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» » urheilukenttä, käymälän siirtäminen sinne 276 
» » uuden kerhokeskuksen avajaisjuhlan järjestäminen 291 
» » Yhteiskoulu Oy:n rakennuslainojen takaaminen 213 
» poliisivartioasemarakennuksen asuinhuoneistojen vuokrat 223 
» rakennuskieltoa koskeva lausunto 97 
» retkeilymajan vahtimestarin puhelimen määrääminen virastopuhelimeksi 276 
» Vapaaehtoinen Palokunta, lainan myöntäminen sille, lainaehdot 19, 204 

Hajoituskaivon rakentamiseen Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle myönnet ty oikeus ... 367 
Haka , Helsingin Asuntokeskuskunta, tontin vuokraaminen sen toimesta perustettavalle 

yhtiölle 93 
» » » tontt ien varaaminen sille Pihlajamäen asuntoalueelta 84 

Hakolahdentien rakentaminen Lounaisväylän puoleisessa päässä 358 
Halli- ja tor ikaupan järjestyssääntöjen uusimista tarkoi t tava aloite 955 
Haitialan kylä, erään alueen luovuttaminen sieltä korvauksetta valtion hall intaan 67 
Hanasaaren voimalaitos, kaluston hankinnat , laiturityö ym 126, 284, 437 
Hankintaneuvot te lukunnan puheenjohtajan valitseminen 147 
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Hankintatoimisto, johtosäännön muutos, hankinnat ym. . . . . . . ; . . . . . . . . 6, 7 
» virat ja viranhalt i jat ym 147—150, 283, 285 

Hausjärven kunta, huonetilan vuokraaminen sille Ryt ty län vastaanottokodista 267 
Heinolan sahaa koskevat asiat 7, 159, 160, 162 
Hellgren, Ludvig, Oy:n ja kaasulaitoksen välinen koksin myyntiasia 413 
Helsingfors Segelklubb yhdistykselle myönnet ty vesijohdon rakentamislupa 411 

» » yhdistyksen paviljongille rakennettava sähköjohto 440 
» » yhdistys, Vattuniemen karien vuokraoikeuden jatkaminen 94 
» Segelsällskap yhdistyksen vapauttaminen erään lainaosuuden suorittamisesta. . . 19 
» Svenska Bostadsförening -nimiselle yhtiölle myönnetty oikeus rakentaa lämpö-

johtokanava Kanneltien alitse 333 
» » Ungdomsråd yhdistyksen avustaminen 291 

Helsingin Diakonissalaitosta koskevat asiat 77, 269, 414 
» Ensi-Koti yhdistyksen avustaminen 272 
» hevosottolautakunta, kaupungin edustajan valitseminen siihen 442 
» Hiihtäjät , Velodromin luovuttaminen yhdistyksen käyttöön 277 
» Juutalaisen Seurakunnan asemakaavan muutosta koskeva anomus 342 
» Kansanteatteri , kaupungin edustajan valitseminen sen johtokuntaan 442 
» » sen avustaminen 65 
» Kauppakoulun avustaminen 64 
» Kauppiait ten Kauppaoppilaitoksen koulutalon piirustusten hyväksyminen 309 
» » Yhdistys, tont in vuokraaminen sille 8& 
» kaupungin Ammattikoulujen Opettajayhdistyksen avustaminen 307 
» Kotitalousopettajaopiston avustaminen 310 
» Kummikuntaneuvoston avustaminen 315 
» Kuorma-autoilijat yhdistyksen pakett iautojen liikennelupia koskeva anomus — 389 
» Kuurojen Yhdistys, sen lainan per imät tä jä t tämistä koskeva anomus 215 
» Kyllästyslaitos Oy., edustajan valitseminen sen yhtiökokoukseen 310 
» Käsityönopettajaopistoa koskevat asiat 22, 214, 332, 349 
» maalaiskunnalle tiealueiden pakkolunastuksesta suoritettava korvaus 80, 327 
» Maidontarkastusyhdistyksen avustaminen 36 
» Opettajayhdistys, kesäsiirtolatoiminnan järjestäminen kansakoulunoppilaita 

varten ym 299 
» Ortodoksiselle seurakunnalle myönnet ty oikeus hajoituskaivon ym. rakentami-

seen katumaalle 367 
» Parturi- ja Kampaamotyönteki jäin Yhdistys, huonetilan luovuttaminen sen 

käyttöön 305 
» Parturi-Kerho, huonetilan luovuttaminen kähertäjäkoulusta sen käyttöön 305 
» Puhelinyhdistystä koskevat asiat 77, 321, 336, 408 
» Sairaanhoitajaopisto, ks. Sairaanhoitajaopisto, Helsingin. 
» Sokeaintalo-Säätiö, kaupungin edustajan valitseminen siihen 442 
» Soutuklubin avustaminen 279 
» Talouskoulun toimesta perustettavalle yhtiölle vuokrat tava ton t t i 89 
» Työväen Lapsilaulajat yhdistyksen avustaminen 315 
» » Pursiseuran oikeuttaminen rakentamaan vesijohto Pyysaareen 411 
» Työväenteatterin avustaminen 28 
» Urheilukeskus Oy., ampumatarvikkeiden kaupan harjoi t tamista koskeva lausunto 134 
» Valkonauhayhdistyksen avustaminen 263 
» yhteis- ja maanviijelyslyseon koulutalon kannatusyhdistys, tont in varaaminen 

sille Lauttasaaresta 330 
Helsinginkadun hyppyrimäen purkaminen 278 
Helsinki-kuvateoksen valmistuminen, sen lahjoit taminen ym 195 

» -mitalien jakaminen 167 
» -päivän vietto 194 

Helsinkiä esittelevien värifilmien valmistamiskustannukset 194 
» esittelevän vihkosen painat taminen 322 

Hemgård lastentarhan yhden puolipäiväosaston siirtäminen lastentarha Elkaan 62 
Hermannin eräiden tonttien vuokralleanto 86, 87 
Hernesaaren lakaisupiirin varastoalueella olevien lautavajojen ostaminen 361 
Hernesaari, varastoalueen varaaminen sieltä puhtaanapito-osaston käyt töön 360 
Herttoniemen, Itä-, leikkikentän rakentamiseen myönnet ty määräraha 371 

» kytkinlaitoksen piirustusten hyväksyminen 438 
» Länsi-, kansakoulutalon rakennusohjelman vahvistaminen ym 299 
» » äitiys- ja lastenneuvolaa varten hanki t tava huoneisto ym 23Q 
» palovartioasemalla olevan virka-asunnon muut taminen miehistön majoi tus-

tiloiksi 226; 
» pohjoisosaan rakennet tavan kansakoulun rakennusohjelman hyväksymi-

nen ym 59* 
» päätien ja sen li i t tymäteiden piirustusten vahvistaminen 356 
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Her t toniemen Siirtolapuutarhayhdistyksen avustaminen 353 
» vanhusten asuntolan rakentaminen 263, 329 
» vastaanottokoti /hoitomaksun vahvistaminen 50 
» väylän ruoppaaminen 394 
» Yhteiskoulun rakentamista koskevat asiat 21, 202, 212, 309, 366 

Herttoniemi, Abraham Wetterin tien rakentaminen 357 
» erään korttelin ja urheilualueen asemakaavan muutos ta koskeva valtius ym. 343 
» » tont in rakentamisajan pidentäminen 329 
» KK:n omistaman tiealueen saaminen kaupungin käyt töön 68 
» Pohjois-, lastentarhan rakentamista sinne koskeva aloite . 27, 63 
» rakennusten ostaminen sieltä 324, 325 
» tont t ien ostamista, myynt iä ja vuokralleantoa koskevat asiat 71, 83, 92 
» vesijohdon rakentaminen betonitehtaan alueelle 410 
» yhdistetyn pikarata- ja ajoneuvosillan rakentaminen siirtolapuutarhan kohdalle 359 

Hesperian sairaalaa koskevat asiat 38, 43, 242 
Hevosottolautakunta, Helsingin, kaupungin edus ta jan valitseminen 442 
Hevossalmentien ja Vanhan sotilastien kunnossapitokustannukset , kaupungin osuuden 

suorittaminen 358 
Hietarannan käymälärakennuksen purkaminen ym 372 
Hiihtokeskuksen, Espoon ja Kauniaisten kanssa yhteisen, aikaansaamista var ten asetettu 

to imikunta 171 
Hiilentuonti Oy:n koksin ostoa koskevat maksuehdot 413 
Hirvihaaran vanhainkodin teiden kunnossapito .1 261 
Holhouslautakunta, puheenjohtajan valitseminen, vahtimestarin palkkaaminen 133, 224 
Humallahden uimalaitoksen purkamistyöt ym .. . . . 271 
Humaus, Uimaseura, sen avustaminen 279 
Huolintamiehet Oy., sen tullien takausta koskeva asia 393 
Huoltokassan jäseniltä peri t tävä ja heille hyvi te t tävä korko 199 

» neuvottelukuntaan vali tut jäsenet, v i ranhal t i ja t 153 
Huoltolaitoksia koskevat asiat 257, 259 
Huoltolautakunta, alkoholisti huolto jaoston eräät matkakustannukset ym .. 256, 257 

» puheenjohtajan valitseminen 133 
» sen toimesta jär jes te tyt työt tömyystyöt 283, 284, 285, 287 

Huoltoliike Konehissi Oy:n ja Kone Osakeyhtiön yhteensulautuminen 445 
Huoltotoimen toimitusjohtajan valitseminen 47 
Huoltovirasto, p idä t tämät tä jääneiden ennakkoverojen ym. maksujen suorittaminen ja 

periminen 256 
» virat ja viranhalt i jat ym 47, 256 

Huoneenvuokralautakuntia ja -toimistoa koskevat asiat 132, 224 
Huoneistojen ja talojen, eräiden kaupungin omistamien, kor jaamista ym. koskevat asiat ... 349 

» ostaminen 323 
» vuokraaminen kaupungin käyt töön ym. 331 

Huonetilojen, kaupungin omistamien, vuokralleanto 333 
» virastojen ja laitosten käyttöön soveltuvien, kokonaissuunnitelmaa koskevan 

päätöksen peruuttaminen 348 
Huopalahden ampumarata-alue, rakennusten ostaminen sieltä 32 
Huopalahdentien päällystyksen uusiminen 357 
Huvilakatu, lämpöjohtokanavan rakentaminen siihen 335 
Hämeenlinnaii-Helsingin valtatien risteyksiä ja paikallisteiden järjestelyä koskeva suunni-

te lma 109 
Hätäpuhel imet 170 
Häädet ty jen väliaikainen sijoittaminen, sitä ta rkoi t tava aloite ym 101, 330, 347 

Ida Aalbergin tie 4:n tont inrajal la olevan kalliolouhoksen suuaukon suojaaminen 280 
Ihotautipoliklinikka, lääkärin palkkio 231 
Ikälisät, virkavuosien laskeminen niitä varten 166 
Ilkantien osittainen päällystäminen 357 
Ilmalan vesisäiliörakennuksen käyttötilojen kunnostaminen ym 123, 408 
Ilmoitusten, kunnallisten, julkaiseminen sanomalehdissä 5 
Ima t ran Voima Oy:n kanssa solmittu sähkön hankintasopimus 429 

» » » kaupungille palautet tavasta johtoaukeasta suoritettava korvaus ... .!, 435 
Insinööritoimisto Vesi-Pekka, hiiltämörakennuksen myyminen ja tont in vuokraaminen yh-

tiölle . . . . . . . ; 94 
Invalidit, polio-, lääkitysvoimistelun ym. hoidon jär jes tämistä heille koskeva anomus 263 

» ks. Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvalidit. 
Invaliidisäätiö, sille varatun tontin varausajan pidentäminen 330 
Ir taimen omaisuuden luetteloi ntiohjeet, luetteloista poistetun irtaimiston luovutus ja 

myynti ym 149, 155 
» » tarkastaj ien kertomus .... 10, 154 
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I r ta imen omaisuuden tarkas ta j ien valitseminen 128 
Isonnevantien osit tainen päällystäminen 357 
Itsenäisyyspäivän j uhlavalaistus ym. j ärjestelyt 441 

Johtokuntain ja lautakuntien ym. jäsenten vaali . 127 
Johtosääntö, hankintatoimiston 7 

kaupunginhallituksen 49 
keskuspesulan . 49 
musiikkilautakunnan — . . . . . . . . . . . 65 
satamalautakunnan. 106 
taksoituslautakunnan .. . r . . . — 158 
terveydenhoitoviraston 34 
yleisten töiden lautakunnan 105 

Jorvaksen tieltä Lehtisaaren sillalle ja Otaniemeen johtavan tien parantamista koskeva 
suunnitelma 111 

Jou lu-ym. korttien hankkiminen — 197 
Joulukuusen lahjoit taminen Brysselin kaupungille 186 
Julkaisut, erääseen amerikkalaiseen julkaisuun toimitetut kivipiirrokset .... i 196 

» kaupungin toimesta painetut, niiden lahjoit taminen ym 195, 295 
» » t i laamat 196 
» tilastotoimiston to imi t tamat , niiden myynt i alennuksella kaupungin palvelukses-

sa oleville 151 
» virastotyön rationalisointia koskevan kirjasen uusiminen 146 

Juurikasvaraston, elintarvikekeskuksen, rakennustöiden loppuun suorittaminen 122 
Juutalaisen Seurakunnan asemakaavan muutosta koskeva anomus ? . . . . . . . . . . . . . . 342 
Järjestelytoimistoa koskevat asiat 6, 144, 145, 146 
Jäsenmaksut , Suomen Palosuo jeluyhdistykselle suori tet tavat 227 

» Tuberkuloosipiirien Liitolle suori tet tavat .7. — 256 
Jätevedenpuhdistamoja koskevat asisit 116, 123, 364, 369 
Jät teiden polttolaitoksen, Kyläsaareen rakennettavan, piirustusten hyväksyminen 369 
Jääkenttäsäätiö, jääkiekkoradan valaistuslaitteiden ja puulaitojen luovut taminen sille 52 
Jääkenttäsäät iön hallituksen jäsenten valitseminen 442 
Jäänsärki jä Otson ja Turson konepäällystön palkkausta ja työehtoja koskeva sopimus . . . . . . 119 

Kaapelien asentamiseen myönnety t luvat — — — — . . . . . . 336 
Kaapelitehdas, ks. Suomen Kaapelitehdas. 
Kaarela, Etelä-, alueen ostaminen sieltä 69 

» » erään tontin kauppahinnan maksuaj an pidentäminen . . . . . : . . . . 328 
» » sairaanhoitajille sieltä varat tavia asuntoja koskevan päätöksen p e r u u t t a -

minen 1 '..M;...'· 348 
» » sen osa-alueen nimen muuttaminen nimeksi Kannelmäki-Gamläs ..; . . 341 
» >> tontin myynti sieltä 84 
» » » vuokralleanto sieltä ostoskeskusta var ten 91 

Kaarelan kerhokeskuksen menot 291 
» Keski-, kansakoulurakennuksen pääpiirustusten hyväksyminen, sivukirjaston 

perustaminen ym. 58, 299 
» » lastentarha- ja seimihuoneiston pi irustusten hyväksyminen 310 
» nuorisokodin perustaminen ym 51, 267 

Kaasulaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset . 284, 285, 339, 404, 405, 412, 413 
» » kaupunginvaltuuston päätökset 125 

Kadut ja tiet, ks. myös Tiet. 
» » » Abraham Wetterin tien rakentaminen : . . . . . . 357 
» » » Fredrikinkadun erään osan päällystäminen 357 
» » » Haagan eräiden teiden rakentaminen 357 
» » » Hakolahdentien rakentaminen Lounaisväylän puoleisessa päässä 358 
» » » Helsingin ja Mäntsälän välisen uuden maant ien merkitseminen va l ta t ien 

n:o 5:n osaksi 359 
» » » Hevossalmentien ja Vanhan sotilastien kunnossapitokustannukset, kau-

pungin osuuden suorittaminen 358 
» » » Isonnevantien ja Ilkantien osittainen päällystäminen 357 
» » » kivipäällysteisten katujen muut taminen asfalttipäällysteisiksi 356 
» » » Koivuharjuntien rakentaminen 357 
» » » Kolmannen linjan ylätason alentaminen korttelin n:o 315 tont in n:o 23 

kohdalla 357 
» » » Kolmenmäentien kunnossapitäminen kaupungille kuuluvalta osalta 358 
» » » Kunnalliskodintien tasoittaminen ja päällystäminen 116, 358 
» » » Kyläsaarenkujan rakentaminen 357 
» » » Laajasalontien korottaminen Hevossalmen sillan luona 358 
» » » Lahden-Helsingin uuden maantien rakentamista koskeva asia 359 
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K a d u t ja tiet, Lastenkodinkadulla olevan puomin siirtäminen 358 
» » » Mäkipellontien rakentaminen 357 
» » » niiden parantamista tarkoi t tavat aloitteet 111, 112 
» » » Pihlajanmäen asuntoalueen tulotien sijainnin vahvistaminen ym 359 
» » » Professorintien sillan suunnitelman vahvistaminen 397 
» » » Pukinmäen alikulkusillan rakentamista koskeva asia 397 
» » » rautat ien yli- ja alikulkusillat 397 
» » » ryhmittymismerkkien pystyt täminen eräille kaduille 384 
» » » Siltasaarenkadun jalkakäytävien kaventaminen eräin kohdin 338 
» » » Sturenkadun jalkakäytävän erään osan päällystäminen 357 
» » » suolan käytön rajoit tamista katujen taivikunnossapidossa tarkoi t tava aloite 117 
» » » Tammisalon alueen katujen rakentaminen 361 
» » » Tarvontien yli rakennettavan sillan suunnitelman vahvistaminen 397 
» » » teiden kunnossapitosopimusten aikaansaaminen 358 
» » » Tiilimäki-nimisen kadun rakentaminen 357 
» » » tilapäisen tien rakentamiseen Kulosaaressa myönnetty lupa 360 
» » » Tuusulantien sillan rakentamista koskeva asia 397 
» » » Vanhalta Turun maantieltä Steniuksentielle johtavien portaiden uusiminen 370 
» » » Vanhan Viertotien ja Viertotien aukion rakentaminen 357 
» » » Vantaa-Häkansböle välisen maantien rakennussuunnitelman vahvistami-

nen 359 
» » » Vihdintien ja Huopalahdentien päällystyksen uusiminen 357 
» » » yhdistetyn pikarata- ja ajoneuvosillan rakentaminen Herttoniemen siir-

tolapuutarhan kohdalle 359 
Kaivopuisto, rakennusten ostaminen sieltä 324 
Kalan tukkukauppaa ja kalasatamaa koskevat asiat 122 
Kalliolan Kannatusyhdistys, lainan myöntäminen sille 17, 204 
Kalliolinnantien vesi- ja viemärijohtojen uusiminen 363 
Kallion, Keski-, väestönsuojan suunnitelman hyväksyminen 53 

