 

Aitaaminen, katu-ja rakennusalueet, puistot, tont i t 15, 70, 120, 130, 143 
Ajonopeuden valvonnan tehostaminen ja moitteettoman ajotavan kehittäminen 4 
Akademiska Damkören Lyran matka-avustus 1 0 7 

A-kJinilckasäätiö 1 3 ' 5 9 ^ 
Ala-Tikkuri lan pumppaamon piirustukset 1 1 9 

Aleksanterinkatu 16 -18 , toimiti lajärjestelyt 1 3 2 

Aleksis Kiven kansakoulu,opetussuunnitelman hyväksyminen 100 
Alennus-ja vapaaliput, liikennelaitos 38, 152 
Alikäytävät, sillat ja tunnelit 115, 116 
Alistamisvelvollisuuden (kaavamuutokset)' poistaminen 137 
A lko Oy, Ab, asuntotontin varaaminen 127, 130 

» myymälöiden sijoittaminen ^64 
» veistoksen sijoittaminen Tammasaaren laituril le 147 

AIkoholimainonnan kieltäminen kaupungin mainosvälineissä, aloite 2 9 
Alkoholistien (asunnottomien) huollon tehostaminen 87 

» suojatyökokeilun järjestäminen . 87 
AIkohol ist ihuoltotyön tukeminen 1 7 0 

Aloit teet: 
— ai koholimainonnan kieltämisestä kaupungin mainosvälineissä 2 9 
— atomivoimalaitoksen sijoittamisesta 37 
— autopaikoituskysymyksestä 3 3 

— eräiden hoitolaitosten ts.toimenhaltijoiden ikälisistä 1 2 

— henkilöpoliitt isen toimintaohjelman laatimiseksi 6 
— itäisen aluekeskuksen suunnittelutilanteen selvittämiseksi 31 
— jalkapalloilun harjoituskenttien lisäämiseksi 19 
— julkisten palvelutilojen lisäämiseksi Katajanokka-Kruununhaka-Kaartinkaupunki-alueelle 2 8 
— kadunnimikilpien parantamiseksi 33 
— katualueiden vehreyden lisäämiseksi 21 
— kaupungin henkilökunnan kehityksen selvittämiseksi 43 
— kaupunkisuunnittelulautakunnan velvoittamiseksi noudattamaan valtuuston kannanottoja 30 
— keskeneräiset 3 
— kiinteistön Mäkelänkatu 8 6 - 9 6 piha-alueen kunnostamiseksi leikkipaikaksi 32 
— kotitalouslautakuntien työn saattamiseksi valtionavun piir i in 17 
— kotitalouslautakuntien työn tehostamiseksi 17 
— koululaisten liikenneturvallisuuden tehostamiseksi 4 
— kuulovammaisten hoidon parantamiseksi 11 
— lasten päivähoitolaitosten tutkimiseksi 1 4 , 1 5 
— lastentarhojen pihamaiden aitaamiseksi ym 15 
— Maila Talvion ja Juuso Mikkolan kotimuseon perustamisesta 18 
— ns. Marinadin talon säilyttämiseksi 29 
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Hakemisto 
Aloi t teet 
— Messuhallin hankkimiseksi kaupungille 22 
— metroasemien suunnitteluperiaatteiden saattamiseksei kvstoon 34 
— metroli ikenteen hoitamisesta . . . 34 
— metron rakentamistilanteen selvittämiseksi 33 
— määrärahojen merkitsemiseksi talousarvioon 42 
— peruskoulun uudistetun ohjelman toteuttamiseksi ajoissa 16 
-- pientaloalueen aikaansaamiseksi . . 29 
— piha-alueiden kunnostamiseksi leikkipaikaksi 32 
— riittävän lähimyymäläverkoston turvaamiseksi asuntoalueilla . . ... 28 
— talousarvion käsittelyyn l i i t tyvät 41 
— tontt ien varaamiseksi vanhusten asuntola-hoitokoteja varten 26 
— työpaikkaruokailun järjestämiseksi 7 
— työsopimussuhteisten ikälisäoikeuksista . . 6 
— vanhan rakennuksen säilyttämiseksi Sörnäisten rantatie 9:ssä . · . · . · 30 
— vanhusten kirjastopalvelujen parantamiseksi 18 
— varamiesjärjestelmän toteuttamiseksi kaupungin-ja kauppalanhallituksissa . . . . . 3 
— v:n 1974-1983 taloussuunnitelman peruslähtökohtien selvittämiseksi . . . . . . 43 
Alueellinen toimintasuunnitelma, sairaanhoito 80 
Alueet, ks. Kiinteistöt 
Aluepoli i t t inen valmistelutyö, lausunto 48 
Aluerakennussopimukset, pykälä asukkaiden mahdollisuudesta osallistua suunnitteluun, toivomusponsi . . . 24 
Aluerakentaminen, autopaikoituksen kustannusten jako, toivomusponsi 25 

» Pukinmäki , 25 
» sopimusta koskeva valitus ym. . ! 125 

Aluevaihdot . . . . : . . . . . ; . . . . . . .21 - 2 4 , 125, 182, 183 
Ammattientarkastustoimisto, muuttaminen työsuojelutoimistoksi 10,77 
Ammatt ikoulut , Haaga 103, 165 

» Herttoniemi . . . 17,103, 165, 16& 
» Kamppi . ' . 69, 103, 165 
» Kauneudenhoitoala 17,103 
» Käpylä . 10,. 103, 166 
» Laboratoriokoulu 103, 166 
» liikennelaitos 39, 154 
» Vallila . 10, 17, 102, 166 

Ammattikurssisäätiö (pääkaupunkiseudun), säädekirjan hyväksyminen . . . . . . . . . 17 
Ammatt iopetustoimi .16, 17, 102 
Ammattioppilaitokset, ks. myös Ammatt ikoulut 

» johtokunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset 165 
» kurssianom ukset 102 
» ohjesäännön muuttaminen 17 
» oppilaspaikat 103 
» osastonjohtajien oppivelvollisuuden huojentaminen, ehdotus 102 
» toimisto, virat 102 

Ammattioppilaslautakunta '. . 167 
Ampumatarvikkeiden kauppa, lausunto harjoittamisluvasta 164 
Anniskeluravintolat, sijoittamista koskevat lausunnot 164 
Ansiomerkit 61 
Apurahat, ks. myös Avustukset 

» kansakoulujen oppilaille 243 
» opintomatkat 66 
» taide-ja kirjallisuus 110 
» yleishyödylliset yritykset ja laitokset 107 

Aravahuoneistot, ostaminen, myyminen, vaihtaminen 136 
Arkadian nuorisoklinikka . 93 
Arpojen myynti luvat 203 
Arvostusohjeot, (käyttöomaisuus) hyväksyminen 46 
Asemakaava- ja rakonnusasiainkäsittelyä varten tarvittava lisäjäsenen asettaminen maistraattiin . . . . . . . . 8 
Asemakaavat, hyväksyminen, laatiminen, muutokset, valitukset ym 30, 138, 139,155 
Asesepäntien, Metsäläntie, Nii t tyläntie, liikennejärjestelyt 142 
Asumistukiasiat, hoidon järjestäminen 134 
Asunnonjakotoimikunta 134 
Asunto-ja lisälainahakemukset 136 
Asunto-osakeyhtiöt, maanhankintalain mukaan perustetut 164 
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Hakemisto 

Asunto Oy Hertan katu 9, rakennusten ostaminen 123 
» » Kannelmäen Pientalot, tont in vuokraaminen, rakennustyöt, rahoitus ym 26, 135 
» » Kasöörinkatu 3, huoneiston ostaminen " 123 
» » Kiertotähdentie 4, tont in vuokraaminen, rakentaminen, asuntojen jako ym 26, 135 
» » Kivalterintie 21, pöytäkir janotetta koskeva valitus 76 
» » Kotikonnuntie 2, huoneiston vuokraaminen perhepäivähoidolle 128 
» » Kotkankatu 1, huoneiston ostaminen 122 
» » Kyl l ik inkatu 13, rakennusten ostaminen 123 
» » Maamiehentie 2, tont in vuokraaminen 26 
» » Melkontorni, huoneiston maksaminen 123 
» » Metsäpurontie 9 ja 17, lainat 135 
» » Myl lyt ie 3, esitys puiston aitaamisesta ja vartioinnista 120 
» » Näkinkulma, päällystystöiden avustaminen, anomus 115 
» » Oltermannintie 18, pensaiden istutus melusuojaksi 120 
» » Puistokaari, kadun kunnossapitoa koskeva valitus 115 
» » Puistolan asemaseutu, tont in varaaminen . 124 
» » Pyynikintie 5, rahoittaminen, asjntojen jako 134, 136 
» » Runeberginkatu 30, jalkakäytävän painumista koskeva valitus 114 
» » Saariseläntie 4, huoneiston ostaminen 123 
» » Säästöluoto ja As. Oy Neitsytsaarentie, liikennejärjestelyt 142 
» » Säästöpurje, lämpöjohdon rakentaminen 130 
» » Tii l imäki, valitus pysäköintialuejärjestelyistä 142 
» » Ulvilantie 11, valitus jakeluasematontin vuokraamisesta 129 
» » Urheilukatu 32, kadun kunnossapito, kaup:n muutoshakemus 115 
» » Vuorimiehenkatu 12, huoneiston ostaminen 122 

Asunto-oikeus, perustaminen, jäsenet 9, 43, 71 
Asuntojen hankkiminen mustalaisperheille 136 
Asuntojen jakaminen 135,136 
Asunto-osuuskunta, Käpylä, korvaus istutuksista 128 
Asuntorakennustoiminta 29, 134 
Asuntorakennustöiden rahoittaminen 134 
Asuntotalojen (puolikunnallisten) rakentaminen 42 
Asuntotilanne, li ikennehenkilökunta, mustalaiset 136, 154 
Asuntotontt ien varaaminen, vuokraaminen 126, 127, 130, 185 
Asuntotuotanto, kaupungin oman tuotannon tutkiminen, komitea 64, 65 

» lainojen saaminen, toivomusponsi 41 
» lainojen takaaminen 40 
» -ohjelmat, sijoittamisohjelma 1974-1977 29, 134 

Asuntotuotantopäivät, Uudenmaa 136 
A s u n t o t u o t a n t o t o i m i n t a , tontt ien varaaminen 126 
Asuntotuotantotoimisto, lämpöjohdon ym. rakentaminen 130 
ATK :n yhteistyöperiaatteet 156 
Atlas Copco Ab, 100-vuotisjuhlat, edustus 67 
Atomivoimalaitoksen sijoittaminen, aloite 37 
Auroran sairaala 11, 82 ,238 
Autojen joutokäynnin rajoittaminen 75 
Autojen paikoitusalueet, autopaikat ja - tont i t 197 
Autopaikoituksesta aiheutuvien kustannusten jako 25 
Autopaikoituskysymys, aloite 33 
Autot , hankkiminen virastoihin ja laitoksiin 52 

» hylätyt, käsittelyä koskevan lainsäädännön kiirehtiminen 46 
Autot tomien korttelipihojen toteuttaminen, toivomusponsi 41 
Avohuolto, vajaamieliset 93 
Avomeri Oy, alueen vuokraaminen 30 
Avosairaanhoitopalvelut, laskutus, avosairaanhoito 76, 81 ,251 
Avustukset, avohoidon dialyysiaseman perustaminen 81 

» huoltolautakunnan jakamat 170 
» kansakouluoppilaille 234, 243 
» kotiapu keskukselle 170 
» lasten päiväkodeille ja-seimille 97 
» lastensuojelulautakunnan myöntämät 212 
» nuorisotyötä varten 224 
» oppikouluil le 104 
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Hakemisto 
Avustukset 

» raittiustyön tukemiseen 233 
» säätiöille ja yhdistyksi l le. 67, 72, 73,104, 105, 107, 112 
» teattereille, orkestereille, konsertteja varten 107, 222 
» tiehoitokunnil le 115 
» Urheiluhallit Oy.lle, urheilujärjestöille 112, 256 
» vanhainkodeille 89, 90, 170 
» vapaaehtoisille palokunnille ym 230 
» vapaalle kokeilukoululle 97 
» vesien suojeluun (Krogars Vattenskydd) 112 
» yleishyödyllisille yrityksil le ja laitoksille 107 
» ylioppilaskunnille 105 
» ympäristönhoitokampanjaa varten 120 

Avustusmäärärahat, suoritusohjeet 56 

Barnavärdsföreningen i Finland 97 
Berliinin festivaalit, edustajan lähettämistä koskeva valitus 109 
Botby Svenska Samskola, lainat 161 
Bowling Oy, Ab, laina, keilahallin vuokraamista koskeva valitus 40, 112, 129 
Bryssel, joulukuusen lahjoittaminen 67 
Brändö svenska samskola, laina ym 161 
Bäcksbackan kokoelmien rakennuksen rakentaminen säästäväisyyttä noudattaen, toivomusponsi 18 

Caloniuksen katu, raitiovaunu kaistan rakentaminen, KHOxi päätös 142 
C-messuhallin käyttö · · 

Dagmarinkadun kalliosuoja, piirustukset 73 
Danmarks Hjemmet-säätiö, laina 160 
Desinfioimislaitos 79 
Diabetes-yhdistys 113 
Dialyysiasema, perustam¡savustus 81 

Eduskuntatalon kalliosuoja 106 
Edustajat (kaupungin), määrääminen hall intoelimiin 5, 47 

» » osallistuminen neuvottelu ym. tilaisuuksiin 85 ,155 
» » valitseminen komiteoihin, to imikunt i in ym 65, 107, 122, 145 
» » » yhdistysten, säätiöiden ym. halllintoeHmnn, 

tilintarkastajiksi ym. 134,134, 150, 156, 158, 163 
Edustustilaisuudet, kaupungin järjestämät ym 66, 67 
Ehkäisy neuvonnan ilmaislääk keiden jakelu 76 
Eira, rakennuksen suojeleminen 140 
E kholms Stipendiifond, C.F 105 
Elinkeinokomitea 65 
Elinkeinoluvat, ulkomaalaisten 164 
Elintarvikekeskuksen lautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 168 
Elintarvikekeskuksen ruokatehtaan suunni t te lukomi tea 64 
Elintarvikekeskus, toimipaikkaruokailun järjestäminen ym 39, 60, 64 

» virat, ym 156 
Elintarvike- ja vesinäytteiden tutk iminen, sopimus 79 
Elintarvikkeiden valvontaosasto, virat 77 
Elisaan, tontin myyminen, isännän asunnon piirustukset 25, 112 
Elontie, kautta-ajokieltoa koskeva anomus 143 
Eläinlääkärit, virat 10 
Eläintarhan toiminnan jatkaminen ympärivuotisena, toivomusponsi 41 
Eläkeläisten asuminen, alennusliput 83 ,152 
Eläkesääntö, viranhalti joiden, muuttaminen .· 7 
Eläketurvakeskus, tont in varusajan jatkaminen 127 
Eläkkeitä koskevat asiat 7,. 61, 77 
EMP (Electromagnetic Pulse) -tutkimus 75 
Energiahuoltotoimikunta 148 
Engel, C.L., arkkitehtuuria käsittelevä näyttely ja kirja 68, 110 
Ennakkokassat 77, 154 
Ensiapuasemat (poikkeuksellisten olojen) 82 
Ensiapukoulutuksen tehostaminen 75 
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Hakemisto 

Epilepsiapotilaiden kuntouttaminen Pitäjänmäen työklinikalla, toivomusponsi 42 
Erikoisajoneuvojen käyttömaksut, palolaitos 72 
Erikoistumissairaalaoikeudet 88 
Erottaja-Rakenne Oy, alueluovutus : . . . 24 
Erottajantunneli, nimen vahvistaminen 138 
Esikoulukokeilu, jatkaminen 14, 94 
Esitykset (lautakuntien), selvitykset vaikutuksesta talouteen 162 

» ks. ko. Lautakunta 
Esplanadikappeli 107, 132 
Esplanadikatu 8, rakennuksen suojeleminen 134 
Espoo, aluevaihto 22 

» Laajalahti, tont in myyminen 25 
» luvat teiden, kunnallistekniikan ym. rakentamiseen 117,131,143 
» Mäkkylä, rakennuspoikkeusluvan puolto . 140 
» rakennuksen sijoittaminen 130 
» sopimus näytteiden tutkimisesta 79 
» » vaikeavammaisten palvelukodin perustamisesta - - - 12 
» vedenmyyntisopimus 149 

Etelä-Haaga, lastentarhatontin varaaminen 126 
» » nopeusrajoituskokeilu 144 

Etelä-Jakomäki, lasten päiväkodin perustaminen ! 14 
Etelä-Kaarela, aluevaihto 22 

» » rakennuspoikkeuslupa 139, 140 
Etelä-Kaarelan oppikouluyhdistys, laina ym 161 
Eteläranta, liikennejärjestelyt 142, 144 
Etuajo-oikeus, kadut ja risteykset 143 
Etu-Töölö, liikennejärjestelyt 143 
Euroopan turvallisuus ja yhteistyökonferenssi (ETYK), liikenneturvallisuusjärjestelyt, ym 113, 141 

Fastighets Ab Babord, huoneiston vuokraaminen perhepäivähoidolle 128 
Finlandia-talo 29 ,68 , 73, 106, 107, 129, 141 
Finlands Svenska Författareförening 107 

Glorial Oy, Ab, luiskan rakentaminen katualueelle 130 
Gulf Oy, Ab, tontin vuokra-ajan jatkaminen 129 
Gustav Pauligs Donationsfond, ylijäämän käyttö 105 

Haaga, ammattikoulu 103,165 
» paloasema, virvokekioskin vuokraaminen 72 
» rakennuspoikkeuslupa 140 
» sankarihautojen kunnostaminen 21 

Haaga-Vantaa, viemäröinti työt, asuntotonttien varaaminen 116, 126, 127 
Hajasijoituskomitea, I osamietintö 65 
Hakaniemi, metroaseman suunnitelmat ja piirustukset 33 ,155 
Hallinnon rationalisoinnin mahdollisuuksien tutkiminen, komitea 41, 62 
Hallintoelimet, khn edustajien määrääminen 47 

» kokousaikojen ym. tiedottaminen 48 
Hallinto-organisaation tarkistaminen ja uudistaminen, komitea 49, 62 
Hammashoitajien entisten etujen säilyttäminen, toivomusponsi 11 
Hammashuolto-osasto, virat, ym 78, 251 
Hammaslääketieteen kandidaatit, tutustuminen neuvolatyöhön 78 
Hammaslääkäripäivystyksen järjestäminen 79 
Hanasaaren liikenneyhteydet 32, 142 

» voimalaitos 20, 148 
Hankintamäärärahat, virastojen laitosten 51 
Hankintaneuvottelukunta, kokoonpanon ym. selvittäminen 53 
Hankintaohjeet, tarkistaminen 53 
Hankintaperiaatteet, toimistotietokoneiden 157 
Hankintatoimisto, johtosääntö, virat, ym 5, 51 
Harjoituskoulut, opettajavalmistus, ym 98 
Harjukadun terveysasema, siirtämisehdotus 78 
Hautausmaata (vanhaa) koskeva opaskirja 68 
Heiko 145 
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Hakemisto 

He 
He 

ingfors Skeppsbefälhavareförening, lahjoitusrahaston varojen käyt tö 161 
ingin Apteekkar ip i i r i , k ir je ilmaislääkkeiden jakelusta 76 

Asuntokeskuskunta Haka 120, 127 
Ateljeetalosäätiö, sähköliesien asentaminen . . . , 131 
ev.lut.seurakunnat, aluevaihto, tont t ien varaaminen, ym 24, 70, 127 
Hammaslääkäriyhdistys ym, kir je päivystyksen järjestämisestä 79 
I lmailuyhdistys, laina ja t i l i l uo t to 160 
Juhlavi ikot 68 
Kansanasunnot Oy, lainoja koskevat asiat, tont in vuokraaminen 40, 160, 128 
Kansankonservatorion säätiö, avustus 107 
Kauppa- ja Sihteeriopiston Kannatusyhdistys 40 
Kauppakamari, kir je julkisten rakennusten merkitsemisestä 132 
Kauppiait ten Kauppaoppilaitos, rak.piirustukset 125 
Kaupungin hal l into julkaisu 68 

