
HAKEMISTO 

Sivu 
Abborfors Oy:lie myönnetyn lainan ehtojen muuttaminen 16 
Agroksen aluetta koskevat asiat 338, 384 
Aivovauriolasten erityisluokan perustaminen kansakouluihin 275, 278 

» koulunkäyntimahdollisuuksien parantamista tarkoittava aloite 59 
Ajokirjan ottaminen käyttöön kaupungin moottoriveneissä 175 
Ajonopeuden rajoittaminen eräillä kaduilla y m 370 
A-klinikan, Helsingin, johtokuntaan valitut kaupungin edustajat 407 
Ala-Malmin kansakoulu, sen nimen vahvistaminen 279 
Aleksanterinkatu, sähkökaapelin asentaminen siihen 92 

» talon n:o 14 peruskorjaus 97 
Aleksis Kiven kadun talvipuhtaanapitoluokituksen muuttaminen 346 

» » kansakoulu, sinne hankittavat kirjoitus- ym. koneet 281 
» » » öljylämmityslaitoksen kunnostaminen 280 
» » syntymäkodin seinään kiinnitettävä laatta 357 

Alkoholiliike Oy., väkijuomaliikkeen tarkastajan viran vakinaistaminen, tarkastajan 
määrääminen 56, 271 

» Oy:lle annettavat väkijuomamyymälöitä ym. koskevat lausunnot 112, 410 
» Oy:n Malmin liiketaloa koskeviin neuvotteluihin valitut kaupungin edustajat 407 

. Alkoholistipoliklinikan toiminnan lopettaminen 243 
Allergiasairaalan piirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen y m 233 
Allergiatutkimussäätiö, tien ja viemärin rakentamiseen sille myönnetty lupa 348 
Allergiatutkimussäätiön tontin rakentamisajan pidentäminen 308 
Alppikatu 1, talossa suoritettavat korjaustyöt 334 
Alppilan kesäteatteri, sadekatoksen rakentaminen 296 

» » sen vuokraaminen Komediateatteri Oy:lle 296 
» Tehdastalo Oy., sakko koron periminen sen vuokrasta 319 
» » Oy:n tontin vuokra-ajan muuttaminen 91 

Alppilavan vuokrasopimusta koskeva asia 311 
Aloite aivovauriolasten koulunkäyntimahdollisuuksien parantamiseksi 59 

» aluelääkärien vastaanotto- ja sairaanhoitoasemien perustamiseksi ym 33 
» ammattiopetuksen uudelleen järjestämiseksi y m 63 
» asuntotuotannon tukemiseksi, rakennusrahaston muodostamiseksi ym 25, 97 
» avantoumtimahdollisuuksien parantamiseksi 55 
» eläkesäännön muuttamiseksi 11 
» huoneenvuokrien säännöstelystä annetun lain voimassaoloajan pidentämiseksi 32 
» huonetilojen hankkimiseksi VI huoltotoimistoa varten 49 
» Kallion kaupunginosan rakentamisoikeuden supistamiseksi 95 
» kasvatusneuvolatoiminnan tehostamiseksi 34 
» kaupungin ja valtiovallan välisten suhteiden selvittämiseksi 11 
» kodinhoitajien lukumäärän ja koulutuksen lisäämiseksi 26, 50 
» korvauksen suorittamiseksi katualueen luovuttamiseen velvollisille maanomistajille 68 
» kotisairaanhoitotoiminnan tehostamiseksi 26, 48 
» koulumatkailutoiminnan edistämiseksi Helsingissä 104 
» kunnallisvaalilain muuttamiseksi 13 
» lainan, pitkäaikaisen, ottamiseksi ym 15, 25 
» Lapinlahdenkatu 6:n koulutalon pihamaan kunnostamiseksi 61 
» Lauttasaaren sillan liikenteen järjestämiseksi 107 
» liikelaitosten keskinäisten taloudellisten suhteiden selvittämiseksi 13 
» liikennelaitoksen epäkohtien poistamiseksi 104 
» » muuttamiseksi osakeyhtiöksi 102 
» lumenkaatopaikkojen hoitamiseksi 101 
» Malmin lentokentän ympäristön asemakaavoittamiseksi 95 
» nuohoustointa koskevien määräysten tarkistamiseksi 33 
» perheenäitien loman järjestämiseksi 26, 57 
» poliisin sakonperimisoikeuden lisäämiseksi 31 
» poliisivoiman lisäämiseksi uusilla asuntoalueilla 31 