» nuorisokoti, tp . ohjaajalle suoritettava palkka 266 
» urheilukentän pukeutumishuoneen kunnostamista koskeva aloite 52 

Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat. 
Kammio-osasto, Hesperian sairaalan, virat ja viranhalt i jat , korjaus- ja kunnostustyöt 243 
Kampaamo- ja parturiliikkeiden aukiolosika 33 
Kampin alueen erään tontin myyminen 80 
Kanerva lastentarhan laajentaminen, huoneiston kunnostaminen 63, 310 
Kanneltien alitse rakennettava lämpöjohtokanava 333 
Kansainvälinen Jälleenrakennuspankki, siltä saadun lainan kuoletuksen järjestäminen ... 199 
Kansakoululainsäädäntö, uusi, lausunnon antaminen siinä havaituista epäkohdista 294 
Kansakoululaitoksen historian kirjoit tamista koskeva selostus 295 
Kansakoulut, aloite kaappien järjestämiseksi kouluihin oppilaiden kirjoja ja välineitä 

varten 59 
» huoneistojen käytöstä ulkopuolisilta per i t tävä korvaus 295 
» kansakoululuokkien keskimääräisen oppilasluvun alentamista koskeva aloite 56 
» kansalaiskoulujen opettajien palkka- ym. e tu ja koskeva ohjesäännön muu-

tosehdotus . . . 2 9 2 
» kansalaiskoulun ja apukoulun tarkkailu- ym. luokkien opettajien erikois-

koulutus 293 
» » opetussuunnitelman uudistamista ja tarkistamista koskeva 

asia 174, 293 
» kouluterveydenhoitoa koskevat asiat 36, 58, 59, 231, 233 
» ohjesäännön muuttaminen 56 
» opettajayhdistyksen jär jes tämä kesäsiirtolatoiminta ym 299, 301 
» opettajien palkkausta, virkoja ja eläkkeitä koskevat asiat 55, 166, 291, 293, 295 
» oppilaiden valitseminen Kööpenhaminassa vietettäviin Pohjoismaiden 

urheilujuhliin 300 
» » vapaut taminen poliklinikkamaksuista 57 
» ruoanjakajille makset tavan jakelupalkkion korottaminen 294 
» ruotsinkieliset, johtokunnan puheenjohta jan valitseminen 133 
» » Kulosaaren koulun oppilaiden ruokailusta Brändö Skol-

förening yhdistykselle suoritet tava korvaus 301 
» » soittokoneiden luovuttaminen ulkopuolisten käyt töön 294 
» » virat ja viranhal t i ja t 60, 300 
» suomenkieliset, aivovauriolasten erityisluokilla olevien, kuljetus ym 296 
» » Aleksis Kiven koulun metall i työpajaa varten t i l a t t ava t 

koneet ym 297 
» » apukoulujen kuraat tor i toiminnan tukeminen 58 
» » erityisluokkien perustamista koskevat asiat 296, 297 
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Kansakoulut, suomenkieliset, eräiden opettajien ja oppilaiden osallistuminen KLL:n talvi-
urheilupäiviin 300 

» » harjoitusluokkatilan vuokraaminen Käsityönopettajaopis-
tosta 332 

» » Herttoniemen pohjoisosaan rakennet tavan koulutalon ra-
kennusohjelman hyväksyminen ym 59 

» » johtokunnan puheenjohtajan valitseminen 133 
» » Karjalan Yhteiskoululta vuokra t tu ja koulutiloja koskevan 

sopimuksen purkaminen ym 300 
» » Keski-Kaarelan koulurakennuksen piirustusten hyväksymi-

nen, sivukirjaston perustaminen sinne 58, 299 
» » koulujen kalustonhankinnat ym 231, 297, 299, 306 
» » Lapinlahdenkatu 6:ssa olevan koulutalon pihamaan kun-

nostamista koskeva aloite 60 
» » » 10:ssä olevan koulutalon keskuslämmitys-

kattiloiden luovuttaminen sähkölai-
tokselle 298 

» » Länsi-Herttoniemen koulutalon rakennusohjelman vahvis-
taminen ym 299 

» » Meilahden Yhteiskoulu Oy:ltä vuokra tun huoneiston kun-
nostaminen ym 299, 300 

» » Mäkelän koulun edustalle pys ty te t t ävä veistos 316 
» » Oulunkylän koulua koskevat asiat 299, 300 
» » Porolahden koulua koskevat asiat 231, 299, 300 
» » Puistolan koulun lisärakennuksen rakennusohjelman hyväk-

syminen ym 59 
» » Sturenkatu 4:ssä sijaitsevan koulutalon vuokralleanto 333 
» » Tehtaankadun koulua koskevat asiat 58, 298 
» » Vartiokylän koulua koskevat asiat 299, 300 
» » virat ja viranhal t i ja t ym 57, 58, 295, 296 
» tapaturmien aiheuttamien kulujen korvaaminen 231 
» testamentti lahjoituksen vastaanottaminen 60 
» v:n 1956 valtionapua koskeva valitus 294 

Kansalaisoikeudet, Suomen, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 126 
Kansallis-Osake-Pankin antama takaus Huolintamiehet Oy:n tullaus jutussa 393 
Kansallisteatterin, Suomen, avustaminen 28 
Kansanteatterin, Helsingin, avustaminen 65 

» » johtokuntaan valittu kaupungin edustaja 442 
Karja lan Yhteiskoulu Oy:ltä vuokrat tu ja koulutiloja koskevan vuokrasopimuksen purka-

minen ym 300 
Karja lankadun kerhokeskuksen huoneistokysymys 291 
Kart tojen, asemakaava-asioita koskevien, laatimisesta ja kuulutusten julkaisemisesta pe-

r i t tävä t palkkiot 342 
» kaupungin, painattamiseen yksityisille myönnetyt luvat 320 

Kasarmitorin sähköaseman koneistojen purkaminen 435 
Kassantarkastukset, revisioviraston suori t tamat 154 
Kassavarojen ja palkkavarojen säilyttämistä koskevat ohjeet 220 
Kasvatusneuvoloita koskevat asiat 36, 232 
Kasvisvaraston rakennustyöt 404 
Kata janokan ja Sörnäisten laiturin rakennustyöt 119, 394 

» raiteiston järjestely 399 
Katar i inankatu 1—3, talossa suoritettavat korjaus- ja muutos työt 104, 329 
Kattojen, tasa-, kaupungin rakennusten, rakentamista koskevat ohjeet 355 
Katualueen luovutukseen velvolliselle maanomistajalle makset tavaa korvausta ta rkoi t tava 

aloite 84 
Katu jen rakentaminen, päällystäminen ym., ks. Kadu t ja tiet. 
Katupiirustusten vahvistaminen 341, 342, 356 
Kaukolämmitys, sähkölaitoksen hallinnossa olevien kiinteistöjen l i i t täminen siihen 435 
Kauniaisten hoitokoti, virat, kaluston hankinta 244 

» kauppalan, Espoon ja kaupungin yhteinen hiihtokeskushanke 171 
» palosuojelun kaukoavustusalueen kuntien l i i t täminen Helsingin ko. alueeseen 227 

Kaunissaaren ulkoilutoiminnan aloittamista varten myönnetyt va ra t 276 
Kaunissaari, nuorisotyölautakunnan käyttöön luovutetun huvilan ja alueen vuokra 291 
Kaupunginarkistoa koskevat asiat 150, 236 
Kaupunginhallituksen asiamiestoimisto, ks. Asiamiestoimisto, kaupunginhallituksen. 

» edustajien määrääminen eri hallintoelimiin, sen ja lautakuntien 
yhteistyö 137, 138 

» johtosäännön muuttaminen 49 
» keskuspesulajaoston jäsenten valitseminen 174 
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Kaupunginhallituksen kokoonpano, kokoukset ym 5, 136 
» ohjesäännön muuttaminen 5 

Kaupunginhallitus, ratkaisemattomien asioiden luettelo 138 
» ,. sen tekemien päätösten toimeenpaneminen 137 

Kaupunginjohta ja t ... ... 138, 199 
Kaupunginkanslia, irtaimiston korjaaminen, puhelinkeskuksen purkaminen 168, 169 

» kunnanasiamiehen tehtävien hoidon järjestäminen ym 140 
» virat ja viranhalt i jat ym 5, 136, 139, 142 

Kaupunginkellarin ja eräiden kokoushuoneiden luovuttaminen eri tarkoituksiin 352 
Kaupunginkirjastoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 263, 312, 332, 356 

/ ,» » kaupunginvaltuuston » 58, 59, 64 
Kaupunginlääkärin, I I I , palkkausta koskeva va l t ionapu . . . . . 228 
Kaupunginmuseota koskevat asiat ..... — 313 
Kaupunginorkesteria koskevat asiat 65, 313, 314 
Kaupunginosien ja niiden osa-alueiden nimien ja rajojen hyväksyminen 341 
Kaupunginpuutarha* kaupungin osallistuminen Suomen Puutarhanäyt te lyyn 374 

» koristekasvien luovuttaminen eri tilaisuuksiin 372 
Kaupungintalon ikkunamarkiisien kiinnittämisestä aiheutunut lasku ym 168, 169 

» juhlasalin luovuttaminen eri tarkoituksiin 352 
» korttelin j a sen viereisten kortteleiden saneeraus, kilpailun jär jestäminen 

sitä varten 103, 174, 348 
Kaupunginteatterin suunnittelutyö, matkalaskujen suorittaminen 314 
Kaupunginvaltuuston kokoonpano ,. 1 

>> työjär jestyksen muut tamis ta koskeva aloite 4 
» vaali lautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 128 

Kaupunginviskaalinvirasto, viranhal t i ja t 222 
Kaupunkiliiton, Suomen, ansiomerkkien jakaminen . . . . . . . . i 167 
Kemi Oy:lle suoritettava korko koskiosuuksien maksamat tomasta kauppahinnasta . . . . . . 436 
Kemijoki Oy:n osakkeiden Ostamista koskeva kysymys 199 
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, ks. Mannerheimliitto. 
Kerhokeskukset, nuorisotyölautakunnan 169, 290, 291, 307, 332 
Kerrostalo toiminta, maanhankintalain mukainen .....· 288 
Keökus-Sato Oy., tont in vuokraaminen sen toimesta perustettavalle yhtiölle 87 
Keskusmielisairaalan lääkärin virkoja ja valtionapua koskevat asiat . 37, 38, 242 
Keskusparantoloiden valt ionavun alentamista koskeva asia . . . . . . . . % .·•. 237 
Keskuspesulaa koskevat asiat .a; — 49, 257, 258 
Keskuspesulajaoston, kaupunginhallituksen, jäsenten valitseminen 174 
Keskustan asemakaavan edelleen kehit täminen .„.,.·,... v. 97, 340 
Kesämökkien, Pihlajasaaren, Virkamiesliiton Helsingin piirille kuuluvien, käy t tö . . . . . . . . . . . . 276 
Kesävirkistystoiminnan jär jestämistä lapsille tarkoi t tava aloite 28, 55 
Kesä virkistystoiminta, lastensuojelun jär jestämä, avustusmäärärahojen jakaminen 264 
Kielin kaupungin vierailukutsu ... — 186 
Kiinnitysten, eräiden lainojen, etuoikeusjärjestyksen muut taminen 329 
Kiinteistö Oy. Helsinginkatu 25, yhtiön oikeuttaminen si joit tamaan eräitä rakenteita 

katumaalle 338 
» » Hämeentie 122, lainojen järjestely, rakennuspiirustusten hyväksyminen 346, 347 

» » 128, » » 346 
» Kanneltie 8, lainojen järjestely 346 
» Kirst inkatu 12, lainojen järjestely 19 
» Kultareuna, eräiden alueiden ostaminen yhtiöl tä 69 
» » rakennuskiellosta yhtiölle myönnet ty poikkeus 97 
» » tont in myynt i yhtiölle ... 82 
» » yhtiön oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava An-

saritien ja Lapinmäentien alitse 334 
» Ruusulankatu 7, lainojen järjestely 346 
» Sailors Home, lisätystä rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 98 
» Sammatintie 7, lainojen järjestely, osakkeiden merkitseminen ym 346 
» Siilitie 9, lainojen järjestely 346 
» » 11—13, lainojen järjestely 346 
» Vellamonkatu 17, lainojen järjestely ym 346 
» » » yhtiön talon luonnospiirustusten hyväksyminen 330 
» Vuorikatu 14 ja Pohjoismainen Sähkö Oy. nimisten yhtiöiden yhteensulau-

tuminen 445 
Kiinteistöjen ostot 68—74, 322 
Kiinteistöosakeyhtiöiden, eräiden, osakkeiden merkitseminen ; 347 

» kaupungille makset tavaa korkoa koskeva asia 199 
Kiinteistöosakeyhtiöt, eräille yhtiöille myönnetyt lainat 202 
Kiinteistövirasto, asuntotuotantokomitean toimiston l i i t täminen siihen 345 

» kauppahallien vahtimestarin virkojen jär jes tely 67 
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Kiinteistövirasto, kaupungin kar t tojen painattaminen ja jakelu, käteiskassa ym. 319 
» » puistometsien siivoustyöt 283, 284 
» metsäosaston puhel imet . 170 
» p idä t t ämä t t ä jääneiden ennakkoverojen ym. maksujen suorittaminen ja 

periminen 319 
» sen urheilukerhon avustaminen 322 
» virat ja viranhal t i ja t ym 67, 318, 345 

Kiinteistöyhtiöiden, kaupungin omistamien, johtokuntien valitseminen 345 
» » » muuttamista asunto-osakeyhtiöiksi tarkoit-

tava aloite 103 
Kiinteän omaisuuden tarkastaj ien kertomus 9, 155 

» » » valitseminen 128 
Kiljavan parantolaa koskevat asiat 187, 199, 255, 443 
Kioskeja koskevat asiat 261, 277, 339 
Kir j ailij aliiton, Suomen, avustaminen 315 
Kirjapaino Teho Oy:n maksunlykkäystä koskeva anomus 219 
Kirjapainokoulua koskevat asiat 61, 304 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kir j astolautakunta, puheenj ohta j an j a j äsenten valitseminen 129 
Kirkkonummen kunnan palosuojelu, kunnan liittäminen Helsingin kaukoavustusalueeseen 227 
Kirkollisen ja kunnallisen veronkannon yhdistämistä koskevan päätöksen peruut taminen. . . 23 
Kivelän sairaalaa koskevat asiat 41, 241 

» sairaalan rakennustoimikunnan täydentäminen 174 
Kivelänkatu 5:n pääoma-arvon vahvistaminen 405 

» 5—7 talojen asukkaille palautet tavat liikaa peri tyt vuokra t 404 
Kivihaka, ks. Etelä-Haaga. 
Koirasaarentien valaistuksen järjestäminen .·. . 440 
Koiraveron määrän vahvistaminen 24 
Koivikkotie, lämpöjohtokanavan rakentaminen sen poikki 335 
Koksin myynt iä koskevat asiat .'. 413 
Kolmas linja, kadun ylätason alentaminen korttelin n:o 315 tont in n;o 23 kohdalla 357 
Kolmenmäentien kunnossapitäminen kaupungille kuul uvalta osalta 358 
Komediateatteri Oy., l ippujen ja -tankojen luovuttaminen sille 372 
Komiteain ym. apuelinten työskentelyä koskevat ohjeet 192 
Komiteat ja komiteapalkkiot 175—177 

» ym., er ikoisammatt ikoulutalonhuoneohjelmaalaat imaan asetet tu komitea 303 
» » esikaupunkitoimikunnan asettaminen 173 
» » hiihtokeskuksen, kaupungin, Espoon kunnan ja Kauniaisten kauppalan yh-

teisen, aikaansaamista varten asetettu toimikunta 171 
» » iltakeskikoulu- ja korkeakoululinjojen jär jestämistä suomenkieliseen työ-

väenopistoon selvittelevä komitea 172 
» » kansalaiskoulun opetussuunnitelmaa tarkis tamaan asetet tu komitea 174 
» » kaupungin liikelaitosten talousarvioasetelmia ta rk is tamaan asetettu komi-

tea . 1 7 0 
» » » rakennusurakoita koskevien ohjeiden laatimista var ten asetet tu 

komitea 172 
» » » vesihuollon järjestämistä varten asetettu to imikunta 173 
» » Kivelän sairaalan rakennustoimikunnan täydentäminen 174 
» » lasten lomanvietto- ja kesävirkistysmäärärahoja jakamaan asetet tu komitea 264 
» » metrotoimikunnan kokouspalkkiot, kokoonpano ym 118, 173, 392 
» » Nikkilän sairaalan alueelle rakennettavan uuden osastorakennuksen huone-

ohjelmaa laatimaan asetettu toimikunta 171 
» » nimistökysymysten valmistelua varten asetettu nimistötoimikunta 172 
» » palavien nesteiden varastoalueiden paloturvallisuusmääräyksiä laat imaan 

asetettu komitea 171 
» » psykiatrista hoitoa saavien henkilöiden oikeudellisia ja taloudellisia asioita 

selvittelemään asetettu komitea 171 
» » raastuvanoikeuden järjestelykomitean täydentäminen 171 
» » rakennusjärjestystä, uut ta , valmistelemaan asetet tu komitea 170 
» » rakennustarkastustoimiston j ä r j estysmuotoa j a j ohtosääntöä tu tk imaan ase-

te t tu komitea 170 
» » sairaaloiden hankintatoimikunnan asettaminen 173 
» » sosiaalivirastotalon alustavia suunnitelmia var ten asetetun toimikunnan 

työn päät tyminen 348 
» » teatteritalon, kaupunginteatterin, rakentamista var ten asetet tu toimikunta 172 
» » Tervalammen työlaitoksen rakennustoimikunnan täydentäminen 174 
» » toimisto virkojen pätevyysvaatimusluokkiin si joit tamista tu tk ivan komi-

tean kokoonpanon muuttaminen 174 
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Komiteat ym., työttömille naisille tarkoi te t tuja ammattikursseja ja jatkokoulutusta suun-
nit telemaan asetettu komitea 171 