» ti lastoll isia selvityksiä-julkaisu 55 
Kaupunkilähetys, huoneiston vuokra-ajan jatkaminen 129 
Kaupunkiseudun l i ikennesuunnit telutoimisto, Heiko 145 
Kesäteatterin Kannatusyhdistys, avustus 107 
Kristi l l isen Työväen Naisosasto . . . . . . 161 
Kunnall isvirkamiehet ja - to imihenki lö t , kir je erityisrasitusten poistamisesta johtuvista 
toimenpiteistä 69 
Kuorma-autol i ikennöitsi jät , taksankorotusanomus 145 
Lunastustoimi kunta,palkkiot 122, 125 
Lääkäriyhdistys, kot ikäynt ipäivysty ksen järjestäminen 76 
Munuaistaut iyhdistys, dialyysiaseman perustaminen 81 
Nuorkauppakamari , ympäristönhoitokamppanja 120 
Opettajayhdistys, ehdotus palkanmaksu järjestelmän muuttamiseksi 99 
Osuuskauppa, asuntotont in varaaminen 127 
Palokunnan Urhei l i jat , kioskin vuokraaminen 72 
Palomiesyhdistys, avustus 72 
Pienki inteistöyhdistysten Paikallisjärjestö, kadunrakennuskorvauksia koskeva kir je 122 
Poliisien kesäkot i to imikunta - - - 112 
Poliisien yhdistys 72 
Poliisilaitos . · • · · . 151 
Puhelinyhdistys, alueen myyn t i , tont t ien varaaminen, ym 24, 126, 130 

» , sopimus puhelinlait teiden rakentamisesta 27 
Ruotsalainen teatteri, avustus 107 
Sato Oy, katualueen aitaaminen 70 
seudun kesäyliopiston säätiö, avustus 107 

» l i ikennekart ta - 141 
» luonnonsuojeluyhdistys, kalavesien yhteiskäyt tö, y m 7 5 , 1 1 2 
» opiskelija-asuntosäätiö (HOAS), lainat, ton t in varaaminen . 40, 127, 160 
» t ieneuvotte lukunta, selvitys metron rakentamisesta 155 
» vaikeavammaisten palvelukoti , perustaminen 12 
» yhte iskuntatutk imuksen neuvottelukunta 54, 55 

seutukaavali i t to 77, 137 
sokeaintalosäätiö, laina 160 
Sokeat, laina 160 
sos.dem.piirin pohjoinen aluejärjestö, Ma-Ta-Pu-Pun kunnal l istekni ikka 137 
soti laspiirin kutsuntalautakunta 163 
Suomalainen Yhte iskoulu, avustus, laina 104, 161 
Suomalais-Venäläinen koulu, laina 161 
Sydäntaut iyhdistys 81 
Taksiautoi l i jat , taksakorotusanomus, ym 145 
Uusi Yhteiskoulu, laina ym 161 
Vanhainsuojeluyhdistys, avustusanomus 90 
Vapaa-ajatteli jat, esitys sivi i l ivihkimispaikasta 133 

» » mainoksia koskeva valitus 154 
veropi i r i , vähennyskelpoiset kustannukset 79 
verovirasto, kustannukset 56 
Vesibussit 154 
Yhteiskoulu ja luk io Oy, laina 161 
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Hakemisto 

Helsingin Yliopistoll inen keskussairaala ja- l i i t to 12 ,62 ,80 ,85 , 105,163 
» yliopiston opettajavalmistuslaitoksen harjoituskoulut 98 
» » ylioppilaskunta, kirje Leppäsuontien liikenteestä 144 

Helsinginkatu 24, ti lojen varaaminen henkilökunnan terveydenhuoltoa varten 132 
Helsinki-kiertoajelujen opastus 145 

» - Lahden moottor i t ie, Tuusulan maantie 114 
» -Maaseutu-Liikenne Oy 3 9 , 4 0 , 5 3 , 144 ,153 ,160 ,163 
» - mital i , -näkymiä-näyttely,-palkinto 61 ,110 
» - päivä, -viikon säätiö 67, 107 
» Seura, uudenvuoden vastaanottotilaisuuden järjestäminen 68 

Helsinkiä ympäröivän linnoitusvyöhykkeen tutkiminen 137 
Henkilöasiainkeskus 6, 52, 56 
Henkilökortiston pito 59 
Henkilökunnan asuminen eläkkeellelähdön jälkeen 83 

» etujen turvaaminen kaupungin ostamissa liikenneyhtiöissä, toivomusponsi 39 
» määrän kehittymisen selvittäminen, aloite 43 
» terveydenhuolto,-t i lat,-säätiö 7 ,132 ,227 

Henkilökuntaruokailu 7, 39, 60 
Henkilöpoliitt isen toimintaohjelman laatiminen, aloite 6 
Henkilövuokra-autoja koskevat asiat 145 
Herttoniemen Yhteiskoulu, laina 162 
Herttoniemi, alueen hallinnon siirtäminen ja alueen vuokraaminen 121, 147 

» ammattikoulu 17, 103, 165, 166 
» asema 36, 146 
» asemakaavan alistamisen peruutus 138 
» puhdistamo . . 119 
» rakennukset: hallinnon siirtäminen, purkaminen 121,133 
» teollisuussataman kenttätyöt 36 
» virastotalo 29 

Hertonäs Svenska Barnträdgärd, avustus 97 
Hesperian sairaala 11. 238 
Hietaniemen karit, vuokralle anto 19 

» virastotalo, lastentarha ym 95 ,113 
Hiomakoneiden (raitioteiden), valaistuslaitteita koskeva valitus 154 
Hirvihaaran vanhainkoti 89 
Historiat, kansakoululaitoksen historian kirjoituspalkkio 99 

» satamalaitoksen historian laatiminen 147 
» sosiaalitoimen historian laatimistoimikunta 63 
» vesilaitoksen 100-vuotishistoriikin teettäminen 150 

HOAS, ks. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö 
Hoi tokodi t ja asuntolat Porkkalankatu 1, Sil länpirtt i ja Teinilä 16, 87, 92 
Hoitokorvaukset, korottaminen Kontulan perheryhmäkodissa 13 
Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys 93 
Hotel l i tont in varaaminen Kampista 125 
Huolto- ja jakeluasemat, vuokrasopimuksia koskevat asiat 194, 197 
Huoltolautakunta, kokoukset, kokoonpano ym 169, 172 

» jaetut avustukset 170 
Huol toto imi 12, 86 
Huoltovirasto, virat ym 86 
Huomionosoitukset 68 
Huoneistot, hallinnan siirtäminen 81 

» ostaminen, myyminen 122, 123, 136 
» vuokraaminen kaupungille 128, 129 

Huonetilat, hankkiminen valtion laitoksille 69 
» luovuttaminen eril. tilaisuuksia varten, yleisohje 131—133 
» » virastoille ja laitoksille 71, 100 ,106 ,157 ,201 
» vuokraaminen 201 

Huonoryhtiston koululaisten kuntoutusohjelmaan li ittyvä tutkimus 79 
Huopalahden asema, järjestelyt 116 
Huttunen, V.J. Oy, linja-autoreitin muuttamista koskeva valitus 144 
Huumausainehuolto, määräraha 93 
Huutokauppa-ammatin harjoittamisluvat 43 
Hyvinkää, Lemmilän jätevesien puhdistus . 119 
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Hässelby-säätiö, osuus kustannuksista 107 
Hässelbyn linna, Heisinki-huoneen kalustaminen 52 

»Ihminen puhtaaksi — aineet pois»-kampanja 93 
Ikälisät, työsopimussuhteiset 6, 7 
Ilma- ja melutoimikunta, II osamietinnön painattaminen 75 
Ilmansuojelun valvontajärjestelmän toteuttaminen, toivomusponsi 42 
llmastointijärjestelyt . .132 
Ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen 7, 54 
I l taoppikoulut, aseman järjestäminen . . .101 
Imatran Voima Oy, voimalinjan suuntaus . . . 75 
Inkoo, tont in myynt i Elisaaresta 25 
Insinöörien sijoittuminen, tutkimus 57 
Insinööritoimisto Vesipekka, tont in varaaminen 126 
International Business Machines 92 ,157 
Invalidikort i t , -l iput, myöntäminen ulkokuntalaisille, anomus ym 38, 152 
Inval id i l i i t to , vaikeavammaisten palvelukodin perustaminen 12 
Irtaimen omaisuuden tarkastus . 5, 47 
Irtaimisto, myyminen, poistaminen 52, 7 6 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 5 , 1 5 6 
Islannin asuttamisen 100-vuotisjuhlat 112 
Istutukset, korvaaminen As-osuuskunta Käpylälle 128 
Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla, kulut 113 
Itä-Helsingin Uimahallisäätiö, tont in vuokraaminen 26 
Itä-Pasila, huol toyht iön perustaminen 134 

» » lasten päiväkodin perustaminen 14 
» » tont in myyminen 25 
» » yhteisväestönsuoja 10,113 

Itä-Suomen vesioikeus, Päijännetunnelin rakentamislupa 149 
Itäinen aluekeskus, kaavarunkosuunnittelu 173 

» » sunnittelutilanteen selvitys, aloite 31 
» kasvatusneuvola, perustaminen 97 
» lääkäriasema, ks. Marian sairaala, itäinen pol ikl inikka 
» rantavyöhyke, suunnittelu viheralueeksi, toivomusponsi 42 
» sairaala, perustamista koskevat asiat 83, 84 

Itäväylä, parannustyöt 115 
»IvarGordien rahasto», ylijäämän käyttö 72 

Jakeluasematontin vuokraaminen, valitus 129 
Jakomäen yhteiskoulu, laina ym 40, 104, 161 
Jakomäki, kansakoulun laajennustyö 17, 100 

» koululaisten päiväkodin perustaminen 14 
» liikenteen parantaminen 144 

Jalankulku- ja laitetunneleiden rakentaminen 130 
» » pyörätiet, jalkakäytävät 114 ,115,142 

Jalkapallohalli, piirustukset 18 
Jalkapalloilun harjoitusalueiden lisääminen, aloite 19 
Johdinautojen hankinta 153 
Johtokunnat, ks. Lauta-ja johtokunnat 
Johtosääntö, hankintatoimisto 5 

» kouluhammashoitolaitos, muuttaminen 10 
» terveydenhoitovirasto, laatimiskomitea 62 

Joukkoliikenneinformaatiojulkaisu, seudullinen 141 
Jou k koi ii kerine kokeilu 154 
Joukkoliikenteen hoidon rahoitussuunnitelma 1974-1985 141 
Joulukoristeluun ja -myynt i in l i i t tyvät luvat 204 
Joulukuusi, lahjoittaminen Brysselin kaupungille 67 
Jugendsali, luovuttaminen eril. tilaisuuksiin 132, 133 
Juhlavalaistus, säästöohjeet 132 
Julkaisut 55 ,68 , 113, 141 
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Hakemisto 

Julkisen li ikenteen yhteistoimintasopimuksen tarkastustoimikunta, miet intö 39 
Julkiset rakennukset, juhlavalaistus ja mainosvalojen käyt tö, merkitseminen 132 
Julkisia rakennuksia ja nähtävyyksiä osoittavat kilvet, toivomusponsi 33 
Julkisten palveluti lojen lisääminen Katajanokka-Kruununhaka-Kaart inkaupunki -alueella, aloite 28 
Jyväskylän yl iopiston yl ioppi laskunta, avustus 105 
Järjestelytoimitukset 128 
Järjestyssääntöä tarkastamaan asetettu komitea. . ' ." " . . . . 64 
Järvenpää, jätevesien johtaminen Keravan jokeen 118 

» viemäriveden johtamista koskeva sopimus 20 
Jäsenmaksut, Kunna l l i s t io to -Kommundata Oy, A b 162 

» Paikall issairaalat L i i t to 86 
» Suomen Kaupunk i l i i t to 56 
» » ' Kunnallisten Teurastamoiden yhdistys 156 
».. » Kylmäyhdistys 156 
» » Satamali i t to 147 
» » Sinfoniaorkesterit ry . . 107 
» Tuberkuloosipi i r ien l i i t to . . - 8 6 
» Työterveyslaitoksen kannatusyhdistys 80 

.Jätevesien johtaminen Heinolan mlk:ssa kaupungin omistamalta maalta 118 
' : » » Järvenpään kauppala, lausunto .- - · .'118 

» » kaasulaitos 150 
» » kaupungin viemärilaitokseen, luvat 117 
» » Röykän sairaala 84 
» » sopimus kunta in l i i ton kanssa 20 
» » Tervalammen työlai tos, vesioikeuden päätös 118 
» » Tuusulan kunta, sopimus, lausunto I .' 20, 118 
» käsittelyn tehostaminen, toivomusponsi . . . 42 
» poistotunneli järjestelmä, yleissuunnitelman hyväksyminen 118 
» puhdistuksen järjestäminen, Lemmilän vastaanottokot i . 119 

Jätevesimaksulaki 119 
Jätevesipuhdistamo, Nikk i län sairaala, Hert toniemi, Lauttasaari, Sipoo 20, 84, 112, 119 
Jätteenpolt tolai tos, Kyläsaari 20 
Jäähall it ! . ' - - - - - - - - - - - - 18,111 
Jäänmurtajat 36 
Jäätelön myynt ipa ikat - 203 
Jäätie Suomenlinnaan ' I 147 

.Kaarela, rakennuksen purkaminen .133 
Kaart inkaupunki , rakennuspoikkeuslupa. .' 140 
Kaasujohtojen siirtäminen Malmil la 150 
Kaasulaitos, jätevesien johtaminen, tar i f f i , virat 3 8 , 1 5 0 , 2 4 8 
Kaatopaikat 68, 119 
Kaavamuutosten alistamisvelvollisuuden poistaminen . . .' 137 
Kadun ja viemärin rakentamiskorvaukset, y ksikköhinnat ym 19, 121, 122 
Kadut ja t iet : 
— ajoradan rakentaminen . 142 
— ja lanku lku- ja pyöräteiden rakentaminen ! 29, 115, 142 

·— kansainväliset päätiet, opastuksen järjestäminen, lausunto 143 
— kevyen li ikenteen väylien rakentaminen 2 0 , 1 1 4 , 1 4 2 
— kor jaus- ja parannustyöt 20, 114, 178 
— kunnossapitoa koskevat valitukset .115 

l i ikennejärjestelyt 142, 144 
— li ikennevalot 143 

nimien vahvistaminen, n imik i lp ien parantaminen 13, 32, 33, 138 
opasteet ja v i i to i tukset 143 
paikall isteitä koskevat asiat ' 19, 115 
päällystäminen 115 
rakentaminen . : I l 14, 131, 143 
rinnakkaistien järjestelyt, Hanasaari-Lauttasaari, lausunto 20 

2 7 6 



Hakemisto 
Kadut ja tiet: 

— siltojen rakentaminen, Vihdint ie 115 
— suunnitelman laatiminen, Porintie ym .114, 178 
Kahvilat, vuokraaminen ym . . . .190,257 
Kaisaniemenpuisto - Helsinginkatu, kevyen liikenteen väylän rakentaminen 142 
Kaitalahden pyykki lai tur i , pysäköintijärjestelyt 147 
Kaivokadun metroasema - 35 

» raitiovaunukorokkeet, liikenneturvallisuuden parantaminen 145 
Kaivopuisto, asemakaavan muutosta koskeva valitus 138 
Kalavesien yhteiskäyttömahdollisuudet 112 
Kallahdenharjun muodostaminen luonnonsuojelualueeksi 75 
Kallio, keskuspaloasema 72 

» nuorisokoti, ks. myös A-klinikkasäätiö 13 
» terveysasema, päivystystoiminnan jatkaminen 78 
» virastotalo 52, 76, 133, 160 

Kalliolan Kannatusyhdistys, laina. . 160 
Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat 
Kalusto, hankinnat ja kunnossapito 51, 52, 53 ,152 
Kamppi, ammattikoulu 69, 103, 165 

» asemakaavan muutosta koskeva valitus 138 
» hotel l i tontin varaaminen .125 
» lähiliikenteen terminaalin suunnittelu, toimikunta 64 
» metrolinjojen vertailu 155 

Kangaslammen puhdistaminen 120 
Kannelkotisäätiö, tontin varaaminen ym .126, 163 
Kannelmäen asema 115 
Kannelmäki - Kaarela -alueen linja-autolinjajärjestelyt 153 
Kansainväliset päätiet, opastuksen järjestäminen .143 
Kansakoululaitoksen historia, kir joituspalkkio 99 
Kansakoulut, apurahat oppilaille 243 

» lahjoitukset 16, 100 
» ohjesäännön muuttaminen 16 
» opetussuunnitelman vahvistaminen, toimikunta ym 63, 98 ,100 
» palkat, palkkiot 99 
» rakentaminen ym 17,100 
» ruotsinkieliset, johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym 234 
» » virat ym 17, 101 
» suomenkieliset, johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym .243 
» » laitoskoulujen ym. hall into 99, 121 
» » virat, rakentaminen ym 16, 99, 100 
» valtionapu . . : . . . . . . . 99 

Kansakoulutoimi . 16, 98 
Kansalaisuushakemukset, lausunnot .163 
Kansallis—Osake—Pankki 130 
Kansallissäätiö 140 
Kansanasuntojen asukastoimikunta, vuokranalennusanomus 130 
Kansanedustajien vaalit 10, 68 
Kansaneläkelaitos, lainan ottaminen 39 
Kansanterveystyö, ohjesäännön laatimiskomitea . 62 

» terveyskasvatus : 76 
» toimintasuunnitelmat 10, 76 

Kantakaupunki, konttorisoitumisen ehkäiseminen, toivomusponsi 31 
» kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintojen ti lojen suunnittelu, toivomusponsi 18 
» osayleiskaavaehdotus ja- työ . .173 
» sähkölaitoksen piirikeskus 37 

Kantatie n:o 51 viitoitusreitt i .143 
Kantojen hävittäminen 119 
Karjalan yhteiskoulu, laina 161 
Kartat, Helsingin seudun liikennekartta 141 

» laatimispalkkiot, ym 139 
» luvat kaupungin kartan käyttämiseen 122 
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Kasarminkatu 25, talon luovuttaminen poliisilaitoksen käyttöön 71 
Kaskisaari, sillan rakentaminen Lauttasaareen 116 
Kassantarkastukset, revisiovirasto, rahatoimisto 47, 56 
Kasvatusneuvolat, hankintamäärärahat 52 

» koulutusneuvoiatoiminta ym 97, 98 
» ohjesäännön muutt. , virat ym 15 
» perustaminen 97 

Kasvatusneuvolatyön aloittaminen äitiys- ja lastenneuvoloissa, toivomusponsi 10 
Katajanokka, aatekilpailun palkintolautakunnan ti l i tys 141 

» makasiinitonttien käyttö 28 
Katajanokka—Seura, makasiinirakennusten suojeleminen 65 ,141 
Katastrofitoimikunta, jäsenen valitseminen 65 
»Katkennut kasvu» -patsaan luovuttaminen 120 
Katolinen k i rkko Suomessa, tilan myyminen 24 
Katualueiden vehreyden lisääminen (aloite), aitaaminen 21, 70 
Katualue-ja katumaakorvaukset 121, 184 
Katu- ja puistoalueet, ostaminen, ottaminen kaupungin haltuun 183, 184 
Katumaan aitaaminen rakennustyötä varten, maksun korotus 70, 143 
Katupiirustusten vahvistaminen 114 
Katutyöt 114 
Kaukolämmön hinta 149 
Kaukopuhelut, yksityiset 52 
Kauneudenhoitoalan ammattikoulu 17,103 
Kauniainen, sopimukset ammattikurssisäätiöstä ja näytteiden tutkimisesta 17, 79 
Kaunissaari, isännän työsuhteen jatkaminen 112 
Kaupintie, liikennejärjestelyt 142 
Kauppahallit 203 
Kauppatori 119, 131, 203 
Kaupungin henkilökunnan kehityksen selvittäminen, aloite 43 

» oma asuntotuotanto, tutkimiskomitea 64, 65 
Kaupunginarkisto 54 
Kaupungineläinlääkäri, viran täyttäminen 77 
Kaupunginhallitus, edustajien määrääminen hall intoelimiin 5, 47 

» ja kauppalanhallitus, varamiesjärjestelmän toteuttaminen, aloite 3 
» keskuspesulajaosto, vaatetoimikunta 156 
» kokoonpano, kokoukset, ohjesäännön muutos 5, 45, 47 

Kaupunginjohtajat, vuosilomat, viransijaiset, palkkaus 5, 48, 58 
Kaupunginkanslia 5, 45, 48 
Kaupunginkirjasto 105,207 
Kaupunginlakimies, viran täyttäminen ja sitä koskeva valitus 50 
Kaupunginmuseo 105, 106, 220 
Kaupunginorkesteri, virat, soittajien lainat, ym 106, 107, 160, 222 
Kaupunginosien, osa-alueiden ja pienalueiden rajat, nimien vahvistaminen 137 
Kaupunginpuutarha 119 
Kaupungintalo 132 
Kaupunginkorttelin saneeraustoimikunta, työn päättyminen 65 
Kaupungintalotoimikunta, puh.johtajan määrääminen 49 
Kaupunginvaltuusto, keskeneräiset aloitteet 3 

» kokoonpano ja kokoukset, kyselytunti 1, 3 
» lauta-ja johtokuntien ilmoitukset tärkeistä käsittelyyn tulevista asioista 45 
» 100-vuotisjuhlan valmistaminen 62, 64 
» toivomusponnen käsittelyä koskeva valitus 45 
» työjärjestyksen muutos 3 

Kaupunginviskaalinvirasto 71 
Kaupunginvoudinkonttori 69 
Kaupunki l i i t to, ks. Suomen Kaupunki l i i t to 
Kaupunkiopisto,» . » » 
Kaupunkipäivät, XX 8, 67 
Kaupunkisuunnittelulautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 173 
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Kaupunkisuunnittelulautakunta, velvoittaminen noudattamaan kvston kannanottoja, aloite 30 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, toimitilajärjestelyt, virat, ym 30, 132, 136 
Kehitysvammaisten päivähuoltola 26, 197 
Kehitysvammatuki 57, laina 160 
Kehä l:n ja Kantelettarentien l i i t tymä, liikennejärjestelyt 142 

» nimen vahvistaminen 138 
Keilahallit, valitus vuokrasopimuksesta ym 40, 112, 125 
Kellariti lat, rakentaminen 140 
Kerava, viemäriveden johtamista koskeva sopimus 20 
Keravanjoki, jalankulku- ja pyörätiesillan rakentaminen 116 

» Järvenpään jätevesien johtaminen, lausunto 118 
» Tervalammen työlaitoksen jätevesien johtamisen lupaehdot 118 

Kerhohuoneisto, ostaminen Mellunmäestä 123 
Kerhokeskukset, virat, huoneistot 109 
Keskeneräiset aloitteet 3 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Varma 96 
Keskuspesula 156 
Keskuspuisto, Metsämäentien suoja-alueiden kunnostaminen, toivomusponsi 42 

» osayleiskaavan kiirehtiminen, toivomusponsi 31 
» suojeleminen, toivomusponsi 22 

Keskusrekisteri, tietoja koskeva sopimus 158 
Keskus-Sato Oy, asuntotontin varaaminen 127 
Keskusvaalilautakunta 68 
Kesäharjun kesäsiirtola, majoitusrakennuksen piirustukset 101 
Kesäsiirtolatoiminta, lahjoitus, valtionapu, ym 17, 101 
Kesävesijohdot 149 
Kesävirkistystoiminta, lasten 97 
Kevyt l i ikenne, jalankulun järjestäminen Aleksanterinkadun ja Mannerheimintien kulmassa 155 

» » järjestelyt 142 
» » teiden rakentaminen 20, 114, 142 

Kielitaidon laajentamiskomitea 99 
Kiertomyymäläkauppa, lausunnot 164 
Kiinteistö Oy Casa Académica Fastighets Ab, lainan takaus 40 

» » Hirsipadontie 2, asuntojen jako, lainan takaus 136, 160 
» » Karjalaisten Heimotalo Oy, tont in varaaminen 26 
» » Kasöörinkatu 2, rahoittaminen ym 135 
» » Koroistentie 17, lainan maksujärjestelyt 160 
» » Kotkakall iontie 1, päiväkotihuoneiston vuokraaminen 128 
» » Kunnalliskodintie 6, korvaukset 122,139 
» » Lassinlaakso, tontin varaaminen, rahoitus 124, 135 
» » Liusketie 9, tont in vuokraaminen, asuntojen jako, ym. 26, 135 
» » Mellunmäen Lii ke- ja Toimintakeskus 123 
» » Opetustalo, tont in varaaminen 127 
» » Pakkalantie, huoneiston vuokraaminen perhepäivähoidolle 128 
» » Pakkamestarinkatu 2, huonetilat lasten päiväkodille 96 
» » Pelimannintie 15, tont in varaaminen, asuntojen jako ym 124, 135 
» » Pieni Roobertinkatu 1-3 53 
» » Puistolan asemaseutu, tont in varaaminen 124 
» » Sähkötie 2, HO:n päätös korvauksesta 150 
» » Sähköttäjänkatu 1, rahoitus, asunnonjako 134,136 

Kiinteistölautakunta, hall intoon siirretyt alueet, virat ym 121 
» kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 180 

Kiinteistön Mäkelänkatu 86-96 piha-alueen kunnostaminen leikkipaikaksi 32 
Kiinteistörekisteri komitea, ehdotus rekisterineuvottelu kunnan perustamisesta 64 
Kiinteistöt (alueet, määräalat, ti lat, tont i t ) : 
— aluevaihdot, valtion kanssa 22, 125 

» muut 23, 24, 182, 183 
- hallinta, siirtäminen ym. 81,110,121,145-148, 180 
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Ki inteistöt (alueet, määräalat, t i lat, tont i t ) : 
— luovuttaminen Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:lle 25 
— myyminen 2 1 , 2 2 , 2 4 , 2 5 , 1 8 4 
— ostaminen 21, 124, 125, 183 
— pakkolunastukset 125 
— pääoma-arvot, lämpökeskusten tontt ien 148 
— selvitys luovutusperusteista, vuokratasosta ja myyntihinnoista, toivomusponsi 27 
— varaaminen ja varausajan jatkaminen, päättyminen 124- 129 

» vanhusten asuntola-hoitokoteja varten, toivomusponsi 26 
— vuokraaminen 19, 22, 26,30,128, 129, 184, 185 

» rakennusajaksi ym 186,187 
» satama-alueet 36, 147,241 
» teurastamolaitoksen alueet 253 
» urhei lu- ja ulkoi lulkn hallinnassa olevat alueet 256 
» viljelys- ja laidunmaat 190, 196 

— vuokrasopimusten muuttaminen, siirtäminen, vuokra-ajan jatkaminen, 
irtisanominen 27, 129, 192-194, 196,197 

— yhdistäminen, hal l intokuntien ti lat 47 
— yhteissuojarahoitusosuuden periminen yksityisi ltä 74 
Kiinteistövirasto, kaupunkimittausosaston maksujen korottaminen 29 

» metsäosasto, radiopuhelimen hankinta 53 
» virat, käteiskassa, ym 21, 121 

Kiinteän omaisuuden hankintaa ja luovutusta koskevat asiat 21, 122 
» » tarkastus 4, 5 
» » vuokra- ym. nautintaoikeus 26, 128 

Kil l inmäen keskuslaitos 65 
Ki lpai lut, oopperatalon suunnittelu, Katajanokan aatekilpailu 107, 137, 141 
Kimmont ie, liikennejärjestelyt 144 
Kioski t , l i ikennekioskin muuttaminen monipalvelukioskiksi 113 

» vuokraaminen ym 27, 7 2 , 2 0 1 , 2 5 7 
Kirjastoauto, tarpeellisuuden selvittäminen 105 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto 
Kir jasto- ja nuorisokerhohuoneistot, ostaminen, piirustukset 105, 123 
Kirjastolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 207 
Kir jastolehti, tilaaminen 105 
Kirjastopalvelut, kotipalvelujen valtionapuhanke 105 

» vanhusten palvelujen parantaminen, aloite 18 
K irjastot, työväenopistojen 104 
Kir jayhtymä Oy, tont in varauksen päättyminen 127 
K i rkkonummi , tont in myyminen 25 

» vedenmyyntisopimus Espoon kanssa 149 
Kivelä-Hesperia 83 
Kivelän sairaala, henki lökunta, uudistamissuunnitelmat, ym 82, 238 

» » reumatautien osasto, ym 81 
Kiv ikon pienteollisuusalue, tontt ien vuokraaminen, ym 27, 116 
Klaukkalantie ja Etupellontie, liikennejärjestelyt 142 
Kluuvin Galleria 110 

» ruhje, koepumppausten suorittaminen 118 
» virastotalo 51 

Kodinhoitojärjestelmä, tutkimuksen suorittaminen, toivomusponsi 41 
Koivusaari, rakennuksen purkaminen 133 
Kojeiden sekä toimisto- ja talouskoneiden hankinnat 51 
Kokoontumist i lakomitea, miet intö . 131 
Kokous- ja kokoontumist i lat, kaupungin, yleisohje 131 
Kokouspalkkiot yht iöiden ym. kokouksista 164 
Kolmen Sepän Tunneli Oy, asemakaavanmuutosanomus 155 
Kolmisopimustoimikunta, toimintaohjeiden täydentäminen 149 
Komiteat, hajasijoituskomitea, I osamietintö 65 

» hallinnon organisaation tarkistamis- ja uudistamiskomitea 49, 62 
» » rationalisoimiskomitea 41 
» kansanterveystyön ohjesäännön laatimiskomitea 62 
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Hakemisto 
Komiteat, 

» kielitaidon laajentamiskomitea 99 
» kokoontumisti lakomitea, mietintö * 131 
» lasten päivähoitokomitea, mietintö 13, 227 
» majoituskomitea, jäsen 65 
» museotoimen aluehallintokomitea, mietintö 105 
» opettajakoulutuksen suunnittelukomitea 63 ,101 
» oppikoulujen terveydenhuoltokomitea 64 
» organisaatiokomitea 63, 134 
» paikallisliikenteen suunnittelukomitea (VR:n kanssa) 64 
» rakennusjärjestyksen uudistamiskomitea, selvitys 65 
» ratkaisuvallan siirtämiskomitea, täydentäminen 49 
» Suomenlinnakornitea, mietintö 65 
» terveydenhoitoviraston ohje-ja johtosäännön laatimiskomitea 62 
» työllisyyskomitea, lakkauttaminen 65 
» Töölönlahti-Terassitori-komitea, raportti 137 
» uimalaohjelman laatimiskomitea 64 
» uimastadionin kokovuotista käyttöä selvittelevä komitea . 6 4 
» yleishyödyllisten yritysten ja laitosten määrärahojen jakokomitea 62, 107 
» öljyvarastoalueiden paloturvallisuuden ja öljyvahinkovaaran tutkimiskomitea 64 

Komiteat ja toimikunnat, asettaminen, täydentäminen ym 41, 49, 62, 64, 65 
Kommandi i t t iyht iö Palkki Oy & Co, asu in kerrostaloalueen varaaminen 127 
Konala, jalankulku- ja pyörätien rakentaminen Friherrsiin 29 

» katupiirustusten vahvistaminen ja katutyöt 114 
» korkeuslukujen vahvistaminen 139 
» puutarha-alue, häädöt . 31, 131 
» terveysaseman paikan varaaminen . 7 8 
» tilan ja rakennuksen osto, tontin myyminen 21 

Kone Osakeyhtiö, Munkkiniemen kartanon suojeleminen 75, 141 
Konekirjoituslisäjärjestelmä 6, 58 
Koneteollisuus Oy, lisäalueen vuokraaminen 129 
Konevarikko (rakennusviraston) kannattavuuden tutkiminen 46 
Konferenssit ja kongressit, kaupungin edustus, järjestäminen 66, 154 
Konsertit 132 
Konsertt i - ja kongressitalo.ks. Finlandia-talo 
Konserttitalon rakennustoimikunta, työmaavarastoalueen vuokraus .129 
Konttorisoitumisen ehkäisy kantakaupungissa, toivomusponsi 31 
Kontula, kirjasto- ja nuorisotalo, piirustukset ja kustannukset 105 

» louhintalupa 120 
» perheryhmäkoti, hoitokorvauksen korotus . 13 
» vanhusten asuintalo, lainat, ym 89 
» yhteisväestönsuoja, lisäaika 73 

Kontulan oppikouluyhdistys, laina, ym 161 
Kontulan Palvelutalo Oy, huoneiston ostaminen 123 
Kopernikuksenne, nimen vahvistaminen 13.8 
Korkeasaari, penkereen rakentaminen Hylkysaareen 147 

» rakennustyöt ym 111,112 
» vesibussi! ii kenne 154 

Korkeuslukujen vahvistaminen ' . . . .139 
Korot, kaupungin ottamien, antamien ja takaamien lainojen 159 
Korttel ipihat, autottomien pihojen toteuttaminen, suunnitteleminen Taka-Töölöön, toivomusponsi 41 
Kortt . K 31, rakennusmääräraha 6 
Korvaukset, ks. Vahingonkorvaukset 
Koskelan nuorisokoti, toiminnan aloittaminen 92 

» sairaskoti 88 
Kotiapu keskus, avustus 170 
Kotimuseo, Maila Talvion ja Juuso Mikkolan museon perustaminen, aloite 18 
Kotisairaanhoito, ehdotus vanhusten ilmaishoidosta 78 
Kotitalouslautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym. . , 208 

» palkkiot, kurssimaksut, ym 104 
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Hakemisto 

Kotitalouslautakuntien työn saattaminen valtionavun piiri in, aloite 17 
» » tehostaminen, aloite 17 

Kouluhammashoidosta pois jättäytyneiden lasten tutkimus 79 
Kouluhammashoitolaitos, johtosäännön muuttaminen, virat, ym 10, 78 
Koulujen oppilashuollon järjestäminen 99 

» siivoojien ym. ympärivuotisen työsuhteen turvaaminen, toivomusponsi 41 
Koululaiset, huonoryhtisten kuntoutusohjelma, tutkimus 79 

» liikennelaitoksen alennusliput 152 
» liikenneturvallisuuden tehostaminen, aloite 4 

Koululasten päiväkodit, perustaminen, ym 14, 96 
Koulul i ikuntal i i t to, kilpailut 100 
Koulumatkat 100 
Koulurakennustoimintaa koskeva toivomusponsi 41 
Koulusuunnittelu, koulusuunnittelutoimikunta 16, 101, 102 
Koulusuunnittelutoimisto 53, 101 
Kouluterveydenhoito, avustajamäärän lisääminen, toivomusponsi 42 
Kouluterveydenhuolto, sairasvakuutuksen korvaamat toimenpiteet, ym 77 

» virat ym 79 
Koulutusneuvolatoiminta, selvittäminen, työryhmä, valtionapu, ym 63, 97, 98 

» sosiaalihallituksen lupa 78 
Koulutuspäivät, opettajien 101, 102 
Kouluviraston sijoittaminen 100 
Krogars Vattenskydds, avustus 112 
Kruununhaka, valtioneuvoston lisärakennus ym 140 
Kukkien myyntipaikat 203 
Kulkulaitos, pääkaupunkiseudun, toteuttamis-ja kehittämisohjelma 141 
Kulmakoulu 102 
Kulosaaren Yhteiskoulu, rakennuspiirustukset, laina, ym 125, 161 

» yhteisväestönsuoja 73 
Kulosaari, rakennuksen purkaminen 133 
Kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojeleminen 75, 134, 140 
Kul t tuur i - ja vapaa-aikatoiminnan ti lojen suunnittelu, toivomusponsi 18 
Kumpula, tont in myyminen 24 
Kunnallinen sopimusvaltuuskunta, asettaminen 57 
Kunnallisen alkoholitarkastajan apulainen, oman auton käyttöoikeus 49 
Kunnallispormestari 8, 69 
Kunnallistekniset työt 19, 115, 137 
Kunnallisten palvelusten tiedoittaminen 11 
Kunnallistieto - Kommundata Oy, Ab 162, 163 
Kunnallisvaalit 68 
Kunnallisverotus, ennakkoveroäyrin hinta, lapsivähennys, äyrimäärän jakautuminen ym 41, 162 
Kunnanasiamiehet 56 
Kunnantien väestönsuoja, käyttö sairaalatarkoituksiin 74 
Kuntasuunnittelun järjestäminen v. 1973-1974 137 

» lähtökohdat v. 1974 ja 1975 30 
Kuntien palopäällystö r.y 72 

» rahoitusavustukset 90 
Kuntokallio-Säätiö, avustus, laina, ym 90, 160, 163 
Kuntouttamisti lojen luovuttaminen sydäntautisille, anomus 81 
Kuolinpesät, luovutus kaupungille, varojen käyttö, selvitys, ym 11, 13, 89, 90 
Kuorma-ja pakettiautot, taksan korottaminen 145 
Kurssianomukset, ammattioppilaitosten 102 
Kurssit, ulkopuolisten opetuslaitosten käyttäminen 60, 61 
Kustaankartanon vanhainkoti 88, 170 
Kustannusarvioiden hyväksyminen 125 
Kutsuntalautakunta, Helsingin sotilaspiiri 163 
Kuulokojeiden lainaamistoiminta, järjestäminen, aloite 11, 77 
Kuulonhuoltol i i t to 77 
Kuulovammaisten hoidon parantaminen, aloite 11 
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Hakemisto 

Kuulovammaisten lasten erityisosaston perustaminen 94 
Kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen 7, 54 
Kuurojen Huoltokotisäätiö, laina, ym 160 
Kuusaan keskuslaitos, helsinkiläisten potilaiden väliaik. sijoittaminen 92 
Kuusimiehentie, kevyen liikenteen väylän rakentaminen 142 
Kuvataidetoimikunta 110 
Kyläsaaren jätteenpolttolaitos 20 

» vesiensuojelu-ja tielaboratorio, piirustukset 20 ,119 
Kyselutunnin järjestäminen kvstossa 3 
Karkullan vajaamielislaitos 93 
Kähertäjäkoulu, ks. Kauneudenhoitoalan ammattikoulu 
Käpylä, rakennuksen purkaminen 133 
Käpylän ammattikoulu, kirjapaino-osaston koneiston uusiminen, toivomusponsi, ym 10, 42, 103, 166 

» musiikkiopisto, avustus 107 
Käsityötä ja pienteollisuutta -näyttely 106 
Käteiskassat 83, 106, 121, 156 
Kätilöopisto 12, 85 
Käyttöomaisuus, arvostusohjeet, kirjanpidon hoito 46 

» myyminen, poistaminen 11 ,146 ,148 ,149 ,157 
» poistosuunnitelma, Päijännehankkeen investoinnit 37 

Laajalahti, kaatopaikkahakemuksen peruuttaminen i 119 
Laajasalo, katupiirustusten vahvistaminen 114 

» kirjasto- ja nuorisotalon piirustukset 105 
» lasten päivähoitolaitoksen piirustukset 95 
» Marunapolku, ajoradan rakentaminen 142 
» nuorisokoti vajaamielisten hoitopaikaksi 92 
» rakennusten purkaminen ja lupa paikoillaan pitoon 134, 140 

Laakson sairaala 85, 238 
Laaturakenne Oy, tont in varaaminen ja tont in varausajan päättyminen 126, 128 
Laboratoriokoulu 103, 166 
Lahjoitukset, kaupungin saamat ja antamat 11,12,16,17,41,68,88,92,100,112 
Lahjoitusrahastot, korko- ja ylijäämävarojen käyttö 72, 75, 105, 106, 110 

» lakkauttaminen 21, 162 
» perustaminen 41 
» varojen sijoittaminen 39 ,161 

Lainat, asuntotuotanto: lainojen saaminen, takaaminen 40, 41, 89, 134, 135, 136 
» maksujärjestely, lainaehtojen muuttaminen, ym 160 
» myöntäminen 40, 160, 161 
» ottaminen, korot ym 39, 4 0 , 1 5 8 , 1 5 9 
» takaaminen 40,· 160 

Laitossuojat, piirustukset 73 
Laitoskirjasto, jatkaminen HYKS:n polio- ja munuaisosastoilla 105 
Laitoskoulut, siirtäminen suom.kiel. kansakoulujen alaisuuteen 99 
Laiturit, hallintasuhteiden muutosjärjestelyt • 110, 146 

» oikeus pitää kaupungin maalla . .190 
» pyykki la i tur in siirtäminen 147 

Laivaripäällystön, M/S Korkeasaaren, työehtosopimus 58 
Lakko, STTK 59, 62 
Lapinmäentien ja Koskelantien välisen yhdystien rakentaminen, KHO:n päätös 114 
Lapsi-invalidien Koulusäätiön koulu, oppilaiden koulumatkan korvaaminen 100 
Lapsivähennys kunnallisverotuksessa 41 
Lars KrogiusOy, Ab, lupa ajosillan rakentamiseen 147 
Laskentatoimen uudistaminen sairaaloissa 81 
Laskutuksen lopettaminen avosairaanhoitopalvelusten osalta terveydenhoito- ja 
huoltoviraston välillä 76 
Lasten ja nuorison huoltolaitosten johtokunta, kokoonpano, kokoukset 212 

» kesävirkistystoiminta 97 
» Kuntoutuskoti , potilaskorvausten korottaminen 12 
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Hakemisto 