» » työttömyystöiden järjestämistä harkitsemaan asetettu komitea 171 
» » vanhainkotien ja huoltolaitosten sijaintikysymystä ym. tu tk imaan asetettu 

komitea 170 
» » viranhaltijain, vastuunalaisissa asemissa olevien, palkkaetuja ym. tutki-

maan asetettu komitea 170 
» » vuosilomasijaisten vähentämismahdollisuuksia tu tkivan komitean täydentä-

minen 174 
» » yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahojen jakokomitean 

asettaminen 171 
Komiteoita koskevan luettelon esittämistä vuosittain k-valtuustolle tarkoi t tava aloite ... 16 
Kommunistisen puolueen Helsingin ja Uudenmaan Piiri järjestön Alppilan tanssilava-alueen 

irtisanomista koskeva valitus 333 
Konalan palloilualueen kunnostamista varten myönnetty määräraha 371 

» rakennuskieltoa koskeva ilmoitus 97 
Konalantien vesij ohdon j a tkaminen 284 
Kone- ja pikakirjoitus- sekä konekirjanpitolisän korottaminen 165 
Kone Osakeyhtiön ja Huoltoliike Konehissi Oy:n yhteensulautuminen 445 
Konemestariliiton, Suomen, ja kaupungin välisen s/s Otson ja Turson konepäällystön palk-

kausta j a työehtoj a koskeva sopimus 119 
Kopiopalvelu Oy., kaupungin valokopiotöiden antaminen v:n 1960 aikana sen suoritettavaksi 149 
Koristekasvien ym. luovuttaminen eri tilaisuuksiin 372 
Korkeasaaren eläintarha 278, 283, 285 
Korkeussuhteiden, eräiden kortteleiden ja tonttien, vahvistaminen 343 
Kortteli n:o 32, tonti l la n:o 9 olevan rakennuksen purkaminen 34 

» » 199, ton t in n:o 17 vuokrasopimuisen tarkistaminen 363 
» » 352, tontille n:o 2 rakennet tavan urheilutalon piirustusten hyväksyminen 330 
» » 386, erään tont in ja viereisen puistokaistan asemakaavan muutosta koskeva 

valitus 343 
» » 553, tontille n:o 1 rakennet tavan rakennuksen piriustusten hyväksyminen 330 
» » 650, tont in vuokralleanto sieltä 86 
» » 654, tont t ien vuokralleanto sieltä 87 

Korttelien ja tonttien, eräiden, korkeussuhteiden vahvistaminen 343 
Korvapoliklinikka, hoitovälineiden hankkiminen 231 
Koskela, tontin vuokralleanto sieltä 88 
Koskelan sairaskotia koskevat asiat 38, 47, 259, 263, 283, 285 
Koskilaiva Oy:n vuokravelan poistamista tileistä koskeva asia 393 
Kotikerho yhdistyksen avustaminen 263 
Kotisairaanhoitajia koskevat asiat 36, 230, 231 
Kotitalouslautakunta, kurssien jär jestäminen työttömille naisille 287 

» puheenjohta jan ja jäsenten vaali 129 
» viranhalt i jat , kaluston hankinta 309 

Kotitalousopettajaopiston, Helsingin, avustaminen 310 
Kotkavuoren leikkikentän rakentamiseen myönnet ty määräraha 371 
Kouluhammashoitolaitosta koskevat asiat 36, 59, 233 
Kouluhammashoitolaitosten perustamista uusille asuntoalueille koskeva aloite 36 
Kouluterveydenhoito-osastoa, terveydenhoitoviraston, koskevat asiat 36, 58, 231 
Koulutustoimikuntaa koskevat asiat 144 
Kovaosaisten Ystävät , kansakoulurakennuksen vuokraaminen yhdistykselle 333 
Kristillisten Orpokotien Kannatusyhdistys, lainan myöntäminen sille 18, 203 
Kruunuvuorenkatu 11—13:ssa olevan talon erään huoneiston vuokran palaut taminen 333 
Kulomaan urheilukentän kunnostaminen 277 
Kulosaaren eteläosan nimistön täydentäminen 341 

» jä tevedenpuhdistamoa koskevat asiat 116, 364, 369 
» kartanon talonmies-vahtimestarin työsuhde 278 
» kerrostaloalueen tont t ien luovutusmuoto 67 
» keskiosan katuprofiilien vahvistaminen 342 
» » viemärisuunnitelman vahvistaminen 115 
» sillan ja Vantaanjoen suun kau t ta kulkevan ra jan itäpuolelle mää rä t ty kaasun-

jakelualue 125 
» » rakennustyötä esit tävä elokuva 396 
» väestönsuojan rakentamista varten anot tava laina 53, 280, 285 

Kulosaari, alueiden ostaminen sieltä ym 71, 327 
» aluevaihtojen suorittaminen siellä 77, 78 
» erään tontin kauppahinnan maksuajan pidentäminen 328 
» » yksityisen viemärin yhdistäminen Risto Ryt in tiessä olevaan viemäriin ... 364 
» vesijohto- ja viemärityöt 116, 362 

Kultaseppäkoulu, avustuksen myöntäminen sille korotetun vuokran maksamista var ten ... 62 
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- Kulutusosuuskuntien Keskusliiton kanssa teh ty sopimus erään tiealueen luovuttamisesta 
kaupungille 68 

Kummikuntaneuvoston, Helsingin, avustaminen 315 
Kumpulan ja Ärt in koulukasvitarhojen salaojitustyöt 369 

» siir tolapuutarhan ja Kisakylän välisen aidan rakentaminen 353 
» -Sörnäisten-Pasilan radan suunnan hyväksyminen ..· 120 
» uimalan muuntamon suur jännitteen korottaminen 277 

Kumpulantien, Savonkadun ja Vallilan rautat ien ylikulkusillan leventämistä koskeva aloite 121 
Kunnalliskodintien viemäröiminen, tasoittaminen ja päällystäminen 116, 358, 36i 
Kunnallistaloudelliset tilastot 151 
Kunnallisteknillisten töiden suorit tamista uusilla asuntoalueilla koskeva aloite 103 
Kunnallisvaalit, kaupungin äänestysaluejaon muuttaminen 126 
Kunnallisverotusta koskevat asiat 23, 217 
Kunnallisvirkamiesyhdistyksen kesäkotia koskevat asiat ym 278, 279 

» . kuoron Vox Urbanan avustaminen 315 
Kunnantyönteki jäin Keskusjärjestön ja kaupungin välinen työehto- ja palkkasopimus 12, 13 
Kunnianosoitukset 138, 139, 150 
Kuntien taloudellisen kantokykyluokituksen vahvistamista koskeva ilmoitus 220 
Kuorma-autoilijaliikenteen taksan muuttaminen 378 
Kuorma-autoili jat yhdistyksen pakett iautojen liikennelupia koskeva anomus 389 
Kurssitoiminta, kaupungin työvoiman kouluttaminen eri kursseilla 183—185, 279 

» työttömille jär jes te t tävä 286—288 
Kustaankartanon vanhainkotia koskevat asiat 38, 48, 231, 262 
Kuuroja lapsia varten kansakouluun perustet tava erikoisluokka 296 
Kuusisaarentien rakentamista var ten oste t tavat alueet 73 
Kuvaamataidetoimikunta, jäsenten valitseminen ym 315 
Kyläsaaren jätevedenpuhdistamo, siellä sattuneen tulipalon vahinkojen korvaaminen 116 

» jätteiden polttolaitoksen piirustusten hyväksyminen 369 
» korttelin n:o 660 vapaut taminen asuntotarkoituksiin 331 

Kyläsaarenkujan rakentaminen 357 
Kytä-, Suoli- ja Hirvijärven vesistön säännöstelyn aiheuttamien korvausten suorit taminen 407 
Kår kullan vajaamielislaitoksen piirustusten hyväksyminen 272 
Kähertäjäkoulua koskevat asiat 305 
Käpylä, lausunnon antaminen rautatiehallitukselle alueiden vuokraamisesta yksityisille 

K:n aseman luota 331 
» rakennusten ostaminen sieltä 324 
» rautatien ylikulkusillan rakentamista siellä koskeva asia 397 

Käpylän puutaloalueen uudelleen suunnittelua varten jär jes te t tävä kilpailu 340 
» urheilupuiston pukusuojarakennuksen latt ian kunnostaminen 277 
» Vanhan, VPK, lainan myöntäminen sille 19 
» » » tontin vuokraaminen sille 88 

Käpyläntie 10:ssä sijaitsevan lastentarharakennuksen korjaustyöt 349 
» 55:ssä sijaitsevan käymälän kunnostamista koskeva asia 371 

Käsityönopettajaopistoa, Helsingin, koskevat asiat 22, 214, 332, 349 
Käskynhalti jantien jatkamista varten ostet tava alue 70 
Kätilöopiston rakennuskustannusten suorit tamista koskeva asia ym 253 
Käymälät , yleiset 276, 371 
Käyttörahaston, kaupungin, sääntöjen muuttaminen 23 

Laajalahti, eräiden tontt ien rakentamisajan pidentäminen 329 
Laajasalon kanavan suun luona olevan laiturin purkaminen 397 

» rakennuskieltoa koskeva ilmoitus 97 
» vesijohto- ja viemärityöt 123 
» väliaikaisen osoitenumeroinnin käyttöönottaminen 341 

Laajasalontien korottaminen Hevossalmen sillan luona 358 
» vesijohdon jatkaminen 123 

Laakson kentän alueella olevan lasten liikennekoulukentän kunnostaminen 358 
» sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 237, 247, 248 
» » » kaupunginval tuustonpäätökset 37, 38, 43, 44 

Lahden-Helsingin uuden maantien rakentamista koskeva asia 359 
» - » valtatien suunnan hyväksyminen, sen rakentamisesta annet tava lausunto 109 

Lahjat , kaupungin antamat 186, 187, 195 
» » saamat 313 

Lahjoitusrahastojen erään kiinteistön palovahingon korvaaminen 349 
» korkovarojen käyt tö 263, 311 
» varoista myönnetyt lainat 206—211 
» varojen sijoittaminen ja koronlasku tapa 199 
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Lainat, ks. myös Omakotilainat. 
» asuntolainojen myöntämisperusteet 200 
» asunto-osakkeiden hankkimista varten myönnetyt 206 
» asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnetyt 202, 272, 346 
» eräiden purjehdusseurojen kaupungilta saamien lainojen muut taminen avustuksiksi 19 
» Helsingin Kuurojen Yhdistyksen lainojen per imät tä jä t tämis tä koskeva anomus ... 215 
» Kansainväliseltä Jälleenrakennuspankilta saadun lainan kuoletuksen järjestäminen 199* 
» kaupungin myöntämät 17, 18, 19, 202, 204, 346 
» » o t t ama t 17, 197, 218 
» Kiinteistö Oy. Kirstinkatu 12 -nimisen yhtiön lainojen järjestely 19 
» lahjoitusrahastojen vapautuvien varojen sijoittaminen obligaatiolainan merkitsemi-

seen 199 
» » varoista myönnetyt 206—211 
» maksunlykkäyksen myöntäminen eräiden korkojen ja kuoletuserien suorittami-

sessa 210, 211, 214 
» Mankala Oy:n 211 
» obligaatiolainan ottaminen 16, 197 
» pitkäaikaisten lainojen hankkimista kaupungille koskeva aloite 17 
» rahatoimenjohta jan oikeuttaminen ot tamaan lyhytaikaista luottoa 199 
» Rudolf Steiner -koulun lainojen järjestely 213 
» työllisyyslainaa koskeva anomus 285 
» Töölön Lasten ja Vanhusten Siirtolayhdistykselle myönnet tävän lainan ehdot 204 
» urheilutalon rakentamista varten myönnettyä lainaa koskeva vali tus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 
» valmistavan poikien ammattikoulun rakennuslaina - · · · · · · 17 
» väestönsuojien rakentamista varten anotut 280 

Lainojen korkoehtojen uudelleen järjestely 199 
» takaaminen, laina vakuuksia koskeva järjestely ym 20, 211, 214 

Laiturei ta koskevat asiat 121, 397 
Lapinlahden sairaala, hoitopaikkojen lunastuksena valtiolta vaadi t tava korvaus 253 

» siltaa koskevat asiat 120, 341, 342, 396 
Lapinlahdenkatu 27, talon liittäminen kaukolämmitykseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 

» 6:ssa olevan kansakoulutalon pihamaan kunnostamista koskeva aloite ... 60 
Lapinlahdentie 5:n asukkaille palautet tavat , liikaa peri tyt vuokrat 404 
Lapinmäentien alitse rakennet tava lämpöjohtokanava 334 
Lapinrinteen laajennetusta kadunosasta peri t tävä korvaus 338 
Lapsilisä- ja kansaneläkemaksut, ks. Veroennakot. 

» » kansaneläkemaksujen ja veronpidätysten, liikaa suoritet tujen, takaisin saami-
nen f . . . . . . . . . . ; 152 

Lasten kesävirkistystoiminnan avustusmäärärahojen jakamista var ten asetettu komitea ... 264 
» » järjestämistä koskevat aloite 28, 55 
» liikennekaupunkia koskevat asiat 358, 370 

Lastenhuoltolaitoksia koskevat asiat 49—52, 266 
Lastenlinna, sen hoitopaikkoj a koskevan lisäsopimuksen tulkinta 255 
Lastensuojelulautakunta, Mellunkylässä sijaitsevan kiinteistön ostaminen ja siirtäminen 

lk:n hallintoon : 70, 269 
» nuorisorikollisuutta koskeva Mannerheimliiton kirjelmä 272 
» vajaamielishuollon täytäntöönpanon määrääminen sen tehtä-

väksi ym 49, 268 
» vieraille paikkakunnille s i joi tet tujen lasten hoitokotien valvonta-

kustannusten suorittaminen 49 
» viranhalti jain valitseminen sen alaisiin laitoksiin 265 

Lastensuojelu virastoa koskevat asiat 49, 169, 265 
Lastentarhoja koskevat kaupunginhallituksen päätökset 309, 310, 330, 349 

» » kaupunginval tuustonpäätökset 27, 59, 60, 62, 63 
Lautakuntien ja johtokuntien yrn. jäsenten vaali 127 

» » kaupunginhallituksen yhteistyö 138 
Lauttakerho-nimistä nuorisokerhoa koskevat asiat 290, 291 
Lauttasaaren katujen ja viemärien korvauskustannusten määräämis tä ta rkoi t tava aloite ... 115 

» » » » rakennuskustannusten osittelua koskeva korkeimman 
hallinto-oikeuden päätös 108 

» leikkikenttä, määrärahan myöntäminen sen rakentamiseen 371 
» sillan uusimista koskevat suunnitelmat 396 
» soutukilpailuradan rakentei den purkaminen 397 
» vesitornin pienoismallin valmistamiseen myönnet ty lupa 412 

Lauttasaari , asemakaavan muuttaminen oppikoulutonttien muodostamista var ten 342 
» eräiden kortteleiden ja Pajalahden puiston asemakaavan muutos ta koskeva 

valitus 343 
» huvila-alueen n:o 7 vuokraajan vapau t taminen vuokran suorit tamisesta 333 
» Klaarantien viemärin rakentaminen 357 

460' 



Hakemis to 

Lauttasaari , Koivuharjuntien rakentaminen 357 
» koulutontin varaaminen sieltä Helsingin yhteis- ja maan vii jelyslyseota var ten 330 
» Myllymäen alueen valaistusta koskeva asia 440 
» tontt ien vuokralleanto ja varaaminen sieltä 91, 330 

Leikkikentät 63, 310, 370, 371 
Lemmilän vastaanottokotia koskevat asiat 51, 267 
Leski- ja orpoeläkekassan hallituksen puheenjohtajan valitseminen 133 

» » » kaupunginkassaan sijoitettujen varojen korko 199 
Liikelaitosten, kaupungin, hallinnon ja hoidon järjestäminen 317 

» » konttokurantt i t i l in korko 220 
» » talousarvioasetelmia tarkis tamaan asetettu komitea 170 

Liikemiesten, Suomen, Kauppaopiston säätiö, jäsenten valitseminen säätiön hallitukseen ... 139 
Liikenne, linja-autoliikenteen maksuvyöhykejärjestelmä 376 
Liikennelaitoksen lautakunta, puheenjohta jan ja jäsenten valitseminen 130 
Liikennelaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 283, 285, 330, 374, 375, 376, 378, 