Lasten lääkäri- ja Kuntoutusasema 86 
» museo-osasto, näyttely - .106 
» päivähoito, sairaan lapsen, salmonella tartunnan saaneen lapsen 63, 96 
» » uudistaminen, virat, valtionapu ym 94 96 
» päivähoitoalan koulutuskeskuksen perustaminen, toivomusponsi 13 
» päivähoitokomitea mietintö 13, 227 
» päivähoitolain voimaantulosta johtuvat järjestelyt 14 
» päivähoitolaitokset, hallinto, rakentaminen, suunnittelu 12, 14, 16, 31, 94, 123, 126, 128, 209 
» päivahoitolaitosten toiminnantutkiminen, aloite 14, 15 
» paivanoitoiautaKunta 14,209 
» päivähoitosuunnitelma v:lle 1973-1978 13 
» päivähoitotoimisto 14 
» päiväkodit, -seimet; avustukset, siirtäminen kaupungille ym 42, 94, 97 
» » » perustaminen 14, 15, 95 
» Päivän säätiö, vuokranmaksun palautus 130 

Lastenhuoltolaitokset, iastenkodit, korvauksen periminen nuorten ansiotuloista, ym 91, 92 
Lastenlinna 86 
Lastensuojelu, avohuollon parantaminen, toivomusponsi 42 
Lastensuojelulautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 212 

» vajaamielisten päivähoitoloiden hoidokkien tapaturmavakuutus 91 
Lastensuojelutoimi, uudistamistyöryhmä ym 13, 62, 90 
Lastensuojeluvirasto, sosiaalilääkärintoimisto 91 

» tiedotusseminaarin järjestäminen 91 
» virat ym 90 

Lastentarhainlautakunta, ks. Lasten päivähoitolautakunta 
Lastentarhaintoimisto, ks. Lasten päivähoitotoimisto 
Lastentarhat, ks. myös Lasten päiväkodit 13 

» pihamaiden aitaaminen ja leikkivälineiden hankkiminen, aloite 15 
Lauri Mikonpojan tien tiekunta, anomus kautta-ajon kieltämisestä 143 
Lausunto (khn ja kvston) 
— alkoholimyymälöiden ja anniskeluravintoloiden sijoittamisesta 164 
— aluepoliittisesta valmistelutyöstä 48 
— alustavasta vaihekaavaluonnoksesta 137 
— ampuma-aseiden ja tarvikkeiden kaupan harjoittamisesta 164 
— asemakaavojen muutosehdotuksia koskevista valituksista 138, 139 
— hajasijoituskomitean I osamietinnöstä 65 
— henkilövuokra-autojen määrästä, taksan korotuksesta, ym 145 
— joukkoliikennekokeilusta 154 
— kansainvälisten pääteiden opastuksen järjestämisestä 143 
— kansalaisuuden myöntämisestä ulkomaalaiselle 163 
— kiertomyymäläkaupan harjoittamisesta 164 
— kuorma- ja pakettiautojen taksankorotusanomuksesta 145 
— liikennemerkkipäätöksen osittaisuudistuksesta 143 
— linja-autolinjoja koskevat 144 
— museotoimen aluehallintokomitean mietinnöstä 105 
— musiikkiteatteritoimikunnan mietinnöstä 107 
— nopeusrajoituksista 144 
— poliisin huostaansa ottamien henkilöiden säilytyksestä 71 
— pääkaupunkiseudun asuntotuotanto-ohjelmasta 1972-1976 134 
— » yhteistyötoimikunnan ohjesäännöstä 163 

» » väestön vuotuiskasvua koskevasta suosituksesta 134 
— rakennuspoikkeuslupia koskevat 140 
— reumasairauksien hoidon järjestämisestä 81 
— romukaupan harjoittamisesta 164 
— räjähdysaineiden kaupan harjoittamisesta 164 
— sosiaalihuollon hallinnon lainsäädännön uusimisesta 86 
— tieliikenneasetuksen muutosesityksestä 141,151 
— tonttikustannusten hyväksymisessä noudatettavista periaatteista 134 
— ulkomaalaisen oikeudesta hallita kiinteää omaisuutta 164 

» » harjoittaa elinkeinoa 164 
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Hakemisto 

Lausunto (khn ja kvston) 
— vaihekaavaluonnoksesta (alustava) 137 
— valtion investointisuunnitelmista 1974-1978 162 
— Vantaan kauppalan kaavaehdotuksista 139 
— yhteiskalliosuojien rakentamisesta 74 
Lausunnot, lauta-ja johtokunt ien, ks. ko. Lauta-ja johtokunta 
Lauta- ja johtokunnat, ks. myös Hall intoelimet ja ko. lauta- tai johtokunnan nimen kohdalta 

» » i lmoitus valtuuston käsittelyyn tulevista tärkeistä asioista 45 
» » jäsenten valitseminen 43 
» » selvitys esitysten vaikutuksesta talouteen 162 

Lauttasaari, hyppyrimäen yläosan purkaminen 111 
» lasten päiväkoti, piirustukset 15 
» liikennepuiston rakentaminen 120 
» patsaan luovuttaminen sankarihauta-alueelle 120 
» puhdistamo, hallinnan siirto 112. 
» rakennuksen purkaminen Koivusaaressa 133 
» venesatama-alueiden järjestäminen 139 

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö, lainan takaaminen 40 
» Yhteiskoulu, laina 161 
» Yksityisen Päiväkodin Kannatusyhdistys, avustus 97 
» tilaaminen virastoille ja laitoksille 52 

Leikkikentät . 97 
Leirintäalueet, Rastila, Tullisaari 111, 112, 143 
Lemmilän vastaanottokoti 16, 91 ,119 
Leppäsuontien liikenne, kirje 144 
Leski-ja orpoeläkekassa, lainan ottaminen 39 
Liberaalinen kansanpuolue, tont in varaaminen 126 
Liikelaitoksia koskevat asiat 147 
Liikenne Oy. Ab . . 3 9 , 1 4 4 . 1 5 3 
Liikennehenkilökunnan asuntotilanne 154 
Liikennejärjestelyt 32,114,142-144,177,178 
Liikennekioski, muuttaminen monipalvelukioskiksi 113 
Liikennelaitoksen ja ostettujen li ikenneyhtiöiden liikenteen rationalisointi · 64 

» ja VR:n yhteislippu 152 
» lautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 214 
» » kurinpitojaosto 151 

Liikennelaitos, alennus- ja vapaaliput, raitiovaunusäännön muuttaminen, 
t a r i f f i virat, ym 38, 39 150, 152. 214 
Liikennelaitos, ammattikoulu 39, 154 

» hallintaan siirretyt laiturit 146 
» hiomakoneiden valaistuslaitteet, valitus 154 
» invalidil iput, invalidikortin myöntäminen ulkokuntalaisille 38,152 
» kalusto, johdinautojen hankinta ym 39 ,152 ,153 
» kassavarat 151 
» kuljettajavajauksen poistaminen, toivomusponsi 42 
» kuukausi- ja vuosilippuoikeus, anomus 152 
» linjoja koskevat asiat 38, 214 
» matkai lu- ja neuvonta-auton pitäminen 203 
» poistoprosenttien vahvistaminen 46 
» siirto-oikeuden joustava järjestäminen 43 
» tontin varaaminen henkilökunnalle 127 
» työturvallisuustoiminta 151 
» valitukset 154 
» virkamieslippujen myöntäminen 72 ,94 
» yhteislippu VR:n kanssa 152 

Liikenneluvat, myöntäminen, muuttaminen, uudistaminen 144, 153 
Liikennemaksutaksa, tarkistaminen, yleisten perusteiden täydentäminen 35 
Liikennemerkit ja opasteet 143 
Liikennemääräykset, paikallisliikenne 141 
Liikenneonnettomuuksien aiheuttamien kustannusten tutkiminen, esitys 141 
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Hakemisto 

L i ikennepol i i t t inen yhdistys Enemmistö 145 
Li ikennepuiston rakentaminen Lauttasaareen 120 
Li ikennesuunnit te lu, paikal l isl i ikennesuunnittelu VR:n kanssa, to imikunta 64 
Li ikenneterminaal in hankesuunnittelu Kamppi in , to im ikun ta 64 
Li ikenneturva-Li ikenneturval l isuustyön Keskusjärjestö 142 
Liikenneturvall isuus, jär jestelyt Ety-kokouksen aikana 141 

» parantaminen Kaivokadulla 145 
» tehostaminen koululaisten osalta, aloite 4 

Li ikenneturval l isuuspol i i t t inen ohjelma 141 
Li ikennevalot 
L i ikenneyht iö iden ostaminen 3 9 

Li ikenteen parantaminen 144 
» yhteistoimintasopimuksen muut taminen 39 

Linja-autoasema, l i ikennejärjestelyt 142, 143 
Linja-autonkuljettajakurssien ajo-opettajien l isäpalkkiot. 151 
Linja-autot, hankinnat l i ikennelaitokselta 38, 152 

» » l injoja koskevat asiat 38, 153 
» » reitin muuttamista koskeva valitus 144 

Linjal i ikennettä koskevat asiat 144 
Linjasuunnit telu Oy, koepumppausten suori t taminen Kluuvin ruhjeen alueella 118 
Linnanmäen huvipuisto, kunnostuskustannusten palautus 130 
Linnoi tusvyöhykkeen tu tk iminen 137 
Liputuksen järjestäminen 113 
Lohjan järveen laskevan vesistön uittosäännön kumoaminen 150 

» Kalkkitehdas Oy, Kallahdenharjun esittäminen luonnonsuojelualueeksi 75 
Lomat, säteily vahingollisessa työssä olevat 77 
Louhintalupa, louhintatyöt , rakennusviraston t i laamat 120, 264, 265 
Luist inradat ^ 1 

Luonnonsuojelu, puiden suojelu ja -ohjeet 29, 75 
» voimalinjan suuntaus Espoossa 75 

Luonnonsuojelualueet, Kallahdenharju 75 
» Matalahara, Nuot takar i , ehdotus • 122 

Luottamusmiehet, pa lkk io- ja matkustussääntömall i 227 
Lähil i ikenteen terminaalin suunnit telu, to im ikun ta 64 
Lähimyymäläverkoston turvaaminen asuntoalueilla, aloite 28 
Lämpöjohtokanavat, lai tetunneli t ym. , rakentamisluvat 130 
Lämpökeskukset, Ruskeasuo ja Munkkisaari, ton t in pääoma-arvo 148 
Lämpövart io Oy, l i i t tymismaksut 129 
Länsi-Pakila, terveysaseman perustaminen, ehdotus 78 
Länsi-Pasila, » » » 78 
Länsimäki, Vantaa, asemakaavaehdotus, lausunto 139 
Länsisatama, perusparannustyöt, ruokalaparakin rakentaminen 36 

» raidejärjestelyt 146 
» rakennuspoikkeuslupa-anomus ja rakennuksen pi täminen paikallaan 140 

Länsi-Suomen vesioikeus 118, 147, 149 
Länsi-Vesala, pientaloalueen asemakaavan hyväksyminen 31 
Läntinen Brahenkatu, l i ikennejärjestelyt 142 

» Pihlajasaari, huviloiden vuokraaminen · 112 
Läroverket förgossar och f l ickor , laina ym 125, 161 
Lääketieteen kandidaatit , tu tustuminen neuvolatoimintaan, palkkaus 78, 81 
Lääkintävoimistel i jat, virkojen porrastaminen 82 
Lääkintöhal l i tus, kansanterveystyön to imintasuunni te lma 10, 76 
Lääkkeiden ilmaisjakelu, ehkäisyneuvonta 76 
Lääkäriambulanssi 85 
Lääkärit, erikoistumispaikat 91 

» huoltolaitoksissa to imivat 86 
» ja hammaslääkärit (terveyskeskuksien), eläkeryhmän määrääminen 77 
» kot ikäyntipäivystysjär jestelyt, ehdotus 76 
» ulkopuolisten palkkaaminen sairaaloihin ja terveyskeskuksiin 77, 81 
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Hakemisto 

Lääkärit, yksityisvastaanotot 82, 88 

Maa-alueiden hankkiminen opiskelija-asuntoja varten, työryhmä 125 
M aal ii ken ne keskus 29 
Maanalaisten kerrosten rakentamisen rajoittaminen, toivomusponsi 31 
Maan Auto Oy, pysäköintialuetta koskeva valitus 144 
Maanhankintalain mukaan perustetut asunto-osakeyhtiöt 164 
Maankäyttö- ja taloussuunnittelu kysymykset, valmistelu 137 
Maanmittaustoimitukset 29, 122, 139 
Maanviljelyslyseon Osakeyhtiö, laina 161 
Maatalouslautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 216 
Maidontarkastamo, maksut, virat, ym 79 
Maila Talvion ja Juuso Mikkolan Kotimuseon perustaminen, aloite 18 
Mainonta, luvat, valitus 29, 154, 204 
Maisema- ja virkistysaluesuunnittelunäyttely 141 
Maistraatti, virat ym 8, 69 
Maito- ja muiden elintarvike- sekä vesinäytteiden tutkiminen, sopimus naapurikuntien kanssa 79 
Majoituskeskus 87 
Majoituskomitea, jäsen 65 
Makasiinitontit, Katajanokan, käyttö 28 
Makkaramyyntipaikat 203 
Maksuosuus, Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta 163 
Maksut, taksat ja tar i f f i t 
— desinfioimislaitoksen suorittamista tehtävistä perittävät 79 
— henkilö- ja tavaraliikenne: kuljetus- ja pysäköintimaksut 

— erikoisajoneuvojen käyttömaksut, palolaitos 72 
— kuorma-ja pakettiauto-sekä moottoripyöräkuljetustaksat 145 
— liikennelaitos, tar i f f i 38 ,151 

» virastojen ja laitosten vuosilippujen hinta 151 
— liikennemaksutaksa, yleisten perusteiden täydentäminen 35 
— pysäköintimaksut 32, 144 
— taksankorotusanomus, Pika Oy F ix Express Ab 145 
— taksimaksujen korottaminen 145 
— vesiliikennetariffi 154 

— hoitomaksut ja -korvaukset (sairaalat, lasten-, nuorten ja vanhusten hoitolaitokset ym.) 
— helsinkil. vuodepotilaiden hoitomaksut terveyskeskuksille 77 
— Itäinen lääkäriasema 11 
— Kontulan perheryhmäkoti 13 
— Lasten Kuntoutuskodin potilaskorvaukset 12 
— lasten päiväkotien hoitomaksut 94 
— Maunulan nuorisokodin hoitokorvaus 13 
— perhehoitomaksut, lapset 91 

» Nikki län perhehoitopotilaat 11 
— SPR:n potilaskorvaukset 12 
— toipilaskoti Ahtelan ja Jokelan hoitopäiväkorvaukset 12 

— kaasu-, sähkö- ja vesimaksut 
— kaasunmyyntitariff i 150 
— sähkötariffi ym 148,248,249 
— veden hinta 149 

— kadun-ja viemärilaitoksen rakentamismaksut 19 
— katumaan aitaamismaksut 70 
— kaupunkimittausosaston maksujen korottaminen 29 
— kotitalouslautakunnan kurssimaksut : . . . .104 
— maidontarkastamon maksut 79 
— nestemäisten polttoaineiden varmuusvarastointimaksut 148 
— nuohoustaksa 9 
— rakennustyönvalvontamaksut 9 
— satamalaitoksen maksut 242 
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Hakemisto 

Maksut, taksat ja tar i f f i t 
— teatterivartiointimaksut, palolaitos 72 
— terveydellisten tutkimusten laboratorion maksut 79 
— teurastamolaitoksen maksut 156 
— tiemaksut 122 
— tietokeskuksen palveluiden veloitushinnat 157 
— toipilasrahan ohjeluvun korottaminen 87 
— tonttimittaustaksa, uusiminen 29, 122 
— vanhusten jalkojenhoitomaksut 87 
— yksityiset kaukopuhelumaksut 52 
Malmi, asemakaavan oikaisu 138 

» asuntolatontin varaaminen 127 
» kaasujohtojen siirtäminen 150 
» katutyöt 114 
» rakennuksen purkaminen 133 
» rakennuspoikkeuslupa 139 
» t i lojen osto ja pakkolunastukset. . 21, 125 
» viemäritöiden jatkaminen 19 

Malmin Kaupalliset Oppilaitokset, lainajärjestelyt 161 
» lastenkoti 92 
» sairaala 83, 238 
» yhteiskoulu, laina 161 

Malminkartanon asema, tilaohjelma 115 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, avustus, nuorisoklinikka 93, 97 

» » Lasten Kuntoutuskotia koskevan sopimuksen uusiminen 12 
Mannerheimintie, järjestelytyöt, valaistus 114, 148, 155 
Mannerheimintien yhteiskoulu, laina ym 161 
Marian sairaala, itäisen polikl inikan perustaminen ja maksut ym 11, 83, 238 

» » lahjoitus 11. 41 
» » poikkeuksellisten olojen ensiapuasema 82 
» » virat, käteiskassa, Lauttasaaren os:n peruskorjaus, ym. 83,238 

Marinadin talo, säilyttäminen, aloite 29 
Marjaniemi, asemakaavan muutos 138 

» siirtolapuutarhan palstojen vuokra-aika 131 
Martinlaakson rata 33, 115, 142, 145 
Marunapolku, ajoradan rakentaminen 142 
Matalaharan ja Nuottakarin rauhoittaminen 122 
Ma-Ta-Pu-Pu -alueen kunnallistekniikka 137 
Matka-avustukset, Akademiska Damkören Lyran 107 
Matkailutoimisto 51 
Matkakertomukset, matka-apurahan saaneet 66 
Matkaravinto Oy, tont in vuokraaminen 26 
Maunula, jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen 114 
Maunulan Kansanasunnot, huoneen vuokraaminen perhepäivähoidolle 128 

» nuorisokoti 13 
Maunulanpuisto, nimen vahvistaminen 137 
Meilahden kartano 51 ,110 

» taidekokoelmat, suunnittelu, piirustukset 18,110 
» yhteiskoulu, laina ym 161 

Meilahti, rakennusten purkaminen 133 
Mellersta Nylands Vrkesskola 103 
Mellunkylä, asemakaavan muutos 138 

» katupiirustusten vahvistaminen 114 
» rakennusten purkaminen 134 

Mellunmäki, kerhohuoneiston ostaminen 123 
» lasten päiväkodin perustaminen ja rakentaminen 14, 95 
» vajaamielisten päivähuoltola, toiminnan aloittaminen 92 

Meluntorjunta, autojen joutu käynnin rajoittaminen, veneiden melunormit 75 
Menot asukasta kohti 4 
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Hakemisto 

Merimuseo, kypäräsukellusvälineiden luovuttaminen 106 
Messuhalli, hankkiminen kaupungille, aloite 22 

» ostaminen, C-hallin käyttö 26 ,112 
Messukeskus, tont in vuokraaminen Pasilasta 22, 26 
Metro, asemien suunnittelu, piirustukset, rakentaminen, ym 33- 33-35 155, 217 

» Kluuvin ruhje, koepumppaukset 118 
» käyttö ja hoito 34, 154 
» linjojen jatkaminen, vertailu 34 ,155 
» määrärahat, aloite 42 
» Puotinharju-Vesala, lopullisen linjauksen kiirehtiminen, toivomusponsi, osuuden suunnittelu . . 31, 155 
» rakentamistilanteen selvittäminen, aloite 155, 
» Siltavuori-Kamppj-osuuden yleissuunnittelu, sähkönsyöttöasemat 155 
» varikko, Roihupefto, yleissuunnitelma ym 155 

Metrotoimikunta, kiinteistöjen hallinta, toimet, tutustumismatka 32, 154 
» kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym .217 

Metsälän Linja Oy 39, 153 
Mielisairaanhoitajat, palkkaus 59 
Mikonmäen Huolto Oy, päiväkodin ti lojen vuokraaminen 128 
»Minne asumaan»-näyttely 136 
Muistomerkit 120 
Munkkiniemen kartano, määrääminen suojeltavaksi 75, 141 

» yhteiskoulu, laina 161 
Munkkiniemi, asemakaavan muutosta koskeva valitus 138 

» katupiirustusten vahvistaminen 114 
» liikennejärjestelyt 144 
» puistoalueen asemakaavaa koskeva valitus 139 
» rakennuspoikkeuslupa ja rakennuksen pitäminen paikoillaan 140 