391 
» » kaupunginval tuustonpäätökset 28, 117, 118 

Liikenneluvat 390 
Liikennemaksun, satama-, palaut tamista koskeva valitus 392 
Liikennemerkkien pystyt täminen eräille kaduille ym 384 
Liikenneopasteet 389 
Liikennesäännön vahvistamista koskevat toimenpiteet 377 
Liikenneturvallisuuden parantamista Suokadun ja Pasilankadun risteyksessä ta rkoi t tava 

aloite 118 
Liikenneturvallisuustyö 392 
Liikenneväylien, kaupungin tärkeimpien, kestopäällystämistä koskeva aloite 111 
Liikenteen järjestely 358, 378, 382, 386, 387 
Liikevaihtoveron palautuslain soveltamista koskeva Kaupunkilii ton yleiskirje 346 
Linja-autojen, yksityisen paikallisliikenteen, taksat 376 
Linja-autopysäkit 378 
Linnoitusrakennelman, Tarvon—Gumbölen autotien varrella olevan, säilyttäminen 339 
Liputuksen järjestäminen ·.·.• 372 
Lisätalousarvion laatimista tarkoi t tava aloite 31 
Lohj a-Kotka Oy., saatavien periminen yhtiöltä 162 
Lojo Elektricitet Ab:n ja kaupungin välisen sopimuksen jatkaminen 95 
Lomakerationalisoinnin järjestäminen 145 
Lomakodin Kannatusyhdistyksen lainojen takaaminen 23 
Lomasäännön, työsopimussuhteessa olevien työntekijöiden, muut tamis ta koskeva aloite 13 
Luontoisetusäännön, viranhaltijain, muut taminen 13 
Luottamusmiehet, heidän valitsemistaan kaupungin edustajiksi yhtiöiden, ym. hallinto-

elimiin tarkoi t tava aloite — 364 
Lämpöjohtokanavien rakentaminen katuihin 333, 334, 335 
Länsisatama, huoltotilan vuokraaminen sieltä rakennusviraston käyt töön 360 
Länsisataman rakennustyöt 395 
Lääkärinhoidon, ilmaisen, järjestämistä viranhaltijoille koskeva aloite .. r 13 
Lääkär i t , alue-, «,- 230 

» I I I kaupunginlääkärin palkkausta var ten anot tu valtionapu .. 228 
» sairaala-, palkkausmääräyksiä koskevan päätöksen voimassaoloajan ja tkaminen 37 
» tuberkuloosi- j a mielitautilääkärien virkoj en uudelleen j ä r j estely 37 

Maailman Terveysjärjestön kurssien osanottajille Koskelan sairaskodissa jär jes te t tävä 
luentotilaisuus ;;v..;...............s. 261 

Maalaiskunta, Helsingin, eräiden alueiden ostaminen sieltä 322 
» » » tiealueiden pakkolunastuksesta suori tet tava korvaus . 80, 327 

Maalariammattikoulun avustaminen •·..,. 62 
Maanhankintalain mukainen kerrostalotoiminta ..v. . . .y,i 288 
Maanmittaustoimitukset — .*. . . . . . . . . . . . . . > 99, 344 
Maantiejatkojen katselmusta koskeva lausunto 108 
Maanviljelijäin Maitokeskus OY., tont in vuokraaminen sille 87 
Maastontutkimus Oy:lle Oulunkylän ka tu jen maaperän tutkimisesta makset tava korvaus. .. 360 
Maatalouskoneiden Tutkimussäätiö, korvauksen myöntäminen säätiölle viemäritöiden 

aiheuttamista vahingoista 367 
Maatalouslaskentalautakunnan asettaminen 340 
Mäataloustyöntekijäin, Helsingin, ammatt iosaston ja kaupungin välinen työehtosopimus ... 12 
Maidontarkastamoa koskevat asiat 36, 234, 350 
Mainostuksen, esim. alkoholijuomien, estämistä liikennelaitoksen kulkuvälineissä tarkoi t-

tava aloite 118 
Mainostus, Kaivokadun ja Mikonkadun kulmauksessa sijaitsevasta ulkomainospaikasta 

perityn vuokran palauttaminen 339 
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Hakemisto 

Maistraatti , sitä koskevat asiat 33, 34, 164, 220 
Maitopisärayhdistyksen avustaminen . 37 

» huoneistoj en ostaminen 323 
» neuvolatoiminnan ottaminen kaupungin haltuun ym 35 

Maksujen, aluelääkäreiden vastaanotolla perittävien, vahvistaminen 35 
» eräiden sähkölaitoksen erheellisesti peri t tyjen, palauttaminen 440 
» kaupungille tulevien, perimistä koskevat ohjeet 192 

Maksut, moottorivenekulj etusten 378 
» sairaaloissa peri t tävät 39 
» teurastamon 121, 401 
» toimikunnan asettaminen selvittämään Helsingin ja muiden kaupunkien yhteisiä 

maksuja 16 
» toimituskirj oista perittävien lunastusten sekä asiakirj oj en lähettämisestä kannet ta-

vien maksujen korottaminen 16 
Maksuvyöhykejärjestelmän, l inja-autojen lähiliikenteen, muodostaminen 376 
Malmi, aluevaihdot siellä 74, 76, 79 

» Kirkonkyläntien vesijohdon jatkaminen 123 
» lastentarhan rakentamista sinne koskeva aloite 27, 63 
» sinne suunnitellun liiketalon rakentaminen ja kaupungin osallistuminen sen rahoit-

tamiseen 349 
» tilojen ostaminen sieltä 73 
» Viikin kaupunginosaan kuuluvan Pihlajamäen osa-alueen siirtäminen Malmiin 

kuuluvaksi 341 
Malmin aseman kohdalla olevan rautatiesillan leventäminen ym 120, 397 

» ja Pukinmäen välille tulevan ns. sisemmän rengastien suunnitelman hyväksyminen 341 
» kansalaiskoulua koskevat asiat 298 
» Kaupalliset Oppilaitokset Oy:n lainoja koskevat asiat 22, 203, 214 
» Kirkonkyläntien vesij ohdon j atkaminen 123 
» lastenkodin ohjaajan virka 266 
» rakennuskielto 97, 329· 
» sairaalaa koskevat asiat 45, 248, 312, 332 
» -Siltamäen maantien osan kunnossapito 108 
» Sähkölaitos Oy., kolmen koulurakennuksen vuokraaminen yhtiöltä . 331 
» työpiirin, rakennusviraston, konttorirakennuksen piirustusten hyväksyminen 370 
» -Vanhankaupunginlahden kokoojaviemäriä koskevan suunnitelman vahvistaminen 114 

Malminkatu 5:ssä sijaitsevan rakennusviraston autosuojan käyttöoikeus 370' 
Mankala Oy:n lainat ym 20, 211, 415 
Mannerheimintien ja Aurorankadun kulmauksen liikennejärjestelyt 387 

» yhteiskoulun lisärakennuksen pääpiirustusten hyväksyminen 309 
Mannerheimliitto, Lastenlinnan hoitopaikkoja koskevan lisäsopimuksen tulkinta 255 

» sen nuorisorikollisuutta koskeva kir jelmä 272 
Marcelklubi, Helsingin, huonetilan luovuttaminen kähertäjäkoulusta sen käyt töön 305 
Marian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 173, 237, 285 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 39 
» turvakoti, ks. Sedmigradskyn pientenlastenkoulu. 

Marjaniemen katu-, viemäri- ja sähkötöiden suorit tamista koskeva aloite 28, 117 
» Siirtolapuutarhayhdistyksen avustaminen 353 

Marjaniemi, vesijohtotyöt siellä 123 
Markkinoita, torikauppaa ja eläintenmyyntipäiviä koskeva tiedustelu 339' 
Matka-apurahat ja matkakertomukset, kaupungin viranhalt i jain 177—183, 185 
Matkakulut ym. palkkiot 314, 374 
Matkustajapaviljongin luovuttaminen näyttelytiloiksi 400' 
Mattila, Leo I., Oy., tontin vuokraaminen sen toimesta perustettavalle yhtiölle 88 
Maunulan Kansanasunnot Oy:n ja Maunulan Pienasunnot Oy:n v:n 1958 voiton käyt tä -

minen 217 
» leikkipuisto, määrärahan myöntäminen sen rakentamiseen 371 

Meijerien Keskusosuusliike Valion henkilökunnan toimesta perustettavalle yhtiölle vuok-
ra t tava t tont i t 89 

» » » raiteenpito-oikeuden irtisanominen 398 
Meilahden kansakoulu, luokkien siirtäminen sinne Karja lan Yhteiskoulusta, t ä m ä n kunnos-

tustyöt 299 
» sähköaseman laajentaminen 126 

Meilahti, eräiden rakennusten ostaminen sieltä 325 
Melart, O., aseteknikko, ampuma-aseiden kaupan har jo i t tamis ta koskeva lupa 445 
Mellunkylä, Osuusliike Elannon oikeuttaminen rakentamaan putkirumpu Vesalantien 

alitse 363 
» sieltä ostetun kiinteistön siirtäminen lastensuojelulautakunnan hallintoon 70, 266 

Mellunkylän rakennuskieltoa koskeva ilmoitus 97 
Mercantile Oy:n raiteenpitosopimus 398, 399 
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Hakemisto 

Merenkävijät yhdistyksen vapauttaminen erään lainaosuuden suorittamisesta .. 19 
Merimiesunionin ja kaupungin välisen työehtosopimuksen hyväksyminen 119 
Merisatama, Telakkakadun päässä olevalta alueelta autosuojaa varten vara t tava tont t i 330 
Meriurheilunäyttelyjen järjestäminen Matkustajapaviljonkiin 400 
Merkur, Ekonomföreningen-yhdistykselle työnvälityksen harjoit tamiseen myönnetty lupa 127 
Messut, Suomen, Osuuskunnan lainojen takaaminen 20, 211 
Metrotoimikunta, jäsenten valitseminen, kokouspalkkiot ym 118, 173, 392 
Metsäkummun hoitokoti, erityisluokan opet tajan viran perustaminen 50 

» » sen hoidokkien siirtämistä Auroran sairaalaan tarkoi t tava aloite 50 
Mielenterveyden hoitoa koskevan esitelmätilaisuuden järjestäminen 234 
Mielikki Oy:n osakehuoneiston ostaminen T. ja L. Hannukaiselta 323 
Mielisairaanhoitajain Liiton Nikkilän osaston avustaminen 43, 247 
Mielitautilääkäreiden virkojen uudelleenjärjestely 37 
Moottoriajoneuvohuoltoasemat, alueen vuokraaminen Kulosaaresta Esso Oy:lle 91 
Moottoriajoneuvorekisterin pitämistä koskevat asiat 223, 350 
Moottoriajoneuvot, liikennöimisen kieltäminen eräillä kaduilla ym 383 
Moottoripyöräkoulutuksen järjestäminen Haagan harjoitusradalla 291 
Moottoriveneliikenteen maksut 378 
Moskovan kaupungille lahjoitetut oravat 186 

» kaupungin valtuuskunnan vierailu 186 
Muistopatsaat ja -laatat 371 
Mukavuuslaitokset 276, 371 
Munkkiniemen erään tontin kauppahinnan maksuajan pidentäminen 328 

» jätevedenpumppaamon suunnitelman hyväksyminen 369 
» korttelin n:o 30100 eräiden tontt ien myynt i huutokaupalla 83 
» Musiikkiyhdistyksen avustaminen 315 

Munkkiniemi, alueiden ostaminen sieltä Kuusisaarentien rakentamista var ten 73 
» Pohjois-, leikkipuiston rakentaminen 371 
» » äitiys- ja lastenneuvolan kaluston ym. hankkiminen 229 
» puhelinkaapelin laskemiseen myönnet ty lupa 336 
» Tiilimäen rakentaminen 357 
» tontt ien myynti sieltä 83 
» » varaaminen sieltä — 330 

Munkkivuoren yhteiskoulun kannatusyhdistyksen rakennuslainojen takaaminen 22, 212 
» » rakennuspiirustusten hyväksyminen, tont in vuokraaminen sil-

le 90, 309 
Munkkivuori, Suomen Turistiauto Oy:n liikennelupia koskevat lausunnot 390 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Museolautakunta, puheenj ohtaj an j a j äsenten vaali ym 130, 313 
Museotoiminnan tehostamista tarkoi t tava aloite 64 
Musiikkilautakunnan johtosäännön muut tamis ta koskeva aloite 65 

» puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 130 
Mustalaiskysymyksen tutkimista varten myönnet ty avustus 263 
Mustalaislähetyksen avustaminen, lainan maksuaika 52, 214 
Mustikkamaan erään alueen vuokraaminen posti- ja lennätinlaitokselle 52 

» sillan rakentaminen 396 
Muuntamot, rakennusvirastolle maksettava korvaus sähkömuuntamoiden rakennuttami-

sesta 416 
Muurimestarintien ja Nurmijärventien risteyksen rakentaminen 341 
Myllykallion kansakoulun pihamaan kunnostamistyöt 298 
Myynti- ja Mainoskoulun Kannatusyhdistys, sen tont t ia ja koulutaloa koskevat a s i a t . . . 86, 309 
Münchenin kaupungin vierailukutsu 186 
Mäkelän kansakoulun pihalle tulevaa veistosta varten myönnety t määrärahat 316 
Mäkelänkadun ja Koskelantien risteyksen liikennejärjestely 358 
Mäkipellontien rakentaminen 357 
Mäntsälän ja Helsingin välisen uuden maantien merkitseminen valtatien nro 5:n osaksi 359 

Naistenklinikan äitiys- ja lastenneuvolan piirin jakaminen 230 
400-vuotiskotisäätiö, kaupungin edustajien valitseminen sen hallitukseen, kalustoesineiden 

siirtäminen sen asuntoloihin 263, 442 
Neuvolatoimisto, kaluston hankinta 229 
Ni i t taa jankatu , öljy- ym. putkien rakentaminen sen yli 338 
Nikkilän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 171, 237, 244, 356 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 37, 38, 43 
Nimi- ja viittakilpien, kaupungin laitosten ja alueiden, valmistaminen 356 
Nimistötoimikunnan asettaminen 172 
Niord, Ekonomföreningen, työnvälityksen harjoi t tamisluvan myöntäminen yhdistykselle... 127 
Nopak Oy:n oikeuttaminen rakentamaan talonsa seinään lasitiili-ikkunat 339 
Nosturinhoitajien ylityökorvausta koskeva valitus 162 
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Notung Rederi Ab:n anomus satamaliikennemaksun palauttamiseksi 392 
Nukar in lastenkotia koskevat asiat 296 
Nummelan B-mielisairaalaa koskevat asiat ·. 269 
Nuorisokahvilan isännän sunnuntaityökorvauksen maksaminen 55 
Nuorisokerhoja koskevat asiat 169, 290, 291, 307, 332 
Nuorisokodit, ks. ao. nimen kohdalta. 
Nuoriso-orkesterin, Helsingin, Kannatusyhdistyksen avustaminen 65 
Nuorisorikollisuutta koskeva Mannerheimliiton kirjelmä 272 
Nuorisotyölautakuntaa ja nuorisotoimistoa koskevat asiat 129, 290, 291, 307, 320, 332 
Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, Helsingin, tontin varaaminen sitä varten 330 
Nurmijärventien suunnan hyväksyminen ym 109, 341 
Nyländska Jaktklubben, Matkustajaapvil j ongin osan luovuttaminen sille meriurheilunäyt-

telyä varten .. 400 
Näsinpuron perkaukseen myönnet ty määräraha 369 

Obligaatiolainojen ottaminen 16, 197, 199 
Ohjesääntö, kansakoulujen 56 

» kasvatusneuvoloiden 232 
» kaupunginhallituksen 5 
» lastentarhain lautakunnan j a sen alaisten laitosten 62 
» Päivähuoltola Aulan 51 
» sairaanhoitajakoulun 46 
)> sosiaali-, 49 
» väestönsuojelulautakunnan 53 

Oikeudenkäyntikulujen, valtion varoista maksettavien, suorit tamistapa 191 
Oikeusapulautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 128 
Oikeusaputoimisto, virat ja viranhalt i jat ym 273 
Ojien, Pi tä jänmäen teollisuusalueen ym. oji tustyöt 369 
Oltermannintiehen rakennet tava vesijohto 410 
Omakotiasutuksen laajentamista tont te ja varaamalla tarkoi t tava aloite 102 
Omakotirakennustoimintaa varten väl i te t tävät lainat 17 
Ooppera, ks. Suomen Kansallisooppera. 
Opettajayhdistys, Helsingin, kesäsiirtolatoiminnan järjestäminen kansakoulunoppilaita 

varten :. 299 
Opintomatka-apurahoja saaneiden henkilöiden palkkaedut matkan ajal ta 164 
Oppikoulujen, eräiden, rakennuspiirustusten hyväksyminen ym 308 

» vanhempainneuvostot 134 
» yksityisten, rakennuslainat 20—23, 202, 211—214 

Oppilaskoti Toivolaa koskevat asiat j 50, 51, 266 
Optisen alan liitolle vuokra t tava t huonetilat — 333 
Oravien lahj oittaminen Moskovan kaupungille 186 
Ortodoksiselle seurakunnalle myönnet ty oikeus hajoituskaivon ym. rakentamiseen katu-

maalle . . . . . . . . . . . 367 
Osoitenumerointi, Laajasalon väliaikainen 341 
Otaniemen viemäriveden puhdistuslaitoksen rakennustyö 282 
Otava, Kustannusosakeyhtiö, kaupungin kar tan painattamiseen sille myönnet ty lupa 320 
OTK:n raidesopimuksen irtisanominen ,,.· 399 
Otso, jäänsärkijä, konepäällystön palkkausta ja työehtoja koskeva sopimus 119 
Oulunkylä, aluevaihdot siellä .. —... 79 

» eräiden rakennusten ostaminen sieltä ... 81, 324 
» käymälän rakentaminen sinne — 371 
» rakennusviraston siellä olevan varastoalueen rakennussuunnitelma 370 
» tonttien myynt i sieltä ...·.·... 81 
» Tuusulantien länsipuolella sijaitsevan alueen viemärisuunnitelman vahvista-

minen ¿361 
Oulunkylän kansakoulua koskevat asiat .·.·....,... ..... ...; t u ^ . . . . . . . . . . . . 231, 297, 299, 300 

» katujen maaston vaakitsemisesta ja tutkimisesta suori tet tava korvaus 360 
» kokoojaviemäreitä koskevan suunnitelman vahvistaminen 4 1 4 
» korttelin n:o 28318 ton t t i n:o 5, kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muut ta -

minen . 217 
» sahan myyminen — 160 
» sivukirjasto, kirjojen hankkiminen sinne — , 64 
» r varastoalueen, rakennusviraston, erään rakennuksen piirustusten hyväksymi-

minen 329 
» » » rakennussuunnitelma. . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 
» vuokra-alueiden j är j estelytoimitusta koskeva valitus 344 
» Yhteiskoulua koskevat asiat 23, 203, 212, 309 

Oulunkyläntien alikulkutunnelin ja siihen lii t tyvien teiden rakentaminen . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 120 
Outamon vastaanottokodin piirustusten hyväksyminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 5 2 c 2 6 7 
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Hakemisto 