Munkkisaari, Rajasaaren lietepainejohdon piirustukset 119 
Munkkivuori , jakeluasematontin vuokraamista koskeva valitus 129 
Museolaitos, valtionapu 105 
Museolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 220 
Museotilat, tarjous 106 
Museotoimen aluehallintokomitean mietintö, lausunto 105 
Musiikkilautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 222 
Musiikkiteatteritoimikunnan mietintö, lausunto 107 
Mustalahti, venesatama-alueen järjestäminen 139 
Mustalaisten asuntotilanteen parantaminen 136 

» huoltoavun korvaaminen 88 
Mustikkamaa, rakenteiden purkaminen 111 

» vesibussiliikenne 154 
Muuntamot, rakentaminen ja pitäminen kaupungin maalla 130 
Muutos-ja korjaustyöt, kaupungin kiinteistöjen 132 
Myl lypuron Oppikouluyhdistys, lainoja koskevat asiat 40, 161 

» sairaskoti 88 
» urheilupuisto , toivomusponsi alueen koosta, rakentaminen 32, 111 
» yhteisväestönsuoja, käyttö vapaa-ajan toimintoihin, ym 73 

Myynti luvat,- paikat, vuokraaminen ym 203 
Männikkötie, jalkakäytävän rakentaminen ym 114 
Männyn suojeleminen asemakaavamääräyksin, toivomusponsi 29 
Mäntsälä, Ov, KHO:n päätös vahingonkorvauksesta 147 
Määrävuosilisät, opettajien 99 

Naulakallion vastaanottokoti 16, 91 
» väestönsuoja, käyttö 74 

Nestemäisten polttoaineiden varmuusvarastointimaksu 148 
Neuvolatoiminta, äitiysavustuspakkausten jako, ym ; 77 
Neuvontapiste, tiedotustoimiston aukioloajat 50, 51 
Neuvottelukunnat, hankintaneuvottelukunta 53 
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Hakemisto 

Neuvottelukunnat, oppikouluneuvottelukunta 65, 99 
» poli isipiirin neuvottelukunnan jäsenmäärä 9 
» terveyskasvatus, asettaminen 62 
» urakkaneuvottelukunta 65 
» Vantaanjoen vesistön kalatalousvelvoitteita käsittelevä neuvottelukunta 150 
» Viapori-näytelmän neuvottelukunta 65 

Nikki län sairaala, jätevesien puhdistamista koskeva sopimus 20, 84 
» » perhehoitopotilaista maksettavat korvaukset 11 
» » potilaiden varojen käyttö 84 
» » virat, taidekokoelmien näyttely, valt.apu ym 84, 238 

Nilsiänkatu 6, muutostyöt 29 
Nimien vahvistaminen, kaup. osat, osa-alueet, kadut 13 
Nimistötoimikunta, jäsen 65 
Nokia. Oy Ab 52 
Nopeusrajoitukset, anomus, selvitys määrärahan tarkoituksenmukaisuudesta ym 144 
Nordator Oy, valitus keilahallin vuokrasopimuksesta 112, 129 
Nuijamiestentie-Nurm¡järventie, t ietyöt 19, 114 
Nukarin Lastenkoti, vajaamielisten asuntolaosaston perustaminen ym · - · 13, 92, 123 
Nukke- ja lapsiteatterin kehittäminen 107 
Nuohoustoimi, nuohoustaksa, ym 9, 73,231 
Nuorisoasuntoli itto, yhdysmiehen nimeäminen 109 
Nuorisoklinikka (Arkadian) 93 
Nuorisokodit 13, 91, 92 
Nuorisolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 224 

» virat, matkat, vierailut 109 
Nuorisoti lat, valtionapu ym 105, 109, 225 
Nuorisotyö, avustukset 224 
Nuorten ansiotulo, korvauksen periminen lastenhuoltolaitoksissa 91 
Nuorten Puolesta Yhdistysten Keskusliitto, tontin vuokra-ajan jatkaminen 27 
Nuorten työ koti 92 
Nuottakari, rauhoittaminen 122 
Nurmijärvi, aluevaihto 22 

» Röykän sairaalan vesihuolto, kirje 84 
Nurmikenttäti lanteen parantaminen, toivomusponsi 18 
Nya svenska samskolan, lainajärjestelyt 161 
Nylands Nation, asunnot vuosilomasijaisille 88 
Näkövammaisten koulun oppilaiden lomamatkojen korvaaminen. 88 
Näytteiden tutkimista koskeva sopimus 79 
Näytteli jäntie, jalkakäytävien rakentaminen 142 
Näyttelyt 89, 106, 110, 133, 136, 141, 220 

» näytökset, ym., järjestämisluvat 204 

Odottavien äitien hammas-ja ravintotottumuksia koskeva tutkimus . 78 
Ohjattu perhepäivähoito, ks. Perhepäivähoito 
Ohjesäännöt, ammattioppilaitokset, muuttaminen 17 

» kansakoulut, muuttaminen 16 
» kansanterveystyö, laatimiskomitea 62 
» kasvatusneuvolat, muuttaminen 15 
» kaupunginkanslia, muuttaminen 5 
» liikennelaitoksen ammatt ikoulu 39 
» pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta 163 
» sairaanhoito-oppilaitos, muuttaminen 12 
» terveydenhoitovirasto, laatimiskomitea 62 
» uusiminen, Kaupunkil i i ton kirje 48 

Oikeudenhoito-ja järjestystehtävät 8, 69 
Oikeusaputoimisto 98 

» tehtävien valvominen, toivomusponsi 42 
Oman auton käyttöoikeus 49, 106 

290 



Hakemisto 

Oopperatalo, suunnittelukilpailu, sijoitusmahdollisuudet 107, 137 
Opettajakoulutus, suunnittelukomitea, koulutuspäivät 63, 101, 102 
Opettajakoulutuslaki 98 
Opettajat, palkanmaksujärjestelmän muutosehdotus, sivutoimet 99, 100 
Opetuksen ohjausjärjestelmä, ehdotus valtionavusta 100 
Opetussairaalaoikeudet 80 
Opetussuunnitelma, Aleksis Kiven kansakoulu 100 
Opetussuunnitelmatoimikunta 63, 98 
Opintomatka-apurahat 66 
Opiskelija-asuntotuotanto, maan hankkiminen 125 
Opiskelijoiden Lastenhoitosäätiö, päiväkotien siirtäminen kaupungille, toivomusponsi, avustus 42, 97 
Opistoinsinöörien pätevyyskomitea, kenttätutkimus 64 
Oppikouluneuvottelukunta 65, 99 
Oppikoulut , avustukset ym 104 

» iltaoppikoulujen aseman järjestäminen 101 
» lainoja koskevat asiat 40, 161, 162 
» lukioiden jatkaminen peruskouluun siirryttäessä 16 
» neuvottelut peruskouluasioista 102 
» piirustukset 125 
» terveydenhuolto, kartoittaminen, valtionapu ym 63, 79 
» terveydenhuoltokomitea 64 
» vanhempainneuvostot 43, 63 
» yksityisten koulujen asema peruskouluun siirryttäessä 63 

Oppilaitokset, kuukausi- ja vuosilippujen m y y m i e n oppilaille 152 
Oppilashuollon järjestäminen 99 
Oppilaskoti Toivola 13, 92 
Organisaatiokomitea, menot, selvitys asumistukiasioista 65, 134 
Organisaatiosuunnitelma, tietokeskuksen 156 
Osa-alueen (kaup. osien), nimien vahvistaminen 137 
Osavelkakirjalaina, lainaehdot 158 
Osoitenumeroinnin vahvistaminen 138 
Osuuskunta Asuntomessut, näyttelyn kustannukset 136 

» Suomen Messut 22, 26, 40, 112,124, 160 
Osuusliike Elanto, lahjoitus, tont in varaaminen 12, 127 
Otto Wuorio Oy, tont in varaaminen 127 
Oulunkylä, aluevaihto 22 

» asemakaavan muutosta koskeva valitus 138 
» erityislastenkoti 92 
» katupiirustusten ja korkeuslukujen vahvistaminen 114,139 
» osa-alueen nimen vahvistaminen Maunulanpuistoksi 137 
» rakennuksen purkaminen ja rakennuspoikkeusluvat 133 ,139 ,140 
» tilan pakkolunastaminen 125 
» tontt ien varaaminen 126,127 
» urheilupuisto, rakennusten piirustukset 18 

Oulunkylän yhteiskoulu, laina 161 
Ouri-saaret, vuokralleanto 19 
Outamon vastaanottokoti 13, 16 

Pacius-museo, tarjous museotiloiksi 106 
Paikallishallintovirasto (valtion), perustaminen ja kaupungin yl läpito 69, 147 
Paikallisliikenteen liikennemääräykset 141 

» suunnittelu, yhteistyötoimikunta VR:n kanssa 64 
Paikallismuseot, kortistointi 105 
Paikallissairaalain l i i t to, jäsenmaksu 86 
Paikallissairaalat, kaupungin sairaaloiden säilyminen 80 
Paikallistiet, kuntien korvaukset ym 19, 115 
Pajalahden pyykki lai tur i , siirtäminen 146 
Pakila, kautta-ajon kieltäminen Elontiellä 143 

» nopeusrajoituskokeilu 144 
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Hakemisto 

Pakila-Seura, Pakin talon vuokraaminen 132 
Pakkolunastukset 125 
Palkat ja palkkiot 
— kokouspalkkiot yhtiöiden kokouksista 164 
— linja-autonkuljettakurssin opettajien palkkiot 151 
— lunastustoimikunnan palkkiot 122, 125 
— mielisairaanhoitajien palkat 59 
— opettajien palkkausjärjestelmän muutosehdotus 99 
— sopimuspalkkojen hyväksyminen 59 
— tarkistaminen . 57 
— öl jyntor juntapalkkiot 146 
Palkkalautakunnan' toimisto 52,57 
Paikkalautakunta, kokoukset, kokoonpano, päätökset, ym. 226 
Palkkaperusteet, siivoustyö 132 
Palkki Oy, aluerakentaminen, aluevaihto 21, 24 
Palkkio- ja matkustussääntö m alli, luottamusmiehet 227 
Paloasemat 230 
Palolaitos, erikoisajoneuvojen käyttömaksut, virat, ym 72, 260 
Palolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 230 
Palopäällikkö, määrääminen öljyvahinkojen torjuntaviranomaiseksi 73 
Pasila, asemalta ΤV-keskukseen rakennettavan kävelytien kunnossapito 114 

» kehitysvammaisten päivähuoltola, suunnittelu 197 
» maaliikennekeskus 29 
» Messukeskuksen tont t i 22, 26 
» osa-alueiden nimien vahvistaminen 137 
» rakennuksen purkaminen, rakennuspoikkeuslupa 133, 139 
» siltojen rakentaminen 115 
» terveysasema, luopuminen väliaikaisen rakentamisesta 78 
» tont in 17040/1 eräät alueet, siirtäminen kiinteistölkn hallintaan 121 
» vanhusten asuintalo, sisäisen puhelinjärjestelmän hankkiminen 89 
» viemäröinti työt 95 

Patola, lastentarhan piirustukset 95 
Patolan Päiväkodin Kannatusyhdistys, avustus 97 
Peking, kaupungin edustajien vierailu 66 
Perhehoito, tehostamiskampanja, hoitomaksut, ym 11, 91 
Perhepäivähoito, huoneistojen vuokraaminen, ym 96, 128 

» jatkamista koskeva toivomusponsi 14 
Perheryhmäkoti, Kontula, hoitokorvauksen korottaminen 13 
Peruskoulua koskevat asiat 16, 63 ,101 ,102 
Perustamissuunnitelma, Koskelan sairaskodin uudistus 88 
Perusvähennys kunnallisverotuksessa 41 
Pesulahanke, neuvottelut HYKS:n kanssa 85 
Pieni Roobertinkatu 1-3, ilmastointijärjestelyt 132 
Pienoisgolfkentät, luvat 191 
Pienoisröntgenkuvaukset, lopettaminen Työterveyslaitoksella 81 
Pientaloalueet, asemakaavan hyväksyminen 31 

» rakentaminen, aloite 29 
Pienteollisuuden keskusliitto, näyttelyn järjestäminen 106 
Pienyrittäji l le sopivien toimistoti lojen rakentaminen aluekeskuksiin, toivomusponsi 42 
Pienyritysten pysäköintipaikkojen tarve 144 
Piha-alueen kunnostaminen leikkipaikaksi, aloite 32 
Pihlajamäki, asemakaavan muutosta koskeva valitus 138 

» lasten päiväkodin perustaminen 14 
Pihlajasaari, liikenne ja tar i f f i 154 

» vesijohdon rakentaminen 149 
Pi ir i jako-ja toimenpidesuunnitelmat, koulusuunnittelu 101 
Piirustukset 2, 15,18,20,25,33,73,91,93,95,101,105,111,112,114,116,119,120,125,132 
Pika Oy Fix Epress Ab, taksankorotusanomus 145 
Pikku Kallahti, venesatama-alueen järjestäminen 39 
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Hakemisto 

Pirkkolan jäähalli, piirustukset, rakentaminen 18, 111 
» urheilupuisto, liikennejärjestelyt 142, 144 
» » tekojääradan kattaminen 40 ,111 

Pitkäaikaissairaiden hoitokodin toteuttaminen, toivomusponsi 42 
Pitäjänmäen työkl in ikka, epilepsiapotilaiden kuntouttaminen 42 
Pitäjänmäentie, kunnossapitoa koskeva valitus, KHO:n päätös 115 
Pitäjänmäki, asemakaavan muuttaminen, toivomusponsi 31 

» katutyöt, katupiirustusten vahvistaminen 114 
» korkeuslukujen vahvistaminen 139 
» lasten päiväkodin perustaminen 15 
» liikennejärjestelyt 114 
» rakennuksen purkaminen, pitäminen paikoillaan 134,140 
» rakennuskiellon jatkaminen 139 
» sankarihautojen kunnostaminen 21 
» teollisuusalueen liikennejärjestelyt 142 
» väestönsuoja, käyttö 74 

Pohjoinen Hesperiankatu 15, ti lojen käyttö ja kunnostus 117 
Pohjois-Haaga, aseman luonnospiirustukset 33 

» » lasten päiväkodin perustaminen 14 
» » nuorisokoti, toiminnan aloittaminen 92 
» » osayleiskaava, KHO:n päätös valitukseen 138 
» » rakennuksen purkaminen 133 
» » tilaohjelman hyväksyminen 115 
» » tonttien varaaminen 126,127 

Pohjois-Helsingin yhteiskoulu 104, 161 
Pohjoismaiden pääkaupunkien henkilöstöpoli itt inen konferenssi 67 

» Yhdyspankki Oy. tilan ostaminen Vartiokylästä 124 
Pohjoismainen pääkaupunkikokous, edustajat 66 
Pohjoismaisen yhteistyön kulttuurikeskus 52 
Pohjoismaiset mestaruuskilpailut, palomiesten avustus 73 
Poikkeuksellisten olojen ensiapuasema 82 

» » varalta annetut yleisohjeet 75 
Poikkeuslupa, työministeriö 97 
Poistotunnelijärjestelmä, hyväksyminen 118 
Polar-rakennusosakeyhtiö, aluevaihto, rakennussopimus, ym 24, 25, 26, 127 
Poliisilaitoksen työskentelyolosuhteiden parantaminen, toivomusponsi 42 
Poliisilaitos, kaupungin osuus ylläpitokustannuksista 69, 71 

» miehistön terveystarkastukset 83 
» poliisipiirin neuvottelukunnan jäsenmäärä 9 
» talon Kasarminkatu 25 saaminen käyttöön 71 
» yhteistoiminta-aluejärjestelmä, lausunto 71 

Poliisien huostaan ottamien henkilöiden säilytys 71 
Poliittisluonteiset tilaisuudet, huoneiston luovuttaminen 131 
POPS-kurssit 16 
Porolahden kunnostaminen 120 
Porakaivon rakentaminen, Vuosaari 131 
Porintie, suunnitelman laatiminen ym 114, 178 
Postimerkki, raitiovaunua esittävä, suunnittelu 154 
Potilaiden varojen käyttö , Nikkilän sairaala 84 
Praha, pöytäkir ja ystävyyssuhteista ja yhteistyöstä 67 
Primula Oy, henkilökunnan Korkeasaaren liikenteen kausiliput 152 
Pro Helsingfors -säätiö, selvitys lahjoitusvarojen käytöstä 161 
Psykiatrinen huoltotoimisto 84 
Puhdistamot 112, 118 
Puhelinkaapeleiden, ym. rakentaminen, luvat 27, 191 
Puhelinlaitteiden rakentaminen ym. kaupungin alueella, sopimus 27 
Puhelinosuuksien hankkiminen 53 
Puiden rauhoittaminen 29 
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Puiden suojeluohjeet 75 
Puistoalueet, käyttäminen tiealueena, asemakaavaa koskeva valitus 131, 139 
Puistokonsertti Berliinin festivaalien johdosta, avustus 107 
Puistola, asemaseudun aluerakentamissopimus, toivomusponsi, valitus 25, 125 

» asuntokerrostaloalueen varaaminen 127 
» viemäröint i työt 116 

Puistoleikkitoiminnan tarkastaja, vaali 94 
Puistotanhua, nimen vahvistaminen 138 
Puistot ja istutukset, olojen parantaminen ym 119, 120 
Pukinmäen yhteiskoulu, laina 161 
Pukinmäki, aluerakentaminen 25 

» asemakaavamuutosta koskeva valitus 138 
» asuntotontin varaaminen 127 
» liikenneyhteyden rakentaminen teollisuustontille 142 
» rakennuksen purkaminen 133 
» Salpa Oy, rakentaminen ym 25, 27 ,126 
» viemäröint i työt 116 

Pumppaamot, Hanasaaren rakantaminen, Savilan ja Rastilan piirustukset 20, 119 
Puolalainen kulttuuri- ja ylioppilasviikko, avustus TKY;||e 105 
Puolikunnallisten asunto-osakeyhtiömuotoisten asuintalojen rakentaminen, toivomusponsi 42 
Puotinharjun Oppikouluyhdistys, laina ym 161 
Puotinharju-Myllypuro välisen alueen suunnittelu 173 

» Vesala, metro-osuuden suunnittelu 155 
Puotinkylän kartano, muutos-ja kunnostustöiden rahoittaminen 132 
Purjelaivasäätiö, kaupungin osallistuminen perustamiseen 36 
Pursiseura Sinbad, venesatama-aluetta koskeva anomus 139 
Puu-Käpylä, saneerattujen asuntojen vuokra 130 
Puutarha-alueet, häädöt 31, 131 
Pysäköinninvalvontatoimisto, hankinnat, henkilökunnan matkaoikeudet 53, 151 
Pysäköin ti tarve ja -järjestelyt 144, 147 
Pysäköintimaksut 32, 144 
Pysäköintipaikkojen kokonaismäärän päättäminen, toivomusponsi 32 
Pysäköintivirhemaksun korottaminen, toivomusponsi 41 
Pyykki la i tur i t , ks. Laiturit 
Päijänne-hanke, investointien poistot 37 

» » sopimuksen siirto ja alueiden luovuttaminen 25 
» » tunnelin rakentamislupa 149 
» » tutk imus- ja suunnitteluaineiston luovuttaminen 149 
» » vedenottotunnelin rakennuslupa 149 

Päivystysluokan ja -ajan tarkistaminen, sähkölaitos 148 
Päivystyspalvelusten käyttöä selvittelevä tutkimus 76 
Päivystystoiminnan jatkaminen Kallion terveysasemalla 78 
Päivähoitolaki, ks. Lasten päivähoito 
Päivähoitotoiminta (yksityinen) selvittäminen 94 
Päivähuoltolat Tyynelä ja Vantaala 13, 92 
Päiväkodit, Toimelan huoneisto, ym 122, 128 
Pääkaupungin Taksikuljettajat, henkilövuokra-autojen määrä 145 
Pääkaupunkiseudun ammattikurssisäätiö, säädekirjan hyväksyminen 17 

» asuntotuotanto-ohjelma 1972-1976, lausunto 134 
» kulkulaitosten toteuttamis-ja kehittämisohjelma 141 
» kuntien tietotuotannon yhteistyömahdollisuudet 157 
» ruotsinkielisen ammattikoulun kuntainl i i ton l i i t tovaltuusto, jäsenen vaali 43 
» Vesi Oy 25, 149 
» yhteistyötoimikunta, ammattikurssisäätiön perustaminen 17 
» » johtosääntöehdotus, lausunto 163 
» » joukkoli ikenneinformaatiojulkaisu 141 
» » kevätneuvottelupäivät 67 
» » maksuosuus 163 
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Hakemisto 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta, suositus viemärilietteen sijoituksesta 119 
» » » väestön vuotuiskasvuksi ym .134 
» » yhteistyösopimuksen muuttaminen 7 