Outokummuntien kuntoonpanokustannuksista suoritettava korvaus.. 358 
Outokumpu Oy:n Työntekijäin Eläkesäätiö, valaisinpylvään ym. asentamiseen sen talon 

luokse myönnet ty lupa 337 

Paakkarin, T., kultaseppä, oikeuttaminen valmistamaan Lauttasaaren vesitornin hopeista 
pienoismallia 412 

Paasitien alitse rakennet tavat lämpö- ja sähköjohdot 335 
Paasivaaran Margariinitehdas Oy:n oikeuttaminen johtamaan jätevesiä Öljynpuristamo 

Oy:n viemäriveden pumppaamoon 366 
Paket t iautojen radiopuhelimien määrää koskeva lausunto 389 
Pakila, aluevaihtojen suorit taminen siellä 78, 79 

» eräiden tilojen ostaminen sieltä 69, 327 
» kulkuoikeuden myöntäminen Toivolan tilan omistajille kaupungin alueen läpi 360 
» tont in varaaminen sieltä 330 
» viemärien rakentaminen siellä 365 
» Välitalontien vesijohdon ja tkaminen 123 

Pakilan alueelle suunniteltujen pienteollisuustonttien vuokralleanto 91 
» alueen uusien katujen, viemärien ja vesijohtojen rakentamis ta koskeva aloite 113 
» rakennuskieltoa koskeva lausunto 97 

Pakinkylän VPK, lainan myöntäminen sille . 19 
Pakkolunastuslautakunta, kaupungin edustajan valitseminen ym 328 
Pakkolunastustoimitukset 327 
Palavien nesteiden paloturvallisuusmääräyksiä laatimaan asetettu komitea 171 
Palkkalautakunnan puheenj ohta jan j a j äsenten valitseminen 128 
Palkkausta, viranhalti jain ja työntekijäin, koskevat asiat 162—165 
Palkkiosäännön muut tamis ta koskeva aloite 14 
Paloheinän Kytönii tyntien varrella olevan ojan puhdistaminen ym 369 
Palokunnan Urheilijat yhdistyksen avustaminen 227 
Palolaitoksen Esimiehet yhdistyksen avustaminen 227 

» 100-vuotishistoriikin kirjoittaminen 227 
Palolaitosta koskevat asiat 34, 152, 224—227, 361 
Palolautakunta, jäsenen valitseminen 133 
Palomiesten ammattiosaston avustaminen 227 
Palosäännön muut tamista koskeva valitus 34 
Paraisten Kalkkivuori Oy. ja Suomen Mineraali Oy. nimisten yhtiöiden yhteensulautumi-

nen 445 
» » » vesijohdon rakentamiseen myönnet ty lupa, väylän ruoppaami-

nen 410, 436 
Parkkinen Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 92 

» » tont t i jaon aiheuttamien kuulutuskustannusten periminen yhtiöltä 343 
Parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaika 33 
Pasila, lausunnon antaminen rautatiehallitukselle aseman lähialueen vuokraamisesta 331 
Pasilan - Kumpulan - Sörnäisten radan suunnan hyväksyminen 120 
Pasilankadun ja Suokadun liikenneturvallisuutta koskeva aloite 118 
Paulig, Gustav, Oy:n valitus tuulaakimaksun palauttamista koskevassa asiassa 392 
Pelastusarmeija, Suomen, ks. Suomen Pelastusarmeija. 
Pesula, keskus-, sitä koskevat asiat 49, 257, 258 
Pihlajamäen asuntoalueen asemakaavaluonnoksen hyväksyminen, tont t ien varaaminen 84, 97 

» » siirtäminen Malmin kaup.osaan kuuluvaksi 341 
» » tulotien sijainnin vahvistaminen ym 359 

Pihlajasaari, Itäinen, erään siellä olevan alueen määrääminen u- ja retkei lylautakunnan 
hallintoon ym 276 

» » sen erään valtion alueen saaminen kaupungin hall intaan 67 
Pirkkolan urheilupuiston suunnittelukilpailun ratkaiseminen ym. 277 
Pitkäkosken, Vantaan, vedenpuhdistuslaitosta koskevat asiat 123, 406, 407 
Pitkänsillan ja Rautat ientorin välisen liikenteen järjestely 387 
Pitäjänmäen P i tä jänkujan alueen viemärien rakennuskustannusten osittelu 116 

» teollisuusalue, erään ojan siirtäminen 369 
» » Osuusliike Elannon oikeuttaminen raken tamaan sinne pinta-

vesi viemäri 363 
» » pistoraiteen rakentaminen 399 

Pitäjänmäki, aluevaihto 78 
Pohjatutkimus Oy., erään laskun maksaminen yhtiölle . 355 
Pohjoismaiden kuntien talousarviota ym. koskeva selostus 156 

» pääkaupunkien kokouksen paikan määrääminen 187 
» Yhdyspankin omistamaa tont t ia koskeva myynt i t a r jous ym 34 

Pohjoismainen Sähkö Osakeyhtiö ja Kiinteistö Oy. Vuorikatu 14 nimisten yhtiöiden yhteen-
sulautuminen ... 445 

Pohjoismaisen, XVII , koulukokouksen näyttely toimikunnalle myönne t ty avustus 311 
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Pohjola, Vakuutusyhtiö, tont in myynt i sille 82 
Pohjolan ja Kullervon Kerho -nimisen yhdistyksen ja kaupungin välinen aluevaihto 77 

» Pesula Oy., jäsenen valitseminen sen johtokuntaan 442 
Poikien ammattikoulu, ks. Valmistava poikien ammattikoulu. 
Poistot ja palautukset, eräiden vuokrasaatavien poistaminen tileistä 333, 393 

» » » erään korvauksen palauttaminen 338, 339 
» » » rakennusviraston eräiden saatavien poistaminen tileistä 107 

Poliisilaitosta koskevat asiat 34, 222—224, 349 
Poliklinikan, helsinkiläisten vanhusten, ylläpitäminen 254 
Poliklinikkamaksut, sairaaloiden 38 

» valmistavan poikien ja ty t tö jen ammattikoulun 61, 62 
Poliklinikkatoiminnan laajentamista etäisimpiin kaupunginosiin tarkoi t tava aloite 46 
Pöliklinikkatutkimuksen ja -hoidon, ilmaisen, järjestämistä lapsille tarkoi t tava aloite .. 47, 49 
Polioinvalidit-yhdistyksen anomus kotona tapahtuvan lääkitysvoimistelun järjestämisestä 263 
Polttoaine Osuuskunnan ja kaasulaitoksen välinen koksinmyyntiä koskeva asia 413 
Polttoaineiden hinnat 160 
Polttoainepäällikön toimisto, sanomalehtien tilaaminen 291 
Pommisuoja Oy., erään sille vuokratun tontin vuokraoikeuden jatkaminen 94 
Porolahden kansakoulua koskevat asiat 231, 299, 300 
Porvoontien, Vanhan, etuajo-oikeuden kumoaminen 387 
Pos t i - j a lennätinlaitos, Mustikkamaan erään alueen vuokraaminen sille 52 

» » » puhelinkaapelien asentamiseen myönnet ty lupa 336 
Postisäästöpankki, työnvälitystoimistoa varten siltä vuokrat tavat huonetilat 274 
Professorintien sillan suunnitelman vahvistaminen 397 
Psykiatrinen huoltotoimisto, virat 244 

» vastaanotto-osasto, virat — 244 
Psykiatrista hoitoa saavien henkilöiden oikeudellisia ja taloudellisia asioita selvittelemään 

asetettu komitea 171 
Puhdistamot, jäteveden-, niitä koskevat asiat 116, 123, 364, 369 
Puhelimet, ks. myös Rahakepuhelimet ja Hätäpuhelimet. 
Puhelimien hankkiminen ym 169, 170 
Puhelinluettelon, kaupungin laitosten ym., laatiminen 169 
Puhelinyhdistys, Helsingin, sitä koskevat asiat 77, 321, 336, 408 
Puistolan alueen vesihuollon parantamista koskeva aloite 27, 124 

» aluelääkärin asunnon lämmitys- ym. kulujen suorittaminen 231 
» ja Tapanilan pysäkkien välisen rautat ien tasoristeyksen korvaaminen alikulku-

tunnelilla 120 
» kansakoulun muutos työt 59 
» varastoalueen ka tu jen katuprofiilien vahvistaminen 342 
» » viemärisuunnitelman vahvistaminen 115 

Pukinmäen alukulkusillan ja siihen liittyvien tieosien uusiminen 120, 397 
» eräiden teiden hyväksyminen paikallisteiksi ym. 108 
» ja Malmin välille tulevan ns. sisemmän rengastien suunnitelman hyväksyminen 341 

Pukinmäki, alueen ostaminen sieltä Käskynhalt i j antien ja tkamista varten 70 
» huoneiston vuokraaminen sieltä Malmin sairaalan henkilökuntaa var ten 332 

Punaisen Ristin, Su omen, sairaala, sen ostohintaan l i i t tyvän koron maksaminen 253 
Puodin kylän kartanon päärakennuksen siirtäminen kiinteistölautakunnan hall intaan 348 
Puolustuslaitos, erään sille kuuluvan alueen palosuojelu 227 

» sen hallussa olevien saarien omistusoikeus 322 
Puotilan itäosan katupiirustusten vahvistaminen 356 

» » viemärisuunnitelman vahvistaminen 361 
» kerrostaloalueen tont t ien luovutusmuoto 68 
» » » vuokraperusteiden ja vuokrauksen pää t tymisa jan mää-

rääminen 85 
Putkivarasto Oy:lle suori tet tava vahingonkorvaus 403 
Puutarhanäyt te ly , Suomen, kaupungin osallistuminen siihen 374 
Puutavara- ja polttoainetoimistoa koskevat asiat 7, 158—162 
Pysähtymisen kieltäminen eräillä kaduilla ym 381 
Pysäkit , l inja-autojen 378 
Pysäköimismääräysten, keskustaa koskevien, tarkistamista tarkoi t tava aloite 118 
Pysäköinnin sallimista ja kieltämistä koskevat päätökset 379, 387 
Pysäköintikysymys, aloite komitean asettamiseksi sitä harki tsemaan 117 
Pyykkilaitureita koskevat asiat 121 
Pyysaari, vesipostin rakentaminen sinne 411 
Päijänteentien kerhokeskuksen huoneiston irtisanominen 332 
Päivähuoltola Aula ja Vantaala 51, 52, 269 
Pääkaupunkilainen-niminen sanomalehti, kaupungin kar tan painattamiseen sille myön-

netty lupa 320 
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Hakemisto 

Raaseporin tuberkuloosipiirin kuntainliitto, kaupungin edustajan valitseminen siihen 443 
Raastuvanoikeuden arkisto ja puhtaaksikirjoituskanslia, viranhal t i ja t ym 34, 222 

» arkistoaineiston säilyttäminen kaupunginkirjastossa .. 151 
» järjestelykomitean täydentäminen 174 

Raastuvanoikeus, virat ja viranhal t i ja t ...; 34, 164, 222 
Rahakepuhelimet 169 
Rahatoimenjohtajan oikeuttaminen ottamaan lyhytaikaista luottoa :.·.• 199 
Rahatoimistoa koskevat asiat 137, 151, 152, 349 
Rahoitustaseita ja talousarvion toteutumista koskevat rahatoimiston ilmoitukset 220 
Raiteenpitojärjestelmän soveltaminen ym. 398 
Raitiovaunujen, liikenteestä poistettujen, käyttäminen mainostarkoituksiin 378 
Rait t iusjärjestöjen avustusmäärärahojen jakaminen 289 
Rait t iuslautakunta, puheenj ohta j an j a j äsenten valitseminen 129 

» viranhal t i ja t ym. 289 
Rajasaaren jätevedenpuhdistamon konehuonerakennuksen pääpiirustusten hyväksyminen 369 
Rakennusjärjestystä, uut ta , valmistelemaan asetettu komitea 170 
Rakennuskieltoa koskevat asiat 97, 329 
Rakennustarkastustoimiston järjestysmuotoa ja johtosääntöä tu tk imaan asetettu komitea 170 

» vira t ja viranhalti jat ym 33, 221 
Rakennusten, historiallisesti arvokkaiden, suojaamista koskeva aloite, luettelon laatiminen 

niistä . 98, 313 
» kaupungin, hallinnon ja hoidon uudelleen järjestäminen 66, 317 
» » ka t to jen rakentamista koskevat ohjeet 355 
» ostaminen 81, 323, 325, 327, 395 
» purkaminen ja myynt i 34, 246, 261, 266, 277, 278, 352, 372, 397, 435 

Rakennustoiminnan ja asuntotuotannon järjestämistä tarkoi t tava aloite 100 
Rakennustoiminta, ks. myös Asuntorakennustoiminta. 
Rakennustoimisto Arcus Oy., tont in vuokralleanto sen toimesta perustettavalle yhtiölle 91 
Rakennustöiden kiirehtimistä ja niiden suorittamista kaupungin omina töinä koskeva väli-

kysymys 106 
Rakennusurakat, komitean asettaminen laatimaan ehdotuksia niitä koskeviksi ohjeiksi ... 172 
Rakennusvirasto, hankintatoimiston valokopioimiskoneen siirtäminen sinne 149 

» Hernesaaresta vapautuvan vuokra-alueen varaaminen viraston käyt-
töön ym 360, 361 

» kaupungin laitosten ja alueiden nimi- ja viittakilpien teet täminen 356 
» Malmin työpiirin konttorirakennuksen piirustusten hyväksyminen ym. 370 
» Oulunkylän varastoalueen rakennussuunnitelma ym 329, 370 
» p idä t tämät tä jääneiden ennakkoverojen ym. maksujen suori t taminen ... 355 
» puhtaanapito- ja tiliosaston eräiden saatavien poistaminen tileistä ym. 107 
» puhtaanapito-osastoa varten Länsisataman huoltorakennuksesta vuok-

ra t t ava huoltotila 360 
» sen organisaation uudistamista varten asetettu jaosto 174 
» sille makset tava korvaus sähkömuuntamoiden rakennut tamisesta . . . . . . 416 
» tiilien myynt i Hakaniemen varastosta ym 372 
» toimistotalon piirustuksiin teh tävä t muutokset y m 355 
» Toukolan konekorjaamon rakennus- ja muutos työt ym. ... 116, 285, 370 
» virat ja vi ranhal t i ja t 354 

Rakentamisvelvollisuuden, tontt ien, täyt tämisajan pidentäminen 329 
Ramsjöuddin t iehoitolautakunnan kokoukseen valit tu kaupungin edus ta ja 344 
Rauhankatu, sähkökaapelien asentamiseen myönnetty lupa 355 
Rauhanyhdistys, kaupungin kar tan painattamiseen sille myönnet ty lupa 322 
Rautatiehallituksen kanssa teh tävä raidesopimus 399 
Rautatien yli- ja alikulkusillat 397 
Rautatientorin ja Pitkänsillan välistä liikennettä koskeva aloite 120 
Ravintoloiden anniskeluoikeuksista annet tavat lausunnot 127 
Reimarlan siirtolapuutarhan perustamista koskevan päätöksen peruut taminen 105 
Revisiovirasto, virat ja viranhalt i jat ym. 153, 154 
Riihimäen kauppalan viemärivesien johtaminen Vantaanjokeen ym 374, 407 

» Puhelin Oy:n osakkeen merkitseminen 169 
Rinnekotia koskevat asiat 77, 269, 272, 414 
Risteyksien järjestelyt ym 388 
Roihuvuoren lastentarha- ja neuvolarakennuksen piirustusten hyväksyminen 310 

» yhteiskoulun rakentamista koskevat asiat 21, 93, 309, 330 
Roihuvuori, leikkikenttätoiminnan aloittaminen alueella 310 

» vanhainkodin rakentamista sinne koskeva aloite 27 
Roskienlahottamon, Talin, rakentaminen 116. 
Rottien hävittäminen, eräiden kiinteistöjen vapauttaminen pakollisesta ro tanmyrkyn 

ostamisesta 232: 
Ruoholahden satamaradan yli rakennet tavan sillan nimen vahvistaminen 341 
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Hakemisto 

Ruotsalaisen Teatterin avustaminen 28 
Ruskeasuon eräiden alueiden merkitseminen yleisten alueiden luetteloon 344 

» hallit, vaunuhallien ja autokorjaamon piirustusten hyväksyminen 117, 375 
» siirtolapuutarha-alue, tontin varaaminen sieltä liikennelaitosta var ten ym. 330, 353 
» vuokra-alueiden lunastamiseen oikeutetuille makset tavat siirtokustannukset 326 

Ruumiidenkuljetuksia koskevan sopimuksen irtisanominen 232 
Ryhmitysmerkkien pystyt täminen eräille kaduille 384 
Ryt ty län vastaanottokotia koskevat asiat 51, 267 
Räjähdysaineiden ja ampuma-aseiden kaupan harjoi t tamista koskevat lausunnot 134, 445 
Röntgenteknillisten apulaisten kursseihin osallistuvien harjoittelu eri sairaaloissa 237, 247 

Saarenkatu 10, Oy., korvauksen suorittaminen yhtiölle Kyläsaaren erään tont in osalta 331 
Saarien, kaupungin edustalla olevien, omistussuhteita koskeva kysymys 322 
Sailors Home Säätiön hallitukseen valitut jäsenet 133 
Sairaalakeskuksen perustaminen, virat ym 234, 235 
Sairaalalautakunnan hankintatoimikunnan ja eräiden jaostojen asettaminen ym 173, 235 

» » puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 128 
» » vaalitoimikunnan asettaminen, kokouspalkkiot . . . . . . . . . . . . . . 235 

Sairaalalääkärien palkkausta koskevan päätöksen voimassaoloaj an j a tkaminen . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Sairaalasivukirjaston Malmin osaston aukioloaika 312 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 