Pöytästandardi, lahjoittaminen 68 

Raakaveden hankinta, sopimuksen täydentäminen ym 149 
Raastuvanoikeus, asunto-oikeuden perustaminen 9, 43, 71 

» lakkauttaminen erityisrasitusten poistamisen yhteydessä 69 
» virat-, huonejärjestelyt ym 9, 71 

Radiointikorvaukset soittajille, kaup.orkesterin konserttien 107 
Rahankeräykset, luvat 204 
»Rahasto vapaussodan muistopatsaan pystyttämistä varten», lakkauttamista koskevat asiat 21, 162 
Rahastot, urhei lu- ja ulkoilulaitosten 18, 40 
Rahatoimisto, henkilökunta-asiat ym 55 

» kassantarkastukset 56 
» museon kassakaapin ja-kirstun sijoittaminen 106 
» varainhoidon valvonta 48 

Rahatoimiston talo, entistäminen ym. rakennustyöt 6, 56 
Rahatointa koskevat asiat 39, 158 
Rahoitussuunnitelma ville 1974-1985, joukkoli ikenne 141 
Rahoitustasetta ja talousarvion toteuttamista koskevat i lmoitukset 162 
Raiteenpitosopimukset 191 
Raitiovaunua esittävän postimerkin suunnitteleminen 154 
Raitiovaunukaistan rakentaminen Caloniuksenkadulle, KHO.n päätös 142 
Raitiovaunu korokkeet, Kaivokatu 145 
Raitiovaunukuljettajakurssien opettajien lisäpalkkio 151 
Raitiovaunusääntö, muuttaminen 38, 151 
Raittiuslautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 233 
Rajasaari, lietepumppaamon ja-painejohdon piirustukset 119 
Rajojen vahvistaminen, kaup. osat ja osa-alueet 137 
Rakennelmat ym. lupien myöntäminen 149, 190 
Rakennukset, hallinta 133, 154, 180 

» julkiset, merkitseminen, juhlavalaistus 132 
» korjaus- ja muutostyöt 132 
» ostaminen 21, 122, 123, 124 
» poliisilaitoksen käyttöön luovuttaminen 71 
» purkaminen 111, 133, 134, 146, 154 
» rakentaminen 36 
» sijoittaminen 130 
» suojeleminen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ym 2 9 , 3 0 , 6 5 , 7 5 , 134,140, 141,411 
» vartioinnin järjestäminen 132 
» vuokraaminen 202, 203 

Rakennus Oy, asuntotontin varaaminen 127 
» » päiväkodin rakennusurakan tilaaminen 95 

Rakennus-Oy Cultor, vahingonkorvaus 150 
Rakennushallitus, louhintatyölupa ja rakennuspoikkeuslupa . • · , 128, 140 
Rakennusjärjestys, muuttaminen 8 

» uudistamiskomitea, selvitys ja lakkauttaminen 65 
Rakennuskielto, poikkeuslupa-anomukset 32, 139, 140 
Rakennuskylä Oy 129 
Rakennuslupia koskevat asiat 130, 131, 139, 140 
Rakennuspiirustukset, hyväksyminen 125 
Rakennuspoikkeusluvat, ks. Rakennuskielto 
Rakennustarkastusvirasto 8, 69 
Rakennusten ja huoneistojen ostot 123 
Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy, laina 160 

» Karme Oy Sopimus tontin myymisestä, ym 21, 131 
» Matti Vuorela Oy, tont in varaaminen 127 
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Rakennustyön valvonnasta perittävät maksut, korottaminen 9 
Rakennusurakat ja työt , rakennusviraston tilaamat 263, 264, 265 
Rakennusvelvollisuus, poistaminen 125 
Rakennusvirasto, konevarikon kannattavuuden tutkiminen 46 

» käyttöomaisuuden kirjanpidon hoito 46 
» lämpöjohdon rakentaminen, poikkeusluvat, liikennejärjestelyt 130, 140, 143 
» työ t 263, 264, 265 
» virat, ym. työtukikohdan huoneisto 19, 112, 123 

Rakennusyhtymä Mattinen & Niemelä, tont in varaaminen 126 
Rakentaja-patsas (valtakunnallinen) piirustukset 120 
Rakentaminen, maanalaisten kerrosten, rajoittaminen, toivomusponsi 31 
Rakentamisohjelmatoimikunta, jäsen, asuntotuotanto-ohjelmat 65, 134 
Rastilan leirintäalue, opastinmerkit 143 

» pumppaamo, piirustukset 119 
Ratapihan alitse rakennettava rautatietunneli 115 
Ratkaisuvallan siirtämiskomitea, täydentäminen 49 
Rautatiehallitus, ks. Valt ionrautatiet 
Rautatietunnelit, 'ratapihan alitse rakennettava 115 
Reimaria, asuntotonttien varaaminen 127 
Renlund Oy Ab, poikkeus vuokrasopimuksesta 129 
Reumasairauksien hoidon järjestäminen 81 
Revisiolaitos, virat, tehtävät, ym 4, 46, 47 
Reykjavik, pohjoismainen pääkaupunkikokous 66 
Rinnekoti-säätiö, rahoitusosuuden suorittaminen 93 
Roihupellon metrovarikko, yleissuunnitelma, ym 155 

» teollisuusalue, Lämpövartio Oy:n l i i ttymismaksut 129 
Roihuvuoren sosiaalidemokraatit, Itäistä sairaalaa koskeva kirje 83 

» vanhusten asuintalo, määräraha 12 
Romukaupan harjoittamisluvat, lausunnot 164 
Rudolf Steiner-koulun kannatusyhditys, avustus, laina ym 93, 104, 161 

» » » » tont t i kehitysvammaisten päivähuoltolalle 26 
Ruoholahti, alueen siirtäminen kiinteistölkn hallintaan 121 
Ruokailu, henkilökunnan 7, 39, 60 
Ruotsinkielinen kansakoulu, ks. Kansakoulut 

» » kasvatusneuvola 98 
» peruskoulu, erityistavoitteet .101 
» työväenopisto, virat, valtionapu, ym 104 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 236 
Ruotsinkielisten opettajien opintopäivien suunnittelu-ja järjestelytyökomitea 101 
Ruskeasuo, rakennuksen purkaminen 133 
Räjähdysaineiden kauppa, lausunnot 164 
Röykän sairaala, jäteveden huolto, hankinnat, ym 84 

Saaren Au to Oy 39, 153 
Sairaalalautakunta, huoneistojen hallinta 81 

» kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 238 
Sairaalat, ks. myös ko. sairaalan nimen kohdalta 

» erikoistumissairaalaoikeudet 88 
» henkilökunnan lasten päivähoidon järjestäminen, toivomusponsi 42 
» laskentatoimeni järjestäminen 81 
» lääkäreiden päivystys, yksityisvastaanotot 81, 82 
» opetussairaalaoikeudet 80 
» pysyttäminen paikallissairaaloina 80 
» virkajärjestelyt, virat 11, 81, 82 ,238 
» yksityisvastaanotot 82, 88 

Sairaalatoimen toimintasuunnitelma 80 
Sairaalavirasto, käyttöomaisuuden kirjanpidon hoito, virat 46, 82 
Sairaanhoidon toimintasuunnitelmat 80 
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Hakemisto 

Sairaanhoitajat, lääkärivälityksen päivystävien eläkeikä 61 
Sairaanhoitohallinnon uudistaminen 80 
Sairaanhoito-oppilaitos, ohjesäännön muuttaminen, ym 12, 85 
Sairaanhoitopiirit, ehdotus 80 
Sairaankuljetuksen järjestäminen, sairaankuljetuskurssi 73, 81 
Sairaan lapsen päivähoidon erityisongelmat, työryhmä 63, 94 

» » tilapäisen hoidon järjestäminen, toivomusponsi 14 
Sairas-ja vanhainkodit 88, 89 
Sairaslomat, ks. Viranhalti jat 
Sairauskulujen korvaaminen syöpäsairaille 80, 81 
Sairausvakuutuksen korvaamat toimenpiteet 77 
Sairausvakuutustoimikunta, neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon 
kustannusten korvaaminen 77 
Salmen ulkoilualue, rakennusten purkaminen 111 
Salmonellatartunnan saaneiden lasten päivähoidon järjestäminen 96 
Salpa Oy, rakentaminen Pukinmäkeen, vuokrasopimuksen muuttaminen ym 25, 27, 126 
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland, laina 160 
Saneeraustarkastelu 1974-1983-julkaisun painattaminen ,113 
Sankarihautojen kunnostaminen 21 
Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen 52 
Santahaminan liikenne 19, 154 
Satama-alueet, vuokraaminen 36, 147,241 
Satamajäänmurtaja, palokaluston tilaaminen, ym 36 
Satamalaitos, historian teettäminen 147 

laiturien hallinta 146 
maksut 242 
virat, määrärahat, ym 146 
väylien ruoppaaminen, jäätiet 147 

Satamalautakunta, alueiden hallintoa koskevat asiat 121, 145, 146 
» » vuokraaminen 147 
» kokoonapano, kokoukset, päätökset, ym 241 

Satamaoloja koskevat asiat 35,145 
Satamapäivän järjestäminen 147 
Satamat, Herttoniemen teollisuussataman kenttätyöt 36 

» Länsisataman perusparannustyöt, ruokalaparakki 36 
Satamavarastot Oy, Ab, kaupungin edustus 163 
Sato Oy, asuntotontin varaaminen 126 
Savilan pumppaamo, piirustukset 20 
Savon katu," liikennejärjestelyt 142 
Seudullinen joukkoli ikenneinformaatiojulkaisu 141 
Seurasaari, sillan rakentaminen 36 

» ulkomuseo, huoltorakennuksen rak.lupa, kojun purkaminen 19,111 
Seurasaarisäätiö, avustus 112 
Siirtolapuutarhat 131 
Siirto-oikeuden joustava järjestäminen, liikennelaitos • 43 
Siivoojakurssit, luentopalkkiokustannukset 132 
Siivoustyön palkkaperusteiden vahvistaminen 132 
Sillat, ali- ja yl ikulkusil lat ja laiturit 115, 146 

» jalankulku-ja pyörätiesillat 116 
» Kaskisaari-Lauttasaari, Keravanjoki 116 
» Seurasaari 36 

Siltalämpö Oy, lainan siirto 160 
Siltamäki, lasten päiväkodin perustaminen 14 
Siltavuoren nuorisokoti 13 
Siltavuori-Kamppi metro-osuus, yleissuunnittelu 155 
Sipoo, Nikki län sairaalan jätevesien yhteispuhdistaminen 20, 84 

» näytteiden tutkiminen, sopimus 74 
» tilan ja kiinteistöjen ostaminen 21 ,125 
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Sirolan Liikenne Oy * 39, 153 
Sisäinen tiedotustoiminta 59, 227 
SSva-koulutus 16 
Sivii l ivihkimispaikka, esitys 133 
Sivistystoimi 18, 105 
Sk-lähivaiheen ryhmä, kuntasuunnittelun järjestäminen 137 
Sofianlehdon vastaanottokoti, vajaamielisos., B-rakennuksen muutostyöt, virat 13, 91 
Sokeainkoulu, muutospiirustukset 25 
Solakallion erityiskoulu 92 
Sompasaari, väliaikaisen matkustajapaviljongin purkaminen 146 
Sopimuspalkat, hyväksyminen 59 
Sosiaalihuollon hallinnon lainsäädännön uudistaminen, lausunto 86 
Sosiaalilääkärin toimisto, ks. Lastensuojeluvirasto 
Sosiaalitilat, tuntipalkkaiset työnteki jät 60 
Sosiaalitoimen historian laatiminen, toimikunta 63 
Sotainvaliidien Veljesliitto, Helsingin Sotainvaliidit -127 

» » Leppävaaran seudun os 125 
Starckjohann, Oy, Ab, ohjauskaapelin rakentamislupa 130 
Stiftelsen Botby Svenska Samskola, lainan takaus 40 
Stockmann Oy Ab, makasiinitonttien myynti tar jous 28 
Stählberg-säätiö, tont in varaaminen -126 
Suoja-Pirtti r.y., vuokrasopimus, lainajärjestelyt, ym 87, 160, 163 
Suojateiden näkyvyyden parantaminen, kirje 114 
Suojatyö kokeilu, alkoholistien 87 
Suojelutointa koskevat asiat 9 
Suomen Ammatt ikoulujen Urhei lul i i t to XXV yleisurheilumestaruuskilpailut 103 

» Arkki teht i l i i t to , rakennuksen suojeleminen Eirassa 140 
» Jääpalloliitto, tiedustelu MM-kisojen järjestämismahdollisuuksista 111 
» Kansallisoopperan säätiö, avustus 107 
» Kansallisteatteri, avustus nukke- ja lapsiteatterin kehittämiseksi 107 
» Kaupunki l i i t to, eri asioita koskevat esitykset, kirjeet, ym. . . . 4 6 , 4 8 , 8 8 , 101,102, 119, 138, 148, 162 
» » jäsenmaksu, ansiomerkit 56, 61 
» » kaupunkiopiston rakentaminen 117,160 
» Kir jai l i jal i i t to, selvitys lahjoitusvarojen käytöstä 107 
» Kunnallisten Teurastamoiden yhdistys, jäsenmaksu, ym 156 
» Kylmäyhdistys, jäsenmaksu 156 
» Liikemiesten Kauppaopisto-Normaalikauppaoppilaitos, tont in varausta koskevat asiat 127 
» Matkatoimistoyhdistys, matkapalvelujen järjestäminen 51 
» Messut, ks. Osuuskunta Suomen Messut 
» Mielenterveysseura, sopimus helsinkiläisten hoidosta Veikkolan parantolassa 12 
» Mitalitaiteen Kilta, vitr i inien osto, avustus 49, 107 
» Museoliitto, paikallismuseoiden kort istoint i 105 
» Pelastusarmeijan säätiö, avustukset, tont in varaaminen 90, 97 ,127 
» Perustuslaillinen Kansanpuolue 3 
» Punainen Risti 12, 75, 91 
» Sairaanhoitajaliitto 54 
» Satamaliitto, jäsenmaksu, ym 147 
» sinfoniaorkesterit r.y., jäsenmaksu 107 
» Sokeain Hierojain Yhdistys, laina 160 
» solistiyhdistys, avustus 107 
» Taitoluisteluli i t to, i lmoitus EM-kisoista 111 
» teatterijärjestöjen keskusliitto, avustus 107 
» Teknisten Toimihenkilöiden Keskusliitto, lakko 59, 62 
» Tennisli itto, laina 160 
» Tuberkuloosipiirien l i i t to 86 
» Turistiauto Oy 39, 40, 53 ,153 ,163 
» Työterveyslaitoksen kannatusyhdistys 80 

Suomenkielinen kansakoulu, ks. myös Kansakoulut 
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Suomenkielinen kansakoulu, kasvatusneuvola 98 
» työväenopisto, johtokunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 246 
» » virat, valtionapu, ym 104 

Suomenlinna, liikenne, jäätie 65, 147,154 
Suomenlinnakomitea, mietintö 65 
Suomenlinnan Liikenne Oy, lainaa koskevat asiat 160 

» rakennustoimikunta, nopeusrajoitusanomus 144 
Suomi-Neuvostoliitto-Seura, Helsingin piirijärjestö, avustus . . . . 67 
Suunnit telutyöt, rakennusviraston tilaamat 263, 264, 265 
Suur-Helsingin Sydäntoipilaat, anomus kuntoutusaloista 81 
Suurmetsä, lastentarhan-ja seimen toiminnan aloittaminen 95 

» rakennuksen purkaminen 133 
» viemäreiden rakentaminen 115 

Suurmetsäntie, rakentaminen 114 
Suutarila, aluerakennussopimus 25 

» rakennuspoikkeuslupa 139 
» viemäröint i työt 116 

Suutarilan Omakotiyhdistys, viemäröintiä koskeva kirje 117 
Svensk Förening i Äggelby, laina 161 
Syöpäsairaat, sairaskulujen korvaaminen 80, 81 
Syyttäjälaitos, kaupungin osuus, toimit i lat, ym 69 
Sähkölaitos, kantakaupungin piirikeskuksen piirustukset 37 

» muuntamoiden rakentaminen ja pitäminen kaupungin maalla 130 
» rakennuspoikkeuslupa-anomukset 140 
» virat, kiinteistöjen hallinta, tar i f f i ym 36, 148, 248, 249 

Sähköliesien asentaminen kaasuliesien tilalle 131 
Säteilyvahingollinen työ, lisäloma-anomus 77 
Sörnäinen, alueiden hallinnon siirtäminen 121 

» metroasema 33, 34, 35, 155 
» rakennuspoikkeuslupa 140 
» satama, satamaradan tunnelin vahvistaminen 146 

Sörnäisten Naiset r.y., Harjukadun terveysaseman siirtäminen 78 
» rantatie 9, vanhan rakennuksen säilyttäminen 30 

Tahvonlahden kansakoulu, vi imeistelytyöt 17,100 
Taide-ja kirjallisuusapurahat 110 
Taidenäyttelyt, ks. Näyttelyt 
Taideteokset, hankkiminen , lainaaminen, luovuttaminen, sijoittaminen 106, 120, 220 

» luettelon täydentäminen 46 
» veistoksen pystyttäminen Tammasaaren laituril le 147 

Taitoluistelun Tuki r.y., alueen varaaminen Talista 129 
Taivallahden nuorisokoti. 91 
Takaniemen puisto, selvitys vaurioista 120 
Takaniemi Oy, kaupunginedustus 163 
Taka-Töölö, korttelipihojen suunnittelu, toivomusponsi 31 

» » vanhusten asuintalotontin varaaminen 126 
Taksat, ks. Maksut 
Taksiajomiehet r.y., henkilövuokra-autojen määrä, virkapuku 145 
Taksikomitea 71, lisämääräraha 65 
Taksimaksut, korottaminen 145 
Takuupalkkaluokan tarkistaminen, kouluhammashoitolan ylihoitajan 78 
Tali, keilahalli 40, 112 

» urheilupuisto, alueen varaaminen jäähallia varten 129 
» » jalkapallohallin piirustukset 18,111 

Taloja ja huoneistoja koskevat asiat 131 
Talosaari, käytön selvitys vanhusten virkistystoimintaa varten 89 
Talousarvio, asetelman uusiminen, lisätalousarvion hyväksyminen, käsittely 41, 42 

» toteutuminen, ohjeet, ylitysoikeuden myöntäminen 162 
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Taloussuunnitelma v:lle 1974-1983, peruslähtökohtien selvittäminen, aloite 43 
» » taloussuunnittelutoimikunta 50 

Taloussuunnittelu- ja maan käyttö kysymykset, valmistelu 137 
Tammasaaren laituri, veistoksen sijoittaminen 147 
Tammelundin Liikenne Oy 39, 153 
Tammisalo, korkeuslukujen vahvistaminen 139 

» puisto-olojen parantaminen, esitys 120 
Tammisalolaisten yhdistys, Porolahden kunnostaminen 120 
Tampereen teknillisen korkeakoulujen arkkitehtios., maisema-ja virkistusalue-
suunnitelmanäyttelyn hoitaminen 141 
Tapanila, aluevaihto 22 

» kunnallistekniset t yö t 115 
» rakennuksen purkaminen 133 
» tilan ostaminen 21 

Tapanilantie, kevyen liikenteen väylän rakentaminen 142 
Tapaninkylä, viemäritöiden jatkaminen, katutyöt 19,114 

» tilan lohkominen 139 
Tar i f f i t , ks. Maksut 
Tarkkai lukl inikat, perustamismahdollisuuden tutkiminen 101 
Tarkkailu -TV-järjestelmän laajentaminen kaupungintalossa 132 
Tarvon virkistyskeskus, lahjoitus 12 
Tattarisuon keskusvarasto, piirustukset 111 
Tavaraluoton hankkiminen Neuvostoliitosta, toivomusponsi 40 
Teatterivartiointi, maksut 72 
Tehtaankadun kansakoulu, muuttaminen harjoituskouluksi 98 
Tehtaanpuiston yhteiskoulu, tont in varaaminen Vuosaaresta 126 
Teinilän hoi tokot i 16, 92 
Tekniikan museo, peruskorjaukset, rakennusten vuokraaminen 18, 26, 150 
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta, avustus, anomus kuukausi-ja 
vuosilippuoikeudesta 105, 152 
Tekojääradat 40, 111 
Teletekniset laitteet, työ t ja hankinnat 52, 53 
Telextoiminta 155 
Teollisuusjätevesien johtamisluvat kaupungin viemärilaitokseen 117 
Teollisuuslaitosten lautakunta 147 

» » kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 248 
Teollisuustontit, Kivikon vuokraaminen ym 27, 116, 142 
Terassitori, kaup.museon tilantarve jatkosuunnittelussa 105 
Tervalammen työlaitos, johtokunta 169 

» » jätevesien johtaminen, ojitus, rakennukset 90 ,118 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, maksut 79 
Terveyden- ja sairaanhoito, julkaisun uudistaminen 55 

» » sairaalain ulkopuolella 10, 76 
Terveydenhoitohenkilökunnan kokei lu luonte inen työterveydenhoito 82 
Terveydenhoitolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 251 
Terveydenhoitovirasto, kuulokojeiden lainaamistoiminnan järjestäminen 11, 77 

» ohje-ja johtosäännön laatimiskomitea 62 
» virat, maksut, ym 10, 76 

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kunnallisten palvelusten tiedottaminen 11 
» tietojenkäsittelyn organisaation laatiminen, toimikunta 62 

Terveydenhuolto ja-sääntö, kaupungin henkilökunta 7 ,132 
Terveysasemat, paikan varaaminen, perustaminen ym 78 
Terveyskasvatus, neuvottelukunnan asettaminen 62 

» ottaminen kansanterveystyön toimintasuunnitelmiin 76 
Terveyskeskus, virat, palkat, eläkkeet, ulkopuolisten lääkäreiden palkkaaminen, 
hoitokustannukset, ym 77, 81 ,251 
Terveyskeskus, virkojen lisääminen, toivomusponsi 41 
Terveyslautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 251 
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Hakemisto 

Terveyslautakunta, pöytäkir janotetta koskeva valitus 76 
Terveysolojen valvonta 251 
Teräsbetoni Oy, kellariti lojen rakentaminen 140 
Testamenttilahjoitukset 105 
Teurastamolaitoksen lautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 253 
Teurastamolaitos, virat, maksut, ym 156 
Tiedotusseminaari, lastensuojeluviraston 91 
Tiedotustilaisuudet, korusuunni t te lun 102 
Tiedotustoiminta, sovellutusohjeet 59 

» valvonta ja suunnittelu, toimikunta 62 
Tiedotustoimisto 50, 51 
Tiekunnat, kunnossapitokustannukset, avustukset, tiemaksut 115, 122 
Tielautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 255 
Tieliikenneasetus, muutosesitys, lausunto 141,151 
Tiet, ks. Kadut ja tiet 
Tietoimitukset 122 
Tietojenkäsittelykeskus, ks. Tietokeskus 
Tietokeskus, hallintokustannukset, toimintaohje, veloitushinnat, ym 39, 156, 157 
Tietokoneet, (On-line) sijoituspaikka 157 

» toimisto t ietokoneiden hankinta ja käyttö 157 
Tietopalvelua ja ATK.n hyväksy käyttöä koskevat yhteistyöperiaatteet 156 
Tietopalvelusopimus, Valt ion tietokonekeskus 158 
Tietotuotanto, pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyömahdollisuudet 157 
Tii l imakasiinit, Katajanokan, suojeleminen 141 
Ti i l imäki, liikenne- ym. järjestelyt 142, 144 
Tilapäiset tiet, vesijohdot ym. luvat 191 
Tilapäismajoitustoiminta 87 
Tilastotoimisto 5, 54 
Tilat, ks. Kiinteistöt 
Tilausliikennelupa-anomus, T:mi Xenotex 144 
Ti l i luotot , myöntäminen .160 
Tilintarkastajat, tilintarkastus ja tilinpäätös 4, 162 
Tilitysvuokrajärjestelrnän tarkistaminen 46 
Toimelan päiväkoti 122, 128 
Toimikunnat, asettaminen ym . . 62 
— energiahuoltotoimikunta, täydentäminen 148 
— ilma- ja melutoimikunta, II osamietintö 75 
— julkisen liikenteen yhteistoimintasopimuksen tarkistamistoimikunta, mietintö 39 
— kansakoulun opetussuunnitelmien vahvistaminen 63 
— katastrofitoimikunta, jäsenten valitseminen 65 
— kaupunginhallituksen keskuspesulajaoston vaatetoimikunta 156 
— kaupungintalon korttelin saneeraustoimikunta, työn päättyminen 65 
— kaupungintalotoimikunta, puh.johtajan määrääminen 49 
— kolmisopimustoimikunta, toimintaohjeiden täydentäminen 149 
— koulusuunnittelutoimikunta 101 
— kuvataidetoimikunta '. 110 
— liikenneterminaalin hankesuunnittelu Kamppiin 64 
— lähiliikenteen terminaalin suunnittelutoimikunta 64 
— musiikkiteatteritoimikunta, mietintö 107 
— nimistötoimikunta 65 
— opetussuunnitelmatoimikunta 63, 98 
— paikallisli ikennesuunnittelutoimikunta (VR:n kanssa) 64 
— pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta 7, 119, 134, 163 
— rakentamisohjelmatoimikunta, jäsen,asuntotuotanto-ohjelmat 65, 134 
— sairasvakuutustoimikunta, kustannusten korvaaminen 77 
— sosiaalitoimen historian laatimistoimikunta 63 
— taloussuunnittelutoiniikunta 50 
— terveydenhuollon ti lojenkäsittelyn organisaation laatimistoimikunta . 6 2 
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Hakemisto 
Toimikunnat , asettaminen ym. 
— tiedotustoiminnan valvonta-ja suunnittelutoimikunta 62 
— työturvall isuustoimikunta,. liikennelaitos 151 
— työvoimansi ir totoimikunta 59 
— varastorakennus L7:n rakennustoimikunta 64 
— ympäristönsuojelutoimikunta 75, 148 
Toimintaohje, tietokonekeskus 156 
Toimipaikkaruokailua koskevat asiat 39, 60, 64 
Toimistokoulu 57 
Toimistotietokoneiden hankinnassa ja käytössä noudatettavat periaatteet 157 
Toipi laskoti Jokela, sopimus potilaspaikoista, hoitopäivämaksu, ym 12, 86 
Toipilasraha. . ehdotus maksamiseksi syöpäsairaille 80, 81 

» ohjelukujen tarkistaminen 84 
» ohjeluvun korottaminen, ohjeet 87, 170 

Toivolan oppilaskot! . 16, 92 
Toivomusponnen käsiteltäväksi ottaminen Kvstossa, valitus 45 
Toivomusponnet 
— asuntoasioita koskevat 

— aluerakentamiseen l i i t tyvät 24, 25 
— asuntolainojen saaminen asuntotuotantoon 41 
— autottomien korttelipihojen toteuttaminen 41 
— korttelipihojen suunnitteleminen Taka-Töölöön 31, 41 
— puolikunnallisten asunto-osakeyhtiömuotoisten asuntotalojen rakentaminen 42 

— autoja ja pysäköintiä koskevat 
— autopaikoituksesta johtuvien kustannusten jako 25 
— pysäköintipaikkojen kokonaismäärän päättäminen 32 
— pysäköintivirhemaksun korottaminen 41 

— eläintarhan toiminnan jatkaminen ympärivuotisena 41 
— julkisten rakennusten ja nähtävyyksien opastuskilpiä koskeva 33 
— jätevesien käsittelyn tehostaminen 42 
— kaavoitusta koskevat 

— itäisen rantavyöhykkeen suunnittelu viheralueeksi 42 
— keskuspuiston osayleiskaavan kiirehtiminen 31 
— konttorisoitumisen ehkäiseminen kantakaupungissa 31 
— maanalaisten kerrosten rakentamisen rajoittaminen 31 
— Pitäjänmäen asemakaavan muuttamiseen l i i t tyvät 31 
— Puistolan asemaseudun aluerakentamiseen l i i t tyvät 25 
— työpaikkojen tasapuolisempi sijoittaminen 32 

— kasvatusneuvolatyön aloi t taminen. . 10 
— kaupungin henkilökuntaa koskevat 

— virkapaikkojen korotuksen esittäminen vuosittain yhtenä kokonaisuutena 21 
— työsopimussuhteisten työnteki jöiden ikälisät 7 
— työsuojelutarkastajien pätevyysvaatimuksia koskeva 10 
— ympärivuotisen työsuhteen turvaaminen koulujen siivoojille 41 

— Keskuspuistoa koskevat 
— Metsämäentien suoja-alueiden kunnostaminen 42 
— osayleiskaavan kiirehtiminen 31 
— suojeleminen 22 

— kiinteistöjä koskevat 
— selvitys alueiden ja tonttien luovutusperusteista, vuokratasosta ja myyntihinnoista 27 

— kodinhoitojärjestelmän tutkiminen 41 
— korttelipihojen toteuttaminen 41 
— Taka-Töölö, suunnittelu 31 
— kouluja koskevat 

— koulurakennustoiminnan nopeuttaminen 41 
— kouluterveydenhoito, avustajarnäärän lisääminen 42 

. — Käpylän ammattikoulun kirjapaino-osaston koneiden uusiminen 42 
— kul t tuur i - ja vapaa-ajan toimintojen tilojen suunnittelu 18 
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Hakemisto 

— lainoja koskevat 
— pitkäaikaisen tavaraluoton saaminen Neuvostoliitosta 40 

— lasten päivähoitoa koskevat 
— lasten päivähoitolaitoksen rakentaminen Vesalaan 31 
— Opiskeli joiden Lastenhoitosäätiön päiväkotien siirtäminen kaupungin haltuun 42 
— perhepäivähoidon jatkaminen 
— päivähoitoalan koulutuskeskuksen perustaminen 13 
— sairaaloiden ym. henki lökunnan lasten päivähoidon järjestäminen 42 
— sairaan lapsen tp. hoidon järjestäminen 14 
— yksityisen perhepäivähoidon jatkaminen 14 
— lastensuojelun avohuol lon parantaminen 42 

— l i ikennettä koskevat 
— kaupungin ostaminen l i ikenneyhtiöiden henki lökunnan etujen turvaaminen 39 
— kuljettajavajauksen poistaminen liikennelaitoksella 42 
— li ikennelaitosta ja julkista l i ikennettä koskevat 41 
— Puotinhariu-Vesala metroradan lopullisen linjauksen ki i reht iminen 31 
— Sörnäisten metroaseman rakentamista koskeva 34 

Ton t i t , ks. Ki inteistöt 
— Metsämäentien suoja-alueiden kunnostaminen 21, 42 
— oikeusaputoimiston valvominen 42 
— pienyr i t tä j i l le sopivien to imistot i lo jen rakentaminen aluekeskuksiin 9 
— poli isi laitoksen työskentelyolosuhteiden parantaminen 42 
— sivistystointa koskevat 

— Bäcksbackan kokoelmien rakennuksen rakentaminen säästäväisyyttä noudattaen 18 
— ku l t tuu r i - j a vapaa-aikatoiminnan t i lo jen suunnittelu 18 

— talousarvioon l i i t tyvät 41 
— terveyden-ja sairaanhoitoalaa koskevat 

— epilepsiapotilaiden kuntout taminen Pitäjänmäen työk l in ika l la 42 
— hammashoitajien entisten etujen säilyttäminen 11 
— kouluterveydenhoidon avustajamäärän lisääminen 42 
— pitkäaikaissairaiden i ho i tokod in toteuttaminen 42 
— terveyskeskuksien virkojen lisääminen 41 
— työssä käyvien äit ien t i lap. sairaiden lasten hoitaminen 14 

— urheilua ja u lko i lua koskevat 
— My l l ypuron urhei lupuiston kokoa koskeva 32 
— nurmikenttät i lanteen parantaminen 18 

— vanhusten asuintalon rakentaminen itäisen kantakaupungin vanhuksille 26 
— väkivallan poistaminen sosiaalisin keinoin 41 
— ympäristönsuojelua koskevat 

— ilmansuojelua palvelevan valvontajärjestelmän toteut taminen 42 
— keskushallinnossa suoritettavaa ympäristönsuojelutyötä koskeva 42 
— keskuspuiston suojeleminen 22 
— männyn suojaaminen asemakaavamääräyksin 29 

Ton t in ja maan vuokrat , ks. Vuokra t 
Tont inmi t taus, taksan uusiminen, korvaus 29, 122 
Tont t i jao t ja niidun muutokset 139 
Tontt ikustannusten hyväksymisessä noudatettavat periaatteet 134 
Tor i t 131, 203 
Trooppisten tautien ho i to Aurooran sairaalassa 82 
Tuberkuloosipi i r ien l i i t to , jäsenmaksu 86 
Tuberkuloosi to imisto 11 
Tull isaari, leirintäalueen rakennelmien purkaminen ja vastaanottorakennuksen pi irustukset 111, 112 

» ton t in myyminen 25 
Tunnel i t , ja lanku lku- ja laitetunneleiden rakentaminen . . . .* 130 

» rautat ietunnelin rakentaminen ratapihan alitse 115 
Tunt ipalkkaiset työntek i jä t , työehtosopimus 59 
Tuomar inky län kartano, mök in si irtäminen, ym 106, 220 

» » opastusmerkit 143 
Tutk imukset : 
— EMP-tu tk imus (Elektromagnetic Pulse) 75 
— huonoryht isten koululaisten kuntoutusohjelmaan l i i t tyvä 79 
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Hakemisto 
Tutkimukset: 
— insinöörien sijoittumisesta 57 
— kouluhammashoidosta pois jättäytyneistä lapsista 79 
— läntisen kantakaupungin kotioloissaan asuvien vanhusten palvelujen tarpeesta 55 
— odottavien äitien hammas-ja ravintotottumuksista 78 
— päivystyspalvelujen käytöstä 76 
— suorittaminen kaupungin alueella, luvat 191 
— työnjohtajien ammatissa viihtyvyydestä 57 
— valtion teknil l inen tutkimuskeskus 74, 75 
— vanhusten kuntoli ikunnasta 76 
— vuokra-asukkaiden tulotasosta 158 
Tuusula, jätevesien johtaminen Tuusulanjokeen, lausunto 118 

» viemäriveden johtamista koskeva sopimus 20 
Tuusulan järven säännöstely 150 

» moottor i t ie, parantaminen 20 
Tuusulanjoen ja Keravanjoen vesiensuojeluvaltuuskunta 150 
Tuut inki Oy, Puotinkylän kartanon kunnostaminen 132 
Tyynelä, päivähoitola 13, 92 
Työaikajärjestelyt, maidontarkastamo 61, 79 

» Nikkilän sairaala . 84 
Työehtosopimus, M/S Korkeasaaren laivapäällystö ja tuntipalkkaiset 58, 59 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys, avustus 104 
Työll isyyskomitea, lakkauttaminen 65 
Työll isyystoimi 97 
Työnjohtajat ja ammatissa vi ihtyminen, tutkimus 57 
Työntekijät (tuntipalkkaiset), työehtosopimus, sosiaalitilat 59, 60 
Työohjelmat 57, 97 
Työpaikkaruokailun järjestäminen aloite ym 7, 39, 60 
Työpaikkojen tasapuolinen sijoittaminen, toivomusponsi 32 
Työsopimussuhteessa olevien ikälisäoikeudet 6 
Työssäkäyvien äitien tp. sairaiden lasten hoitaminen, toivomusponsi 14 
Työsuojelun yhteistoimintasopimus 59 
Työsuojelutarkastajat, pätevyysvaatimusten yhdenmukaistaminen 10 
Työsuojelutoimisto, ks. myös Ammattientarkastustoimisto 

» perustaminen, virat 10, 77 
Työsuunnitelma v:ksi 1974-1978 97 
Työterveydenhoito, terveydenhoitohenkilökunta 82 
Työterveyslaitos, kannatusyhdistyksen jäsenmaksu 80 

» pienoisröntgenkuvauksia koskevan sopimuksen irtisanominen 81 
» väestönsuojelukeskuksen henkilökunnan tarkastaminen 73 

Työterveyssäätiö 81, 163 
Työturvall isuustoimikunta, liikennelaitoksen 151 
Työtuvat, varastotili, palkkiot 88 
Työvoimakustannukset, selvitys 57 
Työvoiman käyttö, ohjeet 97 
Työvoimansiirtotoiminnan suuntaviivat 59 
Työväenopistot, palkkiot, ym 104 
Tähtitorninvuori, kalliosuoja, piirustukset, ym 73, 113 
Tölö Svenska samskola, laina 161 
Töölö,vanhusten asuintalon tont in varaaminen 26, 126 

» yhteiskoulu, laina 161 
Töölönlahti-Terassitori -komitea, raportti 137 

Udd, Agnes, testamenttilahjoitus Marian sairaalalle 11 
» » ja Mathias, kuolinpesien selvitys 90 

Uimahallit, tont in vuokraaminen Roihuvuoresta 26 
» Yrjönkatu 111 

Uimalaohjelman laatiminen kaupungille, komitea 64 
Uimastadionin kokovuotisen käytön selvittäminen, komitea 64 
UIPP kansainvälisen kongressin järjestäminen 154 
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Ulko i lu- ja leirintäalueet 112 
Ulkokuntalaiset vammaiset opiskelijat, anomus invalidikortin myöntämisestä 152 
Ulkomaalaisen oikeus hallita ja omistaa kiinteää omaisuutta, lausunto 164 

» » harjoittaa elinkeinoa, lausunnot 164 
Ulkomuseo, ks. Seurasaari 
Ulkonäyttelualueet, ulkotar joi lu, ym., luvat 190, 191 
Ulosottovirasto, lakkauttaminen erityisrasitusten poistamisen yhteydessä, virat 69, 70 ,149 
Unioninkatu 27, liikennejärjestelyt 142 

» muutospiirustukset 132 
Urakkaneuvottelukunta, täydentäminen 65 
Urheiluhall it Oy, avustus 112 
Urhei lu- ja ulkoilulaitosrahasto, varojen käyttö, lainan antaminen 18, 40 
Urheilu- ja ulkoilulautakunta, alueiden hallinta 110 

» » kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 256 
Urhei lu- ja ulkoi lutoimi 18,110 
Urheilu- ja ulkoiluvirasto, laitureiden hallinta 146 

» » virat, ym 18,111 
Urheilujärjestöt, avustukset 256 
Urheilukentät ja-puistot 18, 111, 129, 142, 144 
Urheilulääketieteen säätiö, kaupungin osallistuminen 163 
Uskotut miehet, vuokra-alueiden järjestely toimitusten palkkio 128 
Uudelleensijoitus- ja työvoimansiirtotoiminnan suuntaviivat 59 
Uudenmaan asuntotuotantopäivät : 136 
Uudenmaanläänin paikallismuseoiden kokoelmien kortistoinnin jatkaminen 105 
Uudenmaan piirirakennustoimisto, puistokaistan aitaaminen 130 
Uudenvuoden vastaanottotilaisuus, kustannukset 68 
Uutelan ulkoilualue, traktorisuojan piirustukset 112 

Vaakuna (kaupungin), lahjoittaminen, käyttöoikeus 68 
Vaalit, kansanedustajien 10 

» kunnallisvaalit, keskusvaalilautakunta 68 
Vahingonkorvaukset, auto- ja liikennevahingoista 120, 145, 149, 150, 180 

» hoitotoimenpiteen yhteydessä sattuneesta vahingosta 82 
» kaapel ¡vauriosta 120 
» kaasu räjähdyksen aiheuttamasta vahingosta 150 
» kadonneesta, vahingoittuneesta tai varastetusta 

omaisuudesta 5 1 , 7 1 , 7 2 , 7 9 , 8 2 , 100,101, 106, 107, 112, 147 
» kyyhkysten myrkyttämisen yhteydessä sattuneesta vahingosta 80 
» lastensuojelun laitosten hoidokkien aiheuttamasta vahingosta 93 
» tapaturman, kaatumisen, liukastumisen ym. aiheuttamasta vahingosta 134, 1b4 
» yleisvaaralliseen tartuntatauti in sairastuneille 80 

Vahingonteot, huoltotoimistoissa, sairas- ja vanhainkodeissa ym 87, 89 
Vaihekaavaluonnos, alustava, lausunto. 137 
Vaihetyö keskus 92 
Vaikeavammaisten palvelukodin perustaminen 12 
Vajaamieliset, avohuollon valtionapu, KHO:n päätös 93 

» päivähoitoloiden hoidokkien tapaturmavakuutus 91 
Vajaamielislaitos, Kärkulla 93 
Vajaamielislaitosten johtokunta, kokoonpano, kokoukset 212 
Vajaamielisten keskuslaitos, väliaikainen 13, 65, 91, 93 

» osaston perustaminen Nukarin lastenkotiin 92 
» päivähuoltola, Mellunmäki 91, 92 ,123 

Vakuutusasiakirjojen tarkastus 48 
Vakuutukset 61, 91 ,214 
Vakuutusosakeyhtiö Fennia, tont in varaaminen 126 
Vakuutusyhtiö Pohjola, korvausanomus 147 
Valio Meijerien Keskusosuusliike 150 
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Valitukset 
— aluerakentamissopimuksesta 125 
— asemakaavan muutoksesta 138 
— edustajan lähettämisestä Berliinin festivaaleihin 109 
— hiomakoneiden ja raitioteiden valaistuksesta 154 
— jalkakäytävien painumisesta ym 114 
— kadun kunnossapidosta 115 
— keilahallin vuokrasopimuksesta 112, 129 
— kouluhammashoitolaitoksen johtosäännön muuttamisesta 10 
— linja-autoreitin muuttamisesta 144 
— mainoksista 154 
— Martinlaakson rataa koskevat 33 
— Pohjois-Haagan osayleiskaavasta 138 
— puistoalueen asemakaavasta 139 
— pöytäkirjanotteesta (Asunto Oy Kivalterintie 21 ja terveyslk) 76 
— Tervalammen työlaitoksen ojitustoimenpiteistä 90 
— toivomusponnen käsittelystä kvstossa 45 
— Vallilan liikennevaloalakeskuksen hankinnasta - .143 
— virkamatkasta 109 
— virkoja, palkkoja ym. koskevista asioista 5, 5 0 , 7 0 , 7 2 , 8 5 , 8 6 , 9 0 , 99, 102, 105, 109 
— vuokrasopimuksia, lupia ym. koskevista asioista 129,131 
— ylitysoikeuden myöntämisestä 162 
Valkoinen sali 133 
Vallila, ammattikoulu 10, 17 ,102 ,166 

» rakennuksen purkaminen 133 
Vallilan Halko- ja Lautakeskus, valitus 131 

» liikennevaloalakeskuksen hankinnat, valitus 143 
Valmet Oy, aluevaihto, tont in vuokraaminen, varaaminen, ym 24, 26, 127, 140 
Valokuvanegatiivit, keskittäminen kaupunginmuseoon 106 
Valtakunnallinen rakentajapatsas, piirustukset 120 

» vuokratalo-osuuskunta, tont in vuokraaminen ja varaaminen 26, 127 
Valt io, aluevaihdot 22 

» lainan ottaminen 40 
» lisäsopimus Tähtitorninvuoren maanalaisista tiloista 113 

Valt ionavut: 
— kansakouluille . 99 
— kesäsiirtoloille 101 
— kirjastokotipalveluja varten 105 
— kotitalouslautakunnan kustannuksiin, aloite, esitys 17,101 
— koulukuraattorien ja -psykologien palkkaukseen, ehdotus 105 
— koulutusneuvolatoimintaa varten 98 
— Laakson sairaalalle 85 
— lasten päivähoitoa varten 96 
— museolaitokselle 105 
— Nikki län sairaalan ja jätevesipuhdistamoa varten 84 
— nuorisotoimintati loja varten 109 
— opetuksen ohjausjärjestelmää varten 100 
— oppikoulujen terveydenhuoltoa ym. varten 63, 79 
— psykiatriselle huoltotoimistolle 84 
— suomenkielisten kansakoulujen kesäsiirtolatoiminnalle 101 
— työväenopistoille 104 
— vajaamielisten avohuoltoon, KHO:n päätös 93 
Valt ion investointisuunnitelmat, lausunto 162 

» laitokset, huonetilojen hankkimi nen 69 
» teknill inen tutkimuskeskus, tutkimukset 74, 75 
» tietokonekeskus, tietopalvelusopimus 158 

Valtioneuvoston kalliosuoja, rakennuslupaehtojen täydentäminen, lisärakennus 131, 140 
Valtionrautatiet, sopimus Huopalahden aseman järjestelyistä 116 
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Hakemisto 
Hakemisto 

Valtionrautatiet, yhteislippu liikennelaitoksen kanssa 152 
» yhteistyökomitea paikallisliikenteen suunnitteluun 64 

Vanha Suutarinkyläntie, nimen vahvistaminen 138 
Vanhainkodit, kaupungin 88 89, 170 

» yksityiset 89, 90, 170 
Vanhankaupunginlahti, itäisten osien järjestäminen virkistysalueeksi 139 
Vanhempainneuvostot,oppikoulujen, jäsenten valitseminen 43, 63 
Vanhojen kaupunkien erityisrasitusten poistaminen 69 
Vanhusten asuintalot, rakentaminen itäiseen kantakaupunkiin, toivomusponsi ym 26, 89 

» » Roihuvuori 12, 39 
» » sisäisen puhelinjärjestelmän hankkiminen 89 
» » tontin varaaminen Töölöstä 26, 126 
» asuntola-hoitokodit,tonttien varaaminen, aloite 26 
» jalasten tuki-säatiö, vuokrasopimuksen muuttaminen 27 
» jalkojen hoitokorvaus 87 
» kirjastopalvelujen parantaminen, aloite 18 
» korvaukseton kotisairaanhoito, ehdotus 78 
» kuntoli ikunta , tutkimus 76 
» palvelutarve läntisessä kantakaupungissa, tutkimus 55 
» viikon näyttely 89 
» virkistystoiminta 89, 170 

Vanhustenhuoltolaitokset, virat, ym 88 
Vantaa, kaavaehdotus, lausunto 139 

» kolmisopimustoimikunnan toimintaohjeiden täydentäminen 149 
» näytteiden tutkimusta koskeva sopimus 79 
» Rajakylän asemakaavaehdotus 139 
» teollisuusjätevesien johtaminen kauppalan yleiseen viemärilaitokseen, lausunnot 118 
» vaikeavammaisten palvelukodin perustamista koskeva sopimus 12 
» viemäriveden johtamista koskeva sopimus 20 
» Ylästön alueen kaavarunko ja asemakaavaehdotukset, khn lausunto 139 

Vantaala, päivähoitola 13, 92 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 150 
Vantaanjoen vesistön kalatalousvelvoitteita käsittelevä neuvottelukunta 150 
Vapaaehtoiset palokunnat, avustukset 230 
Vapaan koleilukoulun kannatusyhdistys, avustus 97 
Vapaavarasto, vuokrien korottaminen 35 
VaDPumvvntiä koskevat luvat 204 
Varainhoidon valvonta, rahatoimiston 48 
Varamiesjärjestelmän toteuttaminen kaupungin-ja kauppalanhallituksissa, aloite 3 
Varasto- ja pienteollisuusalueet, tontt ien vuokraaminen ym 186, 195 
Varastorakennus L 7:n rakennustoimikunta 64 
Varkaudet ja murrot 57, 100, 101, 105 
Vart ioharju, viemäröintityöt 116 
Vart ioinnin järjestäminen, puisto, eräät kaupungin kiinteistöt 120, 132 
Vart iokylä, asemakaavan alistamisen peruuttaminen 1 138 

» katupiirustusten vahvistaminen 114 
» rakennuksen purkaminen ja pitäminen paikoillaan 133, 140 
» venesatama-alueen siirtäminen urh.- ja ulk.viraston hallintaan 110 

Vart iokylän Oppikouluyhdistys, laina, ym 161 
Vastaanottokodit 91 
Vedenmyyntisopimus Espoon ja Kirkkonummen kanssa 149 
Veikkolan parantola 12, 86 ,239 
Weiste, K. Α., Oy, tilapäisen liikenneyhteyden rakentaminen 142 
Veneen kiim ii tyslaite 112 
Veneiden melu normit 75 
Venelaiturit, ks. Laiturit 
Venesatama-alueet, järjestäminen, ym. 39, 139, 257 
Verkkosaari, alueiden vuokraaminen 36, 147 
Verolautakunta ja tutkijalautakunta, jäsenet 6 
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Hakemisto 

Veronmaksajain Helsingin yhdistys 56 
» Keskusl i i t to, Itäisen sairaalan kustannukset 84 

Verop i i r i (H :gin) vähenny kset maidontuotantopaikkojen kustannuksista 79 
Vero tus to imi 6, 55 
Veroäyr i , -määrä 4 1 , 1 6 2 
Vesala, lasten päivähoitorakennusten suunnit telu, toivomusponsi 31 

» metrol in jan jatkaminen 34 
Vesiensuojelu- ja t ie laborator io, Kyläsaaren piirustukset y m 20, 119, 150 
Vesi-Hydro Oy , Ab , t on t i n varaaminen 126 
Vesi johdot , rakentaminen 149 

» » lupa yksityisi l le 117 
Vesi lautakunta kokoonpano, kokoukset päätökset, ym. 259 
Vesilaitos, raakaveden hankinta 149 

» rakennuksen vuokraaminen Tekni ikan museolle 26 
» 100-vuotishistor i ik in teettäminen 150 
» ton t in varaaminen henki lökunnan asunnoille 127 
» veden hinta 149 
» virat, Päijännehankkeen investoinnit ym 3 7 , 2 4 9 

Vesi l i ikenne 19, 154 
Vesinäytteiden tu tk im inen , sopimus naapurikuntien kanssa 79 
Vesipost i t ja kesävesijohdot 149 
Westerlund, Arvo , Oy, alueen m y y n t i 25 
Viapor i -näytelmän neuvottelukunta 65 
Viemäri lai tos, teollisuusjätevesien johtamisluvat 117 
Viemär i lietteen si jo i t taminen, Pääkaupunkiseudun yhteistyö to imikunnan suositus 119 
Viemäripi i rustusten vahvistaminen 116 
Viemärivesien johtamista koskeva sopimus 20 
Viemäri tunnel isuunnitelma Savila-Tivolintie 1 16 
V iemärö in t i t yö t 19, 9 5 , 1 1 5 - 1 1 7 
Viera i lu t ja vierai lukutsut 66, 9 1 , 1 0 9 , 1 3 3 
V ihd in t ie , si ltojen rakentaminen, l i ikennejärjestelyt 115, 142 
Viheralueen suunnit telu itäiselle rantavyöhykkeelle, toivomusponsi 42 
V i h t i , alueen hal l innon siirtäminen 110 

» näytteiden tutk imista koskeva sopimus 79 
» rakennusten ostaminen 124 

V i i k i n Latokartano, aluevaihto 22 
» puhdistamo, kokoojaviemäri- ja pumpputyö t .119 

V i ipur inka tu , l i ikennejärjetelyt 142 
Vil jelys- ja laidunmaat, vuokraaminen y m 190, 196 
Wilson, A. A/S, korvaukset desinfekt iouunin hankkimisesta 79 
V io la Lewinin testamenttirahasto, yl i jäämän käyt tö 105 
Viran- ja to imenhakui lmoitusten julkaiseminen 54 
Viranhal t i ja t , eläkesäännön muuttaminen 7 

» ja työntek i jä t 57 
» konekir joitusjärjestelmän muut taminen 6, 58 
» opintomatka-apurahat 66 
» sairasloma influenssatapauksissa 61 
» tilapäisten virkojen vakinaistaminen 6 
» uudelleensijoittamisen suuntaviivat 59 
» v i rka- ja työehtosopimuksia koskevat asiat . . . 6, 5 7 , 2 2 6 
» v i rkamatkat ja kurssit 60 , 61, 66 
» virkanimikkeiden muut taminen 6 
» vuokra-auton käyt tö virka-ajoihin 45 ,57 ,84 , 146, 149, 157 
» ja virat, si joit taminen virastoja lakkautettaessa 69 

Virastot ja laitokset, autojen hankkiminen, lehtien t i laaminen 52 
» » hankintakeskuksen hankinnat 51, 5 3 , 1 5 7 
» » henkilö kort iston p i to 59 
» » huoneti lojen hankkiminen 71, 1 0 0 , 1 0 6 , 1 5 7 , 2 0 1 
» » kalustot, hankinta ja kunnossapito 51, 52, 5 3 , 1 5 2 
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Hakemisto 

Virastot ja laitokset, lehtien tilaaminen 52 
» » selvitys esitysten vaikutuksesta talouteen 162 
» » sisäinen tiedotustoiminta, valvonta, toimikunta ym 59, 62 ,227 
» » työaikajärjestelyt 61, 79, 84 
» » työpaikkaruokailun järjestäminen, aloite, ym 7, 39, 60 
» » valokuvanegatiivien keskittäminen kaup.museoon 106 
» » vuosiliput, alennus-ja vapaaliput 151 
» » yksityisten kaukopuheluiden maksut 52 
» » yleisohjeet poikkeuksellisten olojen varalta 75 

Virastotalo, Herttoniemi, Kluuvi 29, 51 
» Hietaniemenkatu 9, rakentaminen 95, 113 
» Kallio 52, 76, 133, 160 

Virat , lääkintövoimistelijoiden virkojen porrastaminen 82 
V i rka- ja työehtosopimukset 6, 57 ,226 
Virkaholhooj ien t i l inpi to 98 
Virkamatkat, määräysten muuttaminen, lentotapaturmavakuutus ym 60, 61, 66 

» valitus 109 
Virkamiesl i i t to, Ahtelan toipilaskotia koskevan sopimuksen uusiminen 12 
Virkamieslipun myöntäminen 72, 94 
Virkapaikkojen korotusten ym. esittäminen vuosittain yhtenä kokonaisuutena, toivomusponsi 21 
Virkapuku, henkilövuokra-autot 145 
Virkistysalueet, Vanhankaupunginlahden itäosien järjestäminen 139 
Virvoitusjuomakioskit, vuokraaminen 72,204 
Voima-asemat, rahoitusjärjestelyt 36 
Voimalaitokset 148 
Voimalinjan suuntaus, Imatran Voima Oy 75 
Volvo Oy, Ab, tont in vuokraaminen 26 
Vuokra-alueiden järjestelytoimitukset 128 
Vuokra-asukkaiden tulotaso,tutkimus 158 
Vuokra-asuntojen tuotanto ja rahoitus Oy, tont in varaaminen 127 
Vuokra-auton käyttö virka-ajoihin 45,57,84, 146, 149, 157 
Vuokraaminen, alueet, tont i t , ks. Kiinteistöt 

» huvilat 112 
» kahvilat 190,257 
» kioskit 27, 72, 204, 257 

Vuokralaisten keskusliitto, asuntotontin varaaminen 127 
Vuokria koskevat asiat 130, 197 
Vuoristo-yhtiöt, asuntotontin varaaminen 127 
Vuosaaren Oppikouluyhdistys, laina 161 

» Urheilutalo Oy 163 
» venekerhon venesatama-alueiden järjestäminen 139 

Vuosaari, asemakaavan muutos 138 
» Kangaslammen puhdistaminen 120 
» katupiirustusten vahvistaminen 114 
» laitesuojan piirustukset 73 
» liikennejärjestelyt : 142 
» osa-alueiden nimien vahvistaminen 137 
» porakaivon rakentaminen 131 
» rakennuksen purkaminen, rakennuspoikkeusluvat, ym 134, 140 
» tont in varaaminen 126,127 
» urheilukenttä, pukusuojan piirustukset 111 
» viemäröintityöt 117 

Vuositilintarkastajat 4, 46 
Väestölaskenta 5 
Väestönsuojat, Eduskuntatalon kalliosuoja, Erottajan tunneli 106, 138 

» erillisväestönsuojia koskeva tutkimus 74 
» Itä-Pasilassa 10, 113 
» piirustukset, yhteissuojien korvaukset, rakentaminen, ym 9, 73, 74 
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Hakemisto 

Väestönsuojat, rauhanaikainen käyttö 73, 74 
» valtioneuvoston suoja 131,140 

Väestönsuojelu 9, 73 
Väestönsuojelukeskus, henkilökunta, irtaimisto, poikkeuslupa 73, 140 
Väestönsuojelulautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 52, 260 
Väestön vuotuiskasvu, lausunto pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan suosituksesta 134 
Väestörekisterikeskus, sitoumus keskusrekisteritiedoista 158 
Vähä-Huopalahti, aluevaihto 22 
Vähä-Meilahti, rakennuksen pitäminen paikoillaan 140 

» » tont in myyminen 24 
Väinö Tannerin säätiö, tontinosan varaaminen 127 
Väki luku 164 
Väkivallan ja häirinnän poistaminen sosiaalisin toimenpitein, toivomusponsi 41 
Wärtsilä Oy, Ab, jäänmurtajan palokalusto 36 

» » katualueen aitaaminen 70 
» » tont in varaaminen ja vuokraaminen 126,127 

Väylien ruoppaaminen 147 

Yhdistys Töölön lastenseimi, avustus 97 
Yhteishankintaelinten tehtäväjaoitus v:ksi 1974-1975 54 
Yhteishankintasopimukset 52 
Yhteiskalliosuojien rahoitusosuuden periminen yksityisiltä 74 

» rakentamisen viivästyminen, lausunto 74 
Yhteisl ippu, liikennelaitoksen ja VR:n 152 
Yhteistoiminta-alue, poliisin 71 
Yhteistoimintasopimusliikenne, sopimuksen muuttaminen 39 

» sopimuksen pi ir i in kuuluvia yht iöi tä koskevat asiat 153 
Yhteistyösopimus, pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan, muuttaminen 7 
Yhteistyötoimikunta VR:n kanssa paikallisliikenteen suunnittelua varten 64 
Yhtenäiskouluyhdistys, avustus, laina 104, 161 
Yhtyneet Ravintolat Oy, Ab 130, 147 
Yksityisen vesi-ja viemärijohdon rakentamisluvat 117 
Yleiset rahoitusavustukset vaikeassa taloudellisessa asemassa oleville kunnille 162 
Yleishyödylliset yritykset ja laitokset, määrärahojen jakokomitea, jako 62, 107 
Yleisiä töitä koskevat asiat 19 
Yleiskaava-72, kantakaupungin osayleiskaava ym 32, 138, 173 
Yleisten alueiden mittausten vireille paneminen 122 

» töiden lautakunta, kiinteistöjen hallinta 112 
» » » kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 262 

Yleistä järjestystä ja turvallisuutta tehostavan lainsäädännön aikaansaaminen 72 
Yleisökäymälät 119, 154 
Ylitysoikeuden myöntäminen kalenterivuoden jälkeen, valitus 162 
Ympäristönhoitokampanja, avustus 120 
Ympäristönsuojelu, puiden rauhoittaminen 29, 75 
Ympäristönsuojelutoimikunta, puidensuojeluohjeet, selvitys Hanasaaren tarkkailu- ja 
valvontajärjestelmästä, ym 75, 148 
Ympäristönsuojelutyön suorittaminen keskushallinnossa 42 
Yr jö Johanssonin säätiö, tont in rajan yl i t täminen 130 

Ähtär in reitin loma Oy, huuhkajaparin lahjoittaminen eläinpuistolle 112 
Äi t i - ja lapsi kodit, avustukset 170 
Äitiysavustuspakkausten jakaminen 77 
Äyrimäärä 162 
Äänestysaluejako, kansanedustajien vaalit 10, 68 

Öljyntorjunnasta vastaavan viranomaisen määrääminen, palkkio 73, 146 
Öljyvarastoalueiden paloturvallisuuden ja öljyvahinkovaaran tutkiminen, komitea 64 
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Viimeksi ilmestyneet julkaisut 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti, taulut myös ruotsiksi ja englanniksi. 
59. 1974 

l l - l l l . Ulkomaankauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulut myös ruotsiksi ja englanniksi. 
35. 1974 

VI . Opetuslaitokset. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot, taulukot ja tiivistelmät myös englanniksi. 
41. 1973 

VI I . Erikoistutkimukset. 6. Otantaväestölaskenta Helsingissä vuonna 1965. Suomen- ja ruotsinkielinen, Eng-
lanninkieliset yhteenvedot. 
8. Yleinen väestönlaskenta Helsingissä vuonna 1970 (irtolehtikokoelma). Suomen- ja ruotsinkielinen. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot ja sisällysluettelo myös 
englanniksi. 
64. 1975 

C. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen teksti, englanninkieliset tiivistelmät. 
27. 1976,1 - 8 

D. Helsingin kaupungin tilastollisia selvityksiä. A. Terveydenhuolto. Suomenkielinen teksti, otsikot, taulut ja 
tiivistelmät myös ruotsiksi ja englanniksi. 
2-3. 1973-1974 

E. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
86. 1973 

F. Helsingin kaupungin virastot ja laitokset. Suomenkielinen. 
8 .1972 

G. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomen- ja ruotsinkieliset laitokset. 
48. 1976 

H. Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten asiahakemisto. Suomenkielinen. I rtolehtijärjestelmä. 

I. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomen- ja ruotsinkieliset laitokset. 
52. 1974 

J. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomen- ja ruotsinkieliset laitokset. Irtolehtijärjestelmä. 