. » kalustonhankinnat, sairauskertomusten arkistoiminen ym. 236 
» keskusparantoloiden valtionavun alentaminen ym 237 
» lasten hoitopäivämaksun tarkistaminen 39 
» pohjoiseen kaupunginosaan rakennettavaa sairaalaa koskevat aloitteet 27, 46 
» poliklinikoilla per i t tävät maksut 38 
» sairaalapaikkojen lisäämistä ja hallinnon organisaatiota tu tk imaan asetetut 

jaostot 173 
» tont in varaaminen henkilökunnan asuntoja varten 330 

Sairaala virasto, käteiskassat ym 236, 317 
» p idä t t ämät t ä jääneiden ennakkoverojen ym. maksujen suorit taminen 235 

Sairaanhoidon opetus, yliopistollisen keskussairaalan käyt tämistä siihen koskeva sopimus 251 
Sairaanhoitajain, Suomen, Liitto, Kustaankartanon ja Koskelan sairaskodin tilojen 

käyt tö luentojen ym. pitämiseen 262 
» » » Nikkilän ja Malmin sairaalan kantt i inin hoitamisesta 

sen kanssa teh ty sopimus 246, 250 
» vuosilomasijaisten palkkauksen järjestely 236 

Sairaanhoitajakoulun lääkärin virka, koulun 50-vuotisjuhlan kustannukset ym 250 
» ohjesäännön muuttaminen 46 

Sairaanhoitajaopiston, Helsingin, oppilaiden harjoittelu Koskelan sairaskodissa 260 
Sairaankuljetusautoasemaverkoston aikaansaamista koskeva aloite 46 
Sairaankuljetusta koskevat asiat 224 
Sairausavustuksen suorittaminen työttömyystöissä oleville 14 
Sairauslomamääräysten uudistamista ym. koskeva aloite 13 
Saksalais-suomalainen yhdistys, Münchenin, kaupungin matkai lukartan painattamiseen 

sille myönnet ty oikeus 320 
Salmisaaren voimalaitosta koskevat asiat 126, 437 
Salon B-mielisairaala, virat, hoitopaikkaluvun vahvistaminen ym 247 
Sanoma Oy., l isätystä rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 98 

» Oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 78 
Santahaminan kasarmien peruskorjaus- sekä vesi- ja viemärityöt 282 
Satama-alue, asiat toman oleskelun kieltämistä siellä koskeva asia ... 393 
Satama-alueen maanpuoleisten rajojen tarkistaminen 119 
Satamajäänsärkijät , kaupungin ja Suomen Merimiesunionin välisen työehtosopimuksen 

hyväksyminen 119 
Satamalaitos, Pasilan-Kumpulan-Sörnäisten radan suunnan hyväksyminen 120 

» rakennusten ostaminen ja myyminen 395 
» tont in varaaminen Lauttasaaren telakka-alueelta 330 
» virat ja viranhalt i jat ym. 119, 392, 394 

Satamalautakunta, eräiden määrärahojen käyttöoikeus ym 394 
» erään vuokravelan poistaminen sen tileistä 393 
» johtosäännön-tarkistamista koskeva aloite 105 
» puheen joh ta jan , j a jäsenten valitseminen ... 130 

Satamarakennusmaksun kantamiseen oikeuttavan lain valmistelun kiirehtimistä tarkoit-
tava aloite 119, 393 

Satamat, eräitä tuulaaki- ja liikennemaksuja koskevat asiat 392, 393 
» Eteläsataman uuden varastorakennuksen piirustusten hyväksyminen, kalan 

tukkukaupan har joi t taminen siellä 120, 122 
» Kata janokan ja Sörnäisten laituri- ym. töiden jatkaminen .. 393, 394 
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Hakemisto 

Satamat , Länsisatamasta rakennusvirastolle vuokrat tavat huoltotilat 360 
» pintavirrankehit täj ien hankkimista koskeva aloite 120 

Sato, Sosiaalinen Asuntotuotanto Oy., Haaga I I I Liikekeskus Oy:n osakkeiden kauppa-
hinnan maksaminen sille 199 

» » » » huoneiston ostaminen siltä 323 
» » » » tontin myynti sille 83 
» » » » tonttien varaaminen ja vuokraaminen sille ... 84, 92 
» » » » yhtiön tontin kauppahinnan maksuajan pidentä-

minen 328 
Savilankatu 3:ssa toimivaa lastenneuvolaa koskeva järjestely z30 
Savonkadun, Kumpulantien ja Vallilan rautatien ylikulkusillan leventämistä koskeva aloite 121 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulua ja Marian turvakotia koskevat asiat . . . . . . . . . 64, 133, 332 
Semptalin Oy:n raidesopimuksen irtisanominen 398 
Shell Oy:n oikeuttaminen rakentamaan viemäri 365 

» » raidesopimuksen irtisanominen 398 
Sibeliuksen patsaan pystyttämiseen myönnetty lupa 371 
Sibelius-Akatemian oppilaskunta -nimisen yhdistyksen avustaminen 315 

» » säätiön isännistö, edustajan valitseminen siihen 442 
» -viikon kustannusten peit täminen 65 
» » säätiö, edusta jan valitseminen siihen 442 

Siilitie 5:ssä sijaitsevan äitiys- ja lastenneuvolan laajentaminen 229 
Siirtolapuutarhoja koskevat asiat 105, 307, 330, 352, 353 
Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö, elokuvasalin vuokraaminen sen käyt töön 307 
Sillat, katujen ja teiden ylikulkusillat ym 359, 397 

» Kulosaaren sillan rakennustyötä esittävä elokuva 396 
» Lapinlahden siltaa koskevat asiat 120, 341, 396 
» Lauttasaaren sillan uusimista koskevat suunnitelmat 396 
» Mustikkamaan sillan rakentaminen 396 
» niitä koskevat aloit teet 120, 121 
» Ruoholahden sa tamaradan yli rakennettavan sillan nimen vahvistaminen . . . . . ; . 341 
» Sörnäisten siltaa koskevat asiat 284, 396 

Siltakylän rakennuskieltoa koskeva ilmoitus 97 
Siltasaarenkatu, jalkakäytävien kaventaminen talojen n:o 14 ja 16 kohdalla 338 
Sininen Kirja Oy., kaupungin kar tan painattamiseen sille myönnet ty lupa . 321 
Sipoon kunnan Skräddarbyn kylän eräiden tilojen ostaminen 74 
Sipoon kunta, eräiden siellä olevien tilojen siirtäminen u- ja retkeilylautakunnan hallintoon 276 
Skaniol Oy:n vapaut taminen suorit tamasta vuokraa eräästä Hert toniemen alueesta 333 
Societas Gerontologica Fennica yhdistyksen ja kaupungin välinen, poliklinikkaa koskeva 

sopimus 254 
Sofianlehdon vastaanottokotia koskevat asiat 266 
Sokeaintalo-Säätiö, Helsingin, kaupungin edustajan valitseminen siihen 442 
Sokeat, Helsingin, yhdistyksen avustaminen 52 
Sosiaalijohtajien, pohjoismaisten, kokouksen pitäminen Helsingissä 256 
Sosiaaliohjesäännön muut taminen 49 
Sosiaali virasto talo, kaupungin virastojen sijoittaminen siihen, rakennustoimikunnan työn 

päät tyminen .... 348 
» sen luonnospiirustuksia tutkimaan asetetun jaoston kokoontuminen ... 174 

Sotainvalidien Veljesliiton alaosaston Laajalahdessa olevan alueen rakentamisajan pidentä-
minen 329 

Sotilaspiirin, Helsingin, kutsuntalautakunta , kaupungin edustajan valitseminen siihen 442 
Soutuklubin, Helsingin, avustaminen 279 
Stansvikin kartanon lisärakennuksen pääpiirustusten hyväksyminen ym 278 
Steiner, Rudolf, -koulun kannatusyhdistyksen lainojen järjestely 213 
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, tilan ostaminen säätiöltä 70 
Stockmann Oy., ampuma-aseiden kaupan vastuunalaisen hoi tajan hyväksyminen 135 
Strömsin viemäriveden pumppaamon piirustusten hyväksyminen 369 
Sturenkatu, ja lkakäytävän erään osan päällystäminen 357 

» 4:ssä olevan koulutalon vuokralleanto 333 
Suihkukaivot 371 
Sukupuolitautien poliklinikka, vi ra t ym 232 
Sulasol, korvauksen suorit taminen sille yhteislaulutilaisuuden järjestämisestä Soutustadio-

nilla 314 
Suoja-aidat, lasten liikennekaupungin alueen aitaaminen 370 
Suojateiden merkitseminen ym. liikennejärjestelyt 388 

» päällystämistä asfaltilla koskeva aloite 117 
Suokadun ja Pasilankadun liikenneturvallisuuden parantamista koskeva aloite 118 
Suomaa Oy:n ampuma-aseiden kaupan harjoi t tamista koskeva lausunto 445 
Suomalaisen Pursiseuran lainan järjestely, tontin varaaminen sille 19, 330 
Suomen Kaapelitehdas, raidesopimuksen uusiminen ym 399, 414 
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Suomen Kansallisoopperan avustaminen ym 28, 133 
» Kirjailijaliiton avustaminen 315 
» Kommunistinen puolue, ks. Kommunistinen puolue, Suomen. 
» Kunnallisteknillisen Yhdistyksen avustaminen 412 
» Kylmäteknillis-Taloudellinen Yhdistys, kaupungin liittyminen sen jäseneksi 403 
» Lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 272 
» Laulajain ja Soittajain Liitto, sen avustaminen 65, 314 
» Luterilainen Evankeliumiyhdistys, katuviemärin alentamiseen yhdistykselle 

myönnet ty lupa 364 
» Messut Osuuskunta, kaupungin edustajan valitseminen siihen ym 443 
» Metsäyhdistys, Huopalahden ampumarata-alueella olevien rakennusten ostaminen 

yhdistykseltä . . . . 3 2 3 
» Mineraali ja Paraisten Kalkkivuori nimisten yhtiöiden yhteensulautuminen 445 
» Moottoriliitto, Matkustajapaviljongin luovuttaminen sen käyttöön 400 

« ;» Nuorisojärjestöjen Edustajisto, irtaimiston myyminen sille 289 
» Palosuojelu yhdistyksen jäsenmaksujen suorit taminen 227 
» Pankki, sähkökaapelien rakentamiseen myönnet ty lupa 335 
» Pelastusarmeijan säätiön avustaminen ym 18, 263 
» Punaisen Ristin sairaala, sen ostohinnan koron maksaminen 253 
» Rakennustaiteen Museolle myönnet ty avustus ym 313, ,443 
» Sairaanhoitajani Liitto, ks. Sairaanhoitajain Liitto. 
» Siviili- ja Asevelvollisuusinvalidien Liitto, sen tont in varausajan pidentäminen ... 330 
» Sokeain Liitto, lainan myöntäminen sille 18 
» Taideakatemian avustaminen 315 
» Taideteollisuusyhdistys, jäsenten valitseminen sen hallintoneuvostoon J33 
» Tehdas- ja asuinrakennus Oy:n konkurssia koskeva asia 5, 142 
» Turistiauto Oy:n Munkkivuoren linjaa koskeva liikennelupa ym 321, 377, 390 
» Urheiluaitan ampuma-aseiden kaupan har jo i t tamis ta koskeva lausunto, 445 
» Verkkopalloseuran kaupungilta.saaman lainan takaaj ien hyväksyminen 214 

Suomenlinnan kansakoulun kalustonhankinnat 297 
» liikenne Oy., kaupungin edustajan nimeäminen sen johtokuntaan 443 
» liikennettä koskevat asiat 391 

Suomi-Neuvostoliitto-Seura, elokuvasalin vuokraaminen sen Vallilan osaston käyt töön 307 
Suutarilan alueen vesihuollon parantamista koskeva aloite 27, 124 

» rakennuskieltoa koskeva ilmoitus 97 
Suvilahden voimalaitos, täydennystöiden suorit taminen siellä ym 126, 436 
Svensk Förening i Åggelby -nimisen yhdistyksen koulun rakennuslainojen takaaminen 21 
Svenska Finlands vårdanstalt för sinnesslöa, edustajan valitseminen sitä ylläpitävän kun-

tainliiton kokoukseen — 443 
» Handelshögskolans Studentkår, työnväli tyksen harjoi t tamisluvan myöntäminen 

sille 127 
» Handelsinstitutets i Helsingfors Seniorförening, työnväli tyksen harjoit tamisluvan 

myöntäminen, sille . 127 
» sjuksköterske-hälsosysterskolan, koulun oppilaiden harjoit telu kaupungin sairaa-

loissa 237, 260 
Sydäntautili i ton oikeuttaminen j är j estämään sydäntaut iopin j atkokurssit Kivelän sairaalan 

juhlasalissa 242 
Syöpäpotilaat, varat tomat, aloite raitio- ja autolippujen myöntämiseksi heille 28 
Syöpäsäätiön avustaminen 255 
Sähkölaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset ... 192, 198, 284, 285, 298, 404, 414, 

415, 416, 417, 435, 437, 438, 440, 441 
» » kaupunginval tuus tonpäätökse t 17, 125, 126, 414 

Sähköliesien asentaminen 440 
Sähkön säästämistä koskevat ohjeet 192 
Sähköntoimitus- ja liittymisehtojen uusiminen · · · · · · · 417 
Sörnäinen, erään valtion omistaman alueen l i i t täminen kaasulaitoksen hallinnassa olevaan 

tontt i in 125 
Sörnäisten-Pasilan-Kumpulan radan suunnan hyväksyminen 120 

» rantatie, vene- ja pyykkilaiturien rakentamista sen läheisyyteen koskeva aloite 121 
» rantat ien raiteiston järjestely ym 386, 399 
» sataman huoltorakennuksen rakennustyöt 395 
» » rakennustyöt 119, 394 
» siltaa koskevat asiat — 284, 396 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunta, jäsenen valitseminen ym. 315 
Taideakatemia, ks. Suomen Taideakatemia. 
Taideteollisuusyhdistys, ks. Suomen Taideteollisuusyhdistys. 
Taideteosten hankkiminen ja jakaminen laitoksiin ym. 316, 437 
Taivallahden kansakoulua koskevat asiat 298, 299 
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Taksa, kuorma-autoliikenteen maksujen . 378 
» paikallis- ja lähiliikenteen linja-automaksujen 376 

Taksoituslautakunnan johtosäännön laatimista valmistelleen komitean mietintö 158 
Taksoituslautakunta, jäsenen valitseminen siihen 133 
Talin kartanon kaluston hankin ta ja palovakuuttaminen 97, 340 

» roskienlahottamon rakentaminen 116 
» siirtolapuutarha, k o r j a u s - j a kunnossapito ym 353 

Tallberg, Julius, Oy., ampuma-aseiden kaupan harjoi t tamista koskeva lausunto 135 
Talojen ja huoneistojen, eräiden kaupungin omistamien, korjaamista ym. koskevat asiat ... 349 
Taloudellisen kantokykyluokituksen, kuntien, vahvistamista koskeva ilmoitus 220 
Talousarvio, kaupungin v:n 1960 24—27 

» lisä-, sen laatimista veroäyrin hinnan kohoamisen estämiseksi ta rkoi t tava aloite 31 
Talousarvion, kaupungin v:n 1959, ja tilisäännön noudattamista koskeva kiertokirje 219 

» » » 1960, laatimista ja noudattamista koskevat kiertokirjeet 219 
» toteutumista ja rahoitustaseita koskevat rahatoimiston ilmoitukset 220 

Tammisalon alueen ka tu jen ja viemäreiden rakentaminen 361 
» rakennuskieltoa koskeva lausunto 97 

Tanssilava-alueiden, ir t isanottujen, vuokraoikeuksien jatkamista ym. koskeva aloite 96 
Tapanila, alikulkutunnelin ja viemärin rakentaminen 120, 366 

» aluevaihto 70, 80 
» hiiltämörakennuksen myyminen sieltä 94 
» tilojen ostaminen sieltä 71, 73 
» tont in vuokralleanto sieltä 94 

Tapanilan Erä, yhdistyksen lainan maksuajan pidentäminen 215 
» ja Puistolan pysäkkien välisen rautatien tasoristeyksen korvaaminen alikulku-

tunnelilla 120 
» rakennuskieltoa koskeva ilmoitus 97 

Tapaturmantor juntayhdis tyksen kaupungille myöntämä kunniakir ja s. 392 
Tariffi, kaasulaitoksen yleistariffin muut taminen 125, 412 

» sähkölaitoksen tariff in korotukset 125, 417 
Tartunnantorjuntatoimiston kaluston hankinnat ym 228 
Tarvon-Gumbölen autotien varrella olevan linnoitusrakennelman säilyttäminen 339 
Tarvontien suunnan hyväksyminen 109 

» yli rakennettavan sillan suunnitelman vahvistaminen 397 
Tasavallan presidentin tai ministereiden kutsuminen virastojen järjestämiin tilaisuuksiin 191 
Teatterit , ks. ao. teatterin nimen kohdalta. 
Teatteritalon, kaupunginteatterin, rakentamista varten asetettu komitea 172 
Tehdas Oy. Hitsaajankatu 6, yhtiön omistaman tontin rakentamisajan pidentäminen 329 
Tehtaankadun kansakoulun muutos- ym. työt 58, 298 
Telakka Oy:n vuokrasopimus 395 
Tenniskenttäalueen, Velodromin viereisen, rakennustöiden loppuun suori t taminen 277 
Tennistalon liittäminen kaukolämmitykseen 349 
Teodoliitin rikkoutumisesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen 344 
Teollisuuslaitosten kassa- ja tiliosastoa koskevat asiat 404, 405 

» kir janpitojärjestelmän tarkistaminen 404 
» lautakunta, puheenjohta jan ja jäsenten valitseminen 130 

Tervalammen työlaitosta koskevat asiat 174, 261, 262 
Tervapadat 372 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, virat, kaluston hankinnat ym 233, 350 
Terveydenhoitolautakuntaa koskevat asiat 128, 228, 232, 233, 235 
Terveydenhoitovirasto, johtosäännön muuttaminen, virat, kaluston hankin ta ym. 34, 36, 228, 

234 
Terveydenhoitoviraston kouluterveydenhoito-osasto, ks. Kouluterveydenhoito-osasto. 
TES-TV, koaksiaalikaapelin laskemiseen myönnet ty lupa 337 
Teurastamoa koskevat asiat 121, 169, 401—403 
Teurastamolautakunta, eräiden alueiden ja rakennusten siirtäminen sen hallintoon 402 

» puheenjohta jan ja jäsenten vaali 130 
» sen säästäväisyys jaoston kokoontuminen 174 

Tiealueiden lunastuskustannusten suorit taminen Helsingin maalaiskunnalle 80, 327 
Tiet, ks. myös Kadut ja tiet. 

» ajotien rakentamiseen Asunto Oy. Haagantori 2 -nimiselle yhtiölle myönnet ty oikeus 114 
» Helsingin-Hämeenlinnan valtat ien risteyksiä ja paikallisteiden järjestelyä koskeva 

suunnitelma 109 
» » -Lahden valtat ien rakentamisesta kaupungin alueella annet tava lausunto ... 109 
» » ohikulkutien rakentamista välillä Vantaa-Häkansböle koskeva suunnitelma 110 
» » -Turun valtatiehen rakennet tavia jalkakäytäviä koskeva suunnitelma 110 
» Jorvaksen tieltä Lehtisaaren sillalle j a Otaniemeen j ohtavan t ien parantamis ta koskeva 

suunnitelma 111 
» maantiejatkoj en katselmusta koskeva lausunto 108 
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Tiet, Oulunkylän, Pukinmäen, Malmin, Tapanilan ja Puistolan eräiden teiden ja alikulku-
tunnelien rakentaminen — 120 

» Pukinmäen eräiden teiden hyväksyminen paikallisteiksi ym 108 
Tiilimäen rakentaminen 357 
Tikkurilan, Ala-, alueen vesihuollon parantamista koskeva aloite 27, 124 

» » rakennuskieltoa koskeva ilmoitus 97 
» rakennussuunnitelmasta annettava lausunto 341 

Tilastoneuvottelukunnan jäsenten valitseminen ym 151 
Tilastotoimistoa koskevat asiat 7, 151 
Tilgmann Oy:n raiteenpito-oikeuden irtisanominen 398 
Tilien ja hallinnon, v:n 1956, tarkastus 8 

» » » » 1958, » 7, 8, 154 
Tilinpäätös, kaupungin v:n 1958 219 
Tilintarkastajien ilmoitus jakautumisestaan jaostoihin 154 

» ja jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja osuuskuntien ym. joh-
» tokunti in ja hallituksiin 444 

kertomuksen käsittelyn aika 7 
» valitseminen 9 

Tilkanmäen puistotyöt, määrärahan myöntäminen niitä var ten 371 
Toimelan, Työkeskus, avustaminen 64, 311 
Toimikunnat, ks. Komiteat ym. 
Toimisto virkojen pätevyysluokituskomitean kokoonpanon muuttaminen 174 
Toimituskirj oista perittävien maksuj en korottaminen 16 
Toivolan oppilaskoti, ks. Oppilaskoti Toivola. 
Toivoniemen maatila, työkalujen ym. myyminen sieltä 268 
Toivonkoti-nimisen toipilaskodin toimintaa varten myönnet ty laina 18 
Tolarin kansakoulu, talonmies-lämmittäjän viran siirtäminen ylempään palkkaluokkaan ... 58 
Tonttien, asunto-, yleisten luovutusehtojen muut taminen 68 

» eräiden, kauppahinnan maksuajan pidentäminen 328 
» ja kortteleiden, eräiden, korkeussuhteiden vahvistaminen 343 
» Kivihaan alueen, Kulosaaren ja Puotilan kerrostaloalueiden luovutusmuoto 

ym. 67, 68, 85 
» lunastaminen, rakennuslain mukainen menettely 330 
» ostaminen ja myynt i 68, 80 
» varaaminen eri tarkoituksiin 84, 330 
» varaamista vanhusten asuntoloita ja vanhainkoteja varten tarkoit tava aloite 84 
» vuokralleanto 85, 89 

Tont t i jaot j a hiiden muutokset . . . . : . . 97, 343 
Topeliuksen kansakoulu, oppilaiden liikenneturvallisuuden tehostamista tarkoi t tava aloite 60 
Tori- ja hallikauppaa koskevien järjestyssääntöjen uusimista tarkoi t tava aloite 95 
Toripäiviä ja -kauppaa sekä eläintenmyyntipäiviä koskeva tiedustelu 339 
Toukola, eräiden tonttien.vuokraaminen ja myyminen 80, 87 
Toukolan konekorjaamon rakennus- ja muutostyöt 116, 285, 370 

» korttelia nro 906 ja korttelin nro 907 tont t ia nro 1 varten rakennettava yhteinen 
väestönsuoja 280 

» leikkikentän kaitsijarakennuksen pääpiirustusten hyväksyminen 310 
» äitiys- ja lastenneuvola, huoneiston vuokraaminen sitä varten 229 

Tuberkuloosia sairastavien hoidon jär jestämistä var ten asetet tu jaosto 173 
Tuberkuloosihuoltoa koskeva neuvottelutilaisuus, kaupungin edustajan valitseminen siihen 443 
Tuberkuloosilääkkeiden, ilmaisten, antamista kotihoidossa oleville tarkoi t tava aloite 47 
Tuberkuloosiparantola, ks. Laakson sairaala. 
Tuberkuloosipiirien Liitto, jäsenmaksu, edustajan valitseminen sen vuosikokoukseen 256, 

443 
Tuberkuloositarkastus, virastojen henkilökunnan 167 
Tuberkuloositoimisto, lääkärin virkojen järjestely, kaluston hankinta ym. 37, 38, 247 

» sen asuntoloita koskevat asiat 339, 349 
Tukholman ja Helsingin välisten nuorison kult tuurikilpailujen kustannukset 315 

» kaupungille esitetty vierailukutsu 186 
Tulipalot, niissä tuhoutuneen omaisuuden poistaminen luetteloista 372 
Tullihuoneistojen rakennus- ja ylläpito velvollisuutta koskeva asia 395 
Tullin kantoa koskeva Huolintamiehet Oyrn r ikosjut tu 393 
Tulosen, A., konkurssipesälle takaisin suori tet tava osuus 144 
Tuomarinkylä, Torpparinmäen alueen erään vuokraajan vapaut taminen vuokran suorit-

tamisesta 333 
» » vesi johto- ja viemäri työt 123, 365 

Tuomarinkylän kartanoa koskevat asiat 97, 340, 349 
Turso, jäänsärkijä, konepäällystön palkkausta ja työehtoja koskeva sopimus 119 
Turun-Helsingin valtatiehen rakennettavia ja lkakäytäviä koskeva suunnitelma 110 
Tutki ja lautakunnan ja verolautakunnan kokoonpano 131, 158 
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Tuulaakimaksun palauttamista koskeva valitus — 392 
Tuusulantien ja Muurimestarintien risteyksen järjestely 387 

» leventämistä varten ostet tavat t i lat 69 
» sillan rakentamista koskeva asia 397 

Työehtosopimukset 12, 13 
Työkeskus Toimelan avustaminen 64, 311 
Työlaitosten Keskusliiton vuosikokouksen pitäminen Tervalammen työlaitoksessa 262 
Työllisyyslautakunta, kaupungissa asuvan työvoiman käyttämisestä yksityisille asetetun 

velvollisuuden valvominen 281 
» puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 129 
» työttömyysavustuslain soveltamista koskevat toimenpiteet 281 

Työllisyystöitä koskevat asiat 282 
Työmaiden, rakennusviraston, sähköasennuskustannukset 107 
Työmiehenkadun ja Lastenkodinkadun risteyksessä olevan puomin siirtäminen 358 
Työntekijäin, työsopimussuhteessa olevien, lomasäännön muut tamista koskeva aloite 13 
Työntekijät , eri työmailla anastetun omaisuuden korvaaminen heille 373 

» kaupungin työvoiman kouluttaminen eri kursseilla 183—185, 4015 
» palkkausta, eläkkeitä ym. koskevat asiat 12, 164, 165 

Työnvälityksen harjoit tamisluvat 127 
Työnvälityslautakunta, työttömyyskortistoon hyväksyt ty jen osoittaminen vapaille työ-

markkinoille 282 
Työnvälitystoimisto, huoneistokysymys 274, 348 

» virat ja viransijaisuusmääräykset ym 273 
Työsuhteessa olevan henkilön palkkaus 164 
Työtapaturmati lastoja koskevat ilmoitukset 147 
Työtehoneuvottelukunnan oikeuttaminen aset tamaan jaosto tu tk imaan laskentatehtävien 

koneellistamista 147 
Työttömyysavustuslain soveltaminen Helsingin kaupunkiin 281 
Työttömyyskortiston avaaminen 282 
Työttömyysti lannetta ja työttömyystöiden jär jestämistä ta rkoi t tavat aloitteet 7, 53, 54 
Työttömyystyöt , kaukolämpöjohtotöiden loppuun suorittaminen 435 

» kaupungin jär jes tämät ym. 282—288 
» niiden a iheut tamat lisäykset vesi- ja kaasulaitoksen pääoma-arvoihin ... 405: 

» » jär jestämistä harkitsemaan asetettu komitea 171 
» » » koskeva anomus 256 
» Pihlajamäen tulotien päällystämisen hyväksyminen kaupungin omaksi 

työttömyystyöksi 359' 
» sairausavustuksen suorit taminen niissä oleville henkilöille 14 

Työttömät , heidän kuljetuksestaan aiheutuneet kustannukset 288 
» kurssien jär jestäminen heille 171, 286—288 
» naiset, komitean asettaminen j ä r j estämään ammatt ikurssej a j a j a tkokoulutusta 

heille 171, 287 
» valtion osuuteen kuuluvat, heidän sijoittamisestaan aiheutuneet kustannukset 282 

Työtupien toimesta jär jestetyt työt tömyystyöt ja kurssit 283, 284, 285, 287 
Työturvallisuustoiminta virastoissa ja laitoksissa 146 
Työvoiman, kaupungissa asuvan, käyttämisestä yksityisille asetetun velvollisuuden valvo-

minen 281 
Työvoimapiirin, Helsingin, huoneistokysymys 348 
Työväen Pursiseuran vapaut taminen erään lainaosuuden suorittamisesta 19 

» Urheiluliiton oikeuttaminen rakentamaan ponttoonisilta Kulosaaresta Mustikka-
maalle 397 

Työväenasuntojen, kunnallisten, vuokrien korotuksen estämistä tarkoi t tava aloite , 104 
Työväenopistoa, ruotsinkielistä, koskevat asiat 129, 302, 303 316 

» suomenkielistä, koskevat asiat 129, 172, 285, 301, 302 
Työväenteatterin, Helsingin, avustaminen 28 
Tähti torni Ursan pääsymaksut 65 
Tölö Barnavärdarinneskola -nimisen laitoksen oppilaiden harjoit telu Auroran sairaalassa ... 240 
Töölön kansakoulun pihamaan kunnostustyöt 298 

» Lasten ja Vanhusten Siirtolayhdistys, lainan myöntäminen sille 18, 204 
» Lastenseimi yhdistyksen avustaminen 64 
» nuorisokodin perustaminen ym 51, 266 
» sivukirjasto, huoneiston luovuttaminen sille talosta Mannerheimintie 48—50 312 
» Yhteiskoulu Oy:n lainat 20, 202, 212 

Uimalaitoksen, Humallahden, purkamistyöt 277 
Uimalan, Kumpulan, muuntamon suur jännit teen korottamisesta aiheutuneet kustannukset 277 
Uimaloiden sisäänpääsymaksun poistamista lapsilta ta rkoi t tava aloite 52 
Uimarannat, pintavirrankehittäjien hankkimista koskeva aloite 120 
Uimaseura Humaus, sen avustaminen 279 

473' 



Hakemisto 

Ulkomaalaisten elinkeinon harjoi t tamista koskevat lausunnot 445 
» oikeus omistaa kiinteistöjä 127 

Ulkomainos Oy., ulkomainospaikasta peri tyn vuokran palauttaminen yhtiölle . 339 
Ulosottoapulaisine kunnallis vero jäämien perimisestä makset tavat palkkiot 23 
Ulosottovirasto, muutostyöt Meritullinkadun virastotalossa ym 221 

» virat ja viranhal t i ja t ym 164, 169, 220 
Union ö l j y Oyille suori tet tava korvaus 373 
Urheilu- ja retkeilylautakuntaa koskevat asiat 128, 226, 276, 277, 278, 279 

» » retkeilytoimistoa koskevat asiat 276 
Urheilukentät 52, 276, 277 
Urheilutalon piirustusten hyväksyminen 330 

» rakentamista var ten myönnet tyä rakennuslainaa koskeva valitus 32, 279 
Urheilutalosäätiön uudisrakennuksesta kähertäjäkoululle vuokrat tava huonetila 305 
Ursa, Tähtitieteellinen Yhdistys, sen tähti tornin pääsymaksut 65 
Uudenmaan läänin palokuntaliitto, kaupungin liittyminen sen kannat tajajäseneksi 34 

» Prikaatille luovutet tava kaupungin vaakuna 187 
» työlaitos, lisäpaikkojen saaminen kaupungille Ridasjärven työlaitoksessa 48 
» työlaitosliitto, l i i t tovaltuuston jäsenten valitseminen 442 

Uu denvuoden päivän j älkeisen lauantain pitäminen vapaapäivänä 167 
» vastaanotto 442 

Uudisrakennuskielto, ks. Rakennuskielto. 

Vaakunakilven lahjoit taminen Kil javan parantolalle 187 
Vaakunan, kaupungin, lahjoit taminen Uudenmaan Prikaatille 187 
Vaalit, ks. Kunnallisvaalit. 
Vaasan Höyrymylly Oy., tont in vuokraaminen yhtiölle 85 

» » Oy:n raidesopimuksen irtisanominen 398 
Vaat tur iammatt ikoulua koskevat asiat 62, 305, 306 
Vahingonkorvaukset, kaupunginkirjastosta anastetun takin korvaaminen 312 

» lahjoitusrahastoille kuuluvan kiinteistön palovahingon korvauminen 349 
» liikennelaitoksen maksamat 391 
» Maatalouskoneiden tutkimussäätiölle suoritet tavat 367 
» Oy. Victor Ekille yhtiön autosta suoritet tava korvaus 227 
» sairaaloissa sattuneiden erilaisten vahinkojen korvaaminen 241, 246, 248 
» satamalaitoksen suori t tamat 400, 401 
» teodoliitin rikkoutumisesta makset tava korvaus 344 
» teurastamon alueella sattuneista vahingoista makset tavat 403 
» työntekijäin tuhoutuneen omaisuuden korvaaminen 373 
» vesilaitoksen suori t tamat 406 
» yksityisille kaatumisista ym. makset tavat 373 

Vainajien muiston kunnioi t taminen 187, 273, 312, 355, 403 
Vajaamielislain täytäntöönpanosta a iheutuvat sosiaaliohjesäännön muutokset 49 
Vajaamielisten lasten kuljetuksen järjestäminen ym 268 

» » päivähuoltolaa varten Vanhastakaupungista vara t tu huvila 268 
Vakka-Suomen Piirimielisairaala, siellä hoidettavien helsinkiläisten potilaiden hoitokustan-

nukset 47 
Vakuusasiakirjojen tarkastus 137 
Vakuutuslaitokset, eräät, lainan ottaminen niiltä 198 
Valio, Meijerien Keskusosuusliike, sen toimihenkilöiden yhtiölle vuokra t tava t tont i t 89 

» » » » yksityisraiteen pitoa koskevan sopimuksen irtisano-
minen 398 

Valkjärven säännöstelyä koskeva asia 407 
Vallila, tont in vuokralleanto sieltä 87 
Vallilan lastentarhan yhden osaston siirtäminen Pohjois-Haagan lastentarhaan 62 

» rait iovaunukorj aamon kunnostaminen 375 
» rautatien ylikulkusillan leventämistä koskeva aloite — 121 
» Siirtolapuutarhayhdistyksen avustaminen 352 

Vallisaaren omistusoikeutta koskeva kysymys 322 
» urheilukentän rakentaminen ja sen käyt tö 277 

Valmet Oy:n ja kaupungin välinen sähkönjakelua koskeva sopimus 438 
Valmistavaa poikien ammatt ikoulua koskevat asiat 17, 61, 198, 303, 306 

» tyt töjen ammatt ikoulua koskevat asiat 62, 288, 303, 306, 308 
Valokopiotöiden, kaupungin laitosten, suorittaminen ym 149 
Valtameri Oy:n raidesopimuksen uusiminen 399 
Valtio, kaupungin edustalla olevien saarien omistussuhteita koskeva kysymys 322 

» lainan saaminen siltä 17, 198, 218 
» Lapinlahden sairaalan hoitopaikkojen lunastuksena siltä vaadi t tava korvaus 253 
» posti- ja lennätinhallitukselle kaapelin vahingoittumisesta suori tet tava korvaus 373 
» rautatiehallitukselle annet tava lausunto alueiden vuokraamisesta yksityisille 331 
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Hakemisto 

Valtio, työnväli tystoimiston irtaimiston myynt i sille ym 273 
Valtion alueen l i i t täminen kaasulaitoksen hallinnassa olevaan tont t i in 125 

» ja kaupungin välinen aluevaihto 67 
» » » » yliopistollista keskussairaalaa koskeva sopimus 251 
» » » välisen, verovirastoa koskevan sopimuksen raukeaminen 10 
» omistamalla maalla olevien kioskien aukioloaika 339 
» osuuteen kuuluvien työttömien sijoittamisesta aiheutuneet kustannukset ym 282 
» varoista makset tavien oikeudenkäyntipalkkioiden suori t tamista koskevan lain-

säädännön muutosesitys . 191 
» Vil javaraston raidesopimuksen uusiminen 399 

Valtionavustukset, järjestelmässä havai t tu ja epäkohtia koskeva Kaupunkili i ton kir jelmä.. . 218 
» kansakoululaitoksen v:n 1956 val t ionapua koskeva valitus 294 
» kasvatusneuvoloiden . . . . . . . . . 233 
» I I I kaupunginlääkärin palkkausta var ten anot tu valt ionapu . 228 
» kuntien kirjastoille myönnet tävän val t ionavun korottamista koskeva 

esitys ym 312 
» lastentarhain valtionapua koskevan valituksen peruut taminen. . . . 310 
» mielisairaanhoitolaitosten 242, 245 
» sukupuolitautien poliklinikan v:n 1952 val t ionapua koskeva valitus ... 232 
» työttömille jär jestet täviä kursseja var ten myönnety t 286 

Valtioneuvoston kirjapainon työntekijäin toimesta perustettavalle yhtiölle vuokra t tava 
ton t t i 87 

Vanamo tarkkai lulastentarhaa koskevat asiat 62, 310 
Vanhainkotien ja huoltolaitosten si jaintikysymystä ym. tu tk imaan asetet tu komitea 171 
Vanhakaupunki , huvilan varaaminen sieltä vajaamielisten lasten päivähuoltolaa varten 268 
Vanhan Kaupunginosan erään tontin ostaminen 68 

» Käpylän VPK, tontin vuokraaminen sille 88 
Vanhankaupunginlahden Annalan luonnonniittyalueella olevan käymälän siirtäminen 

Pohjois-Haagan urheilukentälle 276 
Vanhempainneuvostot , oppikoulujen 134 
Vanhusten asuntolaa, Herttoniemeen rakennet tavaa, koskevat asiat 17, 48, 198, 263, 329 

» asuntolan rakentamista ym. koskevat aloitteet 27, 28, 48, 84 
» asuntolat , kaupunginkirjaston käytöstä vapautuneen kaluston siirtäminen niis-

sä käyte t täväksi 263 
» helsinkiläisten, poliklinikan ylläpitäminen 254 

Vantaa-Häkansböle välisen maantien suunnitelmaa koskevat asiat 110, 359 
Vantaala, Päivähuoltola, sen perustaminen, vi ranhal t i ja t ym 51, 269 
Van taan vesistön säännöstelyn a iheut tamat toimenpiteet 406, 407 

» yli johtavan sillan suunnitelman hyväksyminen 397 
Vantaanjoen suun ja Kulosaaren sillan kau t t a kulkevan r a j an itäpuolelle mää rä t ty kaasun-

jakelualue 125 
» vesistön suojelemista ta rkoi t tava aloite 123 
» vesistöä koskeva, Riihimäellä p idet ty katselmus, kaupungin edustajan matka-

kulut 374 
Ward , C. T., Oy., tont in myynt i yhtiölle 83 
Varoitusmerkkien ym. liikennemerkkien pystyt täminen eräille kaduille 385 
Vartiokylä, alueiden ostaminen sieltä 72 

» KK:n siellä omistaman tiealueen saaminen kaupungin käyt töön 68 
» vesijohto- ja viemäritöiden suori t taminen siellä 284, 367 

Vartiokylän kansakoulua koskevat asiat 297, 299, 300 
» rakennuskieltoa koskeva ilmoitus 97 
» sivukirjastoa koskevat asiat 64, 312 

Vastaanottokodit , ks. ao. kodin nimen kohdalta. 
Veden kuljetus, kaupungin kustannuksella t apah tuva , si tä koskevat ohjeet 360 

» suojaamista saastumiselta t a rko i t t ava t toimenpiteet 406 
Vedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen 408 
Veikkausvoittovaroista myönnetyt avustukset 278 
Vellamonkatu 8:n kohdalla katumaalla olevan rakennuksen vas taanot taminen 348 
Velodromin luistinradan ja viereisen jääkiekkoradan rakentamisl öiden loppuun suoritta-

minen 277 
» luovuttaminen korvaukset ta Helsingin Hi ih t ä j ä t yhdistyksen käyt töön 277 

Venelaitureita koskevat asiat ym. 121, 397 
Verkkosaari, eräiden alueiden vuokraaminen kalanjalostusliikkeille 122 

» kalasataman sijoittaminen sinne 122 
Veroennakkojen ym. maksujen, p idä t t ämä t t ä jääneiden, suori t taminen ja periminen: 

huolto viraston 256 
kiinteistöviraston 319 
lastensuojelu viraston 265 
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Hakemisto 

Veroennakkojen ym. maksujen, p idä t t ämät tä jääneiden, suorittaminen ja periminen: 
palolaitoksen · 152 
puutavara- ja polttoainetoimiston . 159' 
rai t t iuslautakunnan 289 
rakennusviraston 355 
sairaalaviraston 235 
teollisuuslaitosten . 405 
urheilu- ja retkeily toimiston 276 

Verolautakunnan ja tu tk i ja lautakunnan kokoonpano 158 
» puheenjohta jan ja jäsenten val i tseminen. . . . 131 

Veron- liikevaihto-, palautuslain soveltamista koskeva Kaupunkiliiton yleiskirje 346 
Verontasausrahaston sääntöjen muuttaminen 23 
Veropiirin toimiston sijoituspaikka 158 
Verotus, kunnallisveroa ym. koskevat asiat 23, 217 

» veronkantoasetusta koskeva lausunto 157 
Verovirasto, kunnanasiamiesten palkkaaminen 140 

» sen virkamiesruokalan toiminnan jatkaminen 158 
» toimistokaluston ja -koneiden arvioiminen ym 157 
» virat ja viranhal t i ja t ym. 10, 11, 156 

Veroäyrin hinnan vahvistaminen ,....:. 217 
Vesihuolto, kaupungin, sen järjestämistä varten asetettu toimikunta 173 
Vesijohto- ja viemärityöt, ks. myös Vesilaitos. 

» eräiden vesijohto- ja viemäritöiden teettäminen työt tömyys-
töinä 284 

» » yksityisten viemärien ottaminen kaupungin hal tuun 361 
» eräille yhtiöille ym. myönnetyt oikeudet hajoituskaivojen si-

j oittamiseen katumaalle 367 
» » >> » yksityisille myönnetyt oikeudet viemärin rakentami-

seen ym 365· 
» » » eräät salaojitus- ym. työt 369 
» » » Haagan eri osissa suoritet tavat viemärityöt 114, 115, 357, 

361, 362, 363, 408 
» » » Herttoniemen teollisuusalueelle rakennettava vesijohto 410 
» » » Kalliolinnantien vesi- ja viemärijohtojen uusiminen 363 
» » » katuviemärin alentaminen Fabianinkatu 32 kohdalla 364 
» » » Keskuskadun vesijohdon rakentaminen 408 
» » » Klaarantien viemärin rakentaminen 357, 409 
» » » Konalantien vesijohdon jatkaminen 284 
» » » Koudantiehen rakennettava vesijohto 409 
» » » Kulosaaren vesi johto- ja viemärityöt 115, 116, 362, 364, 409 
» » » Kunnalliskodintien viemäröiminen 116, 361 
» » » Laajasalossa suori tet tavat 123 
» » » Linnankoskenkadun vesijohtotyöt 409 
» » » Malmilla suori tet tavat 114, 123 
» » » Marjaniemessä suori te t tavat 123 
» » » Oulunkylän kokooj aviemäreitä koskevan suunnitelman vah-

vistaminen 114, 361 
» » » Pakilassa suori tet tavat 123 
» » » Pi tä jänmäen erään alueen viemärien rakennuskustannusten 

osittelun vahvistaminen 116 
» » » Puistolan kokoojaviemärisuunnitelman vahvistaminen ym. ... 115 
» » » Puotilan itäosan viemärisuunnitelman vahvistaminen 361 
» » » Tammisalon alueen viemäreiden rakentaminen 361 
» » » Tuomarinkylän Torpparinmäellä suori tet tavat 123 
» » » Vartiokylässä suori tet tavat 284, 367 
» » » vesijohtojen rakentaminen eräisiin teihin 410 

Vesilaitos, autojen myynti , ennakko varojen määrän vahvistaminen ym 406 
» Ilmalan vesisäiliörakennuksen käyttötilojen kunnostaminen ym. 123, 408 
» Puistolan, Ala-Tikkurilan ja Suutarilan alueen vesijohdon rakentamista koskeva 

aloite 27, 124 
» työttömyystöiden a iheut tamat lisäykset sen pääoma-arvoon 405 
» virat ja viranhal t i ja t 122, 405 

Vesi-Pekka, Oy., Tapanilassa olevan hiiltämörakennuksen myyminen yhtiölle ym 94 
Vesipostit : 411 
Vesistökatselmukset, kaupungin edustajan valitseminen erääseen katselmukseen 344 
Vesisäiliöiden, maahan upotettavien, hankkiminen vesipulasta kärsiville alueille 408 
Viemärit, ks. Vesijohto- ja viemäri työt sekä Jätevedenpuhdistamot. 
Viemäritunnelin rakentamisesta yksityiselle mahdollisesti aiheutuvan vahingon korvaamis-

sitoumus 369 
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Vieraanvaraisuuden osoittaminen 186 
Vihannestukkutorin alueen laajentaminen 402 
Vihdin kunta, Ha r jun ti lan peltojen vuokraaminen Tervalammen työlaitoksen käyttöön 261 

» maantien alueesta suoritettava pakkolunastuskorvaus 327 
Vihdintien päällystyksen uusiminen 357 
Viikin opetus- ja koetila, vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen sinne myönnet ty lupa ... 334 

» Pihlajamäki -nimisen osa-alueen siirtäminen Malmin kaupunginosaan kuuluvaksi ... 341 
Viikinmäen alue, ampumaradan rakentaminen sinne 278 
Viikinmäki, eräiden alueiden merkitseminen yleisten alueiden luetteloon 344 

» omakotialueelta vuokralleannetun tontin vuokra-ajan pidentäminen 94 
Viipurin Realikouluosakeyhtiön rakennuslainojen takaaminen 213 
Viranhalt i jat , eräiden tilapäisten virkojen järjestely 164 

» heidän kouluttamisensa eri kursseilla 183—185, 279 
» kone- ja pikakirjoitus- sekä konekirjanpitolisän korottaminen 165 
» luontoisetusäännön muuttaminen 13 
» matka-apurahojen myöntäminen heille ym 177—183 
» oman auton, moottoripyörän tai vuokra-auton käyt täminen virka-ajoihin 138, 
» 143, 148, 157, 159, 165, 194, 225, 228, 236, 238, 241, 243, 256, 260, 262, 296, 

301,310,319,346,355 
» palkkausta, eläkkeitä ja ikälisiä koskevat asiat ... 11, 12, 15, 162, 164, 166 
¡» palkkiosäännön muuttamista koskeva aloite 14 
» sairauslomamääräysten uudistamista ja ilmaisen lääkärinhoidon järjestä-

mistä heille tarkoi t tava aloite 13 
» tuberkuloositarkastuksen suorittaminen 167 
» vastuunalaisissa asemissa olevien viranhaltijain palkkaetuja ym. tu tk imaan 

asetettu komitea 170 
» virka-asuntojen jakamista koskevat perusteet 166 

Virastojen, eräide^i, pysyt täminen Kaupungintalossa 103 
Virastot, eräiden Virastopuhelimien määrääminen 170 

» ja laitokset, autojen vakuuttaminen uuden liikennevakuutuslain mukaan 192 
» » » kaluston hankinta ja kunnossapito ym 167 
» » » luetteloista poistettua irtaimistoa koskevat ohjeet 149 
» » » niiden normikalustoista valtion kanssa käytävi in neuvotteluihin 

val i tut henkilöt 147 
» » » niille sopivien huonetilojen kokonaisuunnitelmaa koskevan päätök-

sen peruuttaminen 348 
.» » » tasavallan presidentin tai ministereiden kutsuminen kaupungin 

tilaisuuksiin 191 
» » » työturvallisuustoiminta niissä ym 146 
» » » uusien tilapäisten virkojen merkitseminen talousarvioon 220 
» » » valaistusmenojen ym. säästämistä koskevat ohjeet 192 

Virka-asuntojen jakamista koskevat perusteet 166 
Virkamiesliiton Helsingin piiri -nimisen yhdistyksen Itäisellä Pihlajasaarella olevien kesä-

mökkien käyt tö 276 
Virkkalan-Helsingin välisen sähköjohdon johtoaukean takaisin saamisesta makset tava 

korvaus 436 
Voimalaitokset, eräiden niiden osakkeiden siirtäminen sähkölaitoksen käyttöomaisuudeksi 415 
Voimaöljy Oy:n oikeuttaminen rakentamaan öljyjohto Herttoniemeen 400 
Volvo Oy:n maanalaisen polttoainesäiliön pitämisestä suoritetun korvauksen palaut taminen 

yhtiölle 338 
Vuokra-alueiden, eräiden, järjestely toimituksissa toimineiden kaupungin edustajien 

palkkio 288, 344 
» -» Oulunkylän, järjestelytoimitusta koskeva valitus 344 

Vuokra-autoasemat 389 
.» -autojen käytöstä virantoimituksessa Helsingin Ula-taxi Osuuskunnan kanssa t eh ty 

sopimus 194 
Vuokraoikeuden jatkaminen, vuokraehtojen tarkistaminen ym 94 
Vuokraoikeuksien, ir t isanottujen tanssilava-alueiden, ja tkamista ja uusien tanssilava-

alueiden vuokraamista koskeva aloite 96 
Vuokrat, eräiden vuokrien palauttaminen ym 333, 336 

» sakko koron ym. periminen eräistä vuokrista 331 
Vuokraukset, kaupungin vuokralleantamat alueet, tont i t ym 85, 122, 331, 336 
Vuosilomasijaisten vähentämismahdollisuuksia tutkivan komitean täydentäminen 174 
Vuositilintarkastajat 9, 154 
Väestönsuojat, Ero t ta jan kalliosuojan sisäänmenoteiden leventäminen ym 280 

» Ida Aalbergintie 4:n tontin rajalla olevan kalliolouhoksen suuaukon suo-
jaaminen 280 

» Keski-Kallion väestönsuojasuunnitelman hyväksyminen 53, 280 
-» Kulosaaren yhteisväestönsuojan rakentaminen 53, 280, 285 
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Väestönsuojat, Toukolan eräitä kortteleita varten rakennettava väestönsuoja •·. 280 
Väestönsuojelulautakunta, evakuointia koskevan opaskirjasen painat taminen 280 

» ohjesäännön hyväksyminen 53 
Väestönsuojelutoimisto, virat ja viranhalt i jat ym. . . . . . . 53, 279 

» väestönsuojelulliseen ensiapuleiriin osallistuvien palkkaus 165 
» väestönsuojelun lääkintätarvikemäärien hankintaa ym. koskevat 

asiat : . . . . . . . . . . . 281 
Väkijuomaliikkeen kunnallisen tarkasta jan määrääminen 289 
Väkijuomayhtiön voit tovarojen käyttö, ehdotus selonteon hyväksymiseksi 29 
Väkijuomien anniskeluoikeuksia ja väkijuomamyymälöitä koskevat lausunnot 127, 445 
Välikysymys rakennustöiden kiirehtimisestä ja niiden suorittamisesta kaupungin omina 

töinä 106 
Wärtsilä-yhtymä Oy:n Hietalahden Telakan ja Kone ja Silta Oy:n raiteenpito-oikeuksien 

irtisanominen u . . . 398, 399 

Yhtyneet Ravintolat Oy., l isätystä rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 98 
» » » luvan myöntäminen yhtiölle hajöituskaivon rakentamiseen 

katumaahan 368 
Yleishyödyllisten yri tysten ja laitosten avustusmäärärahojen jakaminen 171, 274 
Yleisradio Oy., kaupungin kar tan painattamiseen sille myönnet ty lupa 320 

» Oy:n oikeuttaminen asentamaan televisioantenni Ilmalan vesitorniin 408 
Yleisten töiden lautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen ym. 130, 356 

» » » rakennusviraston organisaation uudistamista varten asetettu 
jaosto 174 

» » » sen johtosäännön tarkistamista koskeva aloite 105 
Yliopisto, Helsingin, lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen Viikin opetus- ja koe-

tilalle myönnet ty lupa 334 
Yliopistollisen keskussairaalaliiton liittohallituksen kokoonpanon muut taminen 174 
Yliopistollista keskussairaalaa koskevat asiat . . . . . . . . . . ! . . . . 230, 250—254, 259 
Yliopisto-opetuksen järjestäminen eräissä sairaaloissa 39, 41, 44 

Äitiys- ja lastenneuvoloita koskevat asiat 35, 59, 229, 231, 349 
Ärtin ja Kumpulan koulukasvitarhojen salaojitustyöt 369 
Ässä-rykmentin muistojuhlan järjestämistä varten myönnet ty avustus ym 279, 372 
Äänestysaluej aon, kaupungin, muuttaminen 126 

öl jyjohdon rakentaminen Herttoniemeen 400 
öl jynpuris tamo Oy., raaka-aineenkuliettimen rakentamiseen sille myönnet ty oikeus ym. 

337, 338 
» Oy:n Herttoniemeen tulevan väylän ruoppaaminen 394 
» » oikeuttaminen rakentamaan raide Herttoniemeen 399 

öljyvahinkolain voimaantuloa koskeva asia 393 
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Viimeksi ilmestyneet julkaisut 

(Muut paitsi A IV ja V julkaisee Helsingin kaupungin tilastotoimisto) 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja englan-
niksi. Edellinen osa (vuosikertomukset). 
45. 1960. 
Jälkimmäinen osa (tilastokatsaus). 
42—44. 1957—59. 

II—III. Ulkomaan ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulukot ja tavaraluettelo myös 
ruotsiksi ja englanniksi. 
22. 1960. 

IV. Helsingin kaupungin teollisuuslaitokset. Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten lauta-
kunnan julkaisema vuosikertomus. Suomenkielinen teksti, tau lukot myös ruotsiksi. 
45. 1960. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. Suo-
men- ja ruotsinkielinen, englanninkielinen katsaus. 
45. 1960. 

VI. Opetuslaitokset. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos, taulukot myös englanniksi. 
27. 1959. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. 
Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkielinen sisällysluettelo. 
50. 1961. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
72. 1959. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. 
Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
33. 1961. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 
Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
38. 1960. 

F. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. 
Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
Aj ankohtainen irtolehtij ä r j estelmää käyttäen. 

G. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. 
Suomen- ja ruotsinkielinen teksti. 
1. 1962. 