4 1 2 



Hakemis to 

Aloite poliklinikkatutkimuksen ja -hoidon järjestämisestä lapsille ilmaiseksi 36 
» puistoleikkialueiden järjestämiseksi sekä puistovartijain virkapukujen vahvista-

miseksi 65 
» pysäköintiä koskevien säännösten ja määräysten tarkistamiseksi 104 
» raitiovaunuyhteyden palauttamiseksi Marian sairaalan ja Ylioppilastalon välille ... 103 
» sairaalain hoitohenkilökunnan toiminnan tehostamiseksi ja palkkauksen muutta-

miseksi 37, 48 
» sairaalan rakentamiseksi pohjoisiin ja itäisiin kaupunginosiin 26, 48 
» satama-, kaasu-, sähkö- ja vesilaitoksen tariffien muuttamiseksi 107 
» savu- ja pölyhaittojen poistamiseksi 97 
» suolan käytön rajoittamiseksi katujen talvipuhtaanapidossa 100 
» Suomenlinnan alueen järjestyksen parantamiseksi 30 
» Sydäntautiliiton työn tukemiseksi 26, 48 
» teattereiden velvoittamiseksi antamaan ilmaisia näytäntöjä vanhuksille 25, 67 
» terveydelle vaarallisen mainonnan estämiseksi liikennelaitoksen kulkuvälineissä ... 103 
» tieasioiden hoidon ym. järjestämiseksi kaupungin kunnallishallinnossa 100 
» toimikunnan asettamiseksi selvittämään kaupungin sopimuksin sidottuja maksuja 12 
» työttömyystöinä suoritettavien työkohteiden selvittämiseksi 56 
» Töölönlahden suojaamiseksi jatkuvalta liejuuntumiselta 101 
» uusien asuntoalueiden kunnallisteknillisten töiden tehostamiseksi 95 
» vaaliluetteloissa esiintyneiden virheellisyyksien poistamiseksi 14 
» vaalipropagandan harjoittamisesta huoltolaitoksissa 51 
» vanhusten huollon ja aseman parantamiseksi 50 
» >> poliklinikoiden perustamiseksi . . . . . . . . . . 48 
» » päiväkoti- ja kerhotoiminnan tukemiseksi 26, 51 
» Vantaan Pikkukosken uimarannan valaistuksen ym. järjestämiseksi 55 
» Vattuniemen karin läheisyydessä olevan nuorison kesäkodin siirtämiseksi 57 
» veneiden kiinnityslaiturin rakentamiseksi Roihuvuoreen 107 
» venelaiturien rakentamiseksi kaupungin eri alueille 107 
» verotuslain muuttamiseksi ja perus- ym. vähennysten korottamiseksi 21, 22 
» vierailuaikojen muuttamiseksi kaupungin sairaaloissa ja laitoksissa 38 
» voimistelu- ja urheiluseurojen oikeuttamiseksi käyttämään maksuttomasti kaupun-

gin voimistelu- ja urheilutiloja 55 
» väliaikaisten kansalaiskoulunopettajien aseman parantamiseksi 59 
» yksityisten vanhainkotien avustusten lisäämiseksi 51 
» yliopistollisen keskussairaalan lapsipotilaiden hoitomaksujen suorittamiseksi osit-

tain kaupungin varoilla 45 
» ylioppilaiden yhteisasuntoloiden rakentamiseksi 96 
» ylitarkastajan viran perustamiseksi kansakouluihin 58 
» yömajan järjestämiseksi kodittomille ja tonttien luovuttamiseksi majoitusparakkeja 

varten 94 
Aloitetoimintaa koskevat asiat 132 
Aloitteet, keskeneräiset 4 
Alueiden ja tonttien vuokralleanto 84, 310, 312 

» myynti ja luovutus 79—84, 302 
» ostaminen 68—73, 144, 304 

Aluelääkäreitä koskevat asiat 34, 159, 210 
Aluevaihdot 73—79, 306 
Ammattientarkastajien valitseminen 33, 209 
Ammattientarkastustoimiston sijoittaminen rakennusvirastoon 209 
Ammattikoulut, ks. myös valmistava poikien ja valmistava tyttöjen ammattikoulu. 

» aloite lautakunnan asettamiseksi tyttöjen ammattikoulua varten 63 
» oppilaspaikkojen varaaminen ym 286 
» valmistavan poikien ja tyttöjen ammattikoulujen muuttaminen yleisiksi 

ammattikouluiksi 63 
Ammattiopetuksen, kaupungin toimesta annettavan, uudelleen järjestämistä koskeva aloite 63 
Ammattiopetuslaitokset, laboratoriokoulun perustaminen 62 
Ammattiopetuslaitosten johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 116 

» johtokunta, valmistavan poikien ja tyttöjen ammattikoulun ra-
kennusten siirtäminen sen hallintoon 287 

» ohjesääntöä koskevat päätökset 61, 63, 285 
» toimiston virat ja viranhaltijat 285 
» virkoja koskevat asiat 61 

Ammattioppilaslautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 116 
Ampuma-aseiden ja-tarvikkeiden kaupan harjoittamista koskevat lausunnot 120, 410 
Ampumaradat, Huopalahden radalla olevien rakennusten määrääminen urheiul- ja retkeily-

lautakunnan hallintoon 260 
» Viikin ampumaradan muutospiirustusten hyväksyminen 260 

4 1 3 



Hakemis to 

Annankadun ruotsinkielisen kansakoulun lämmittäjän asunnon purkaminen ja alueen kun-
nostaminen 282 

Anniskeluoikeuksien myöntäminen 112 
Ansiomerkit 151 
Arabian Kiinteistö Oy:n tontin kohdalle rakennettava jalkakäytävä ja sadevesikaivo 353 

» Pienteollisuus Oy., alueen myynti yhtiölle 79-
» » » sen oikeuttaminen myymään sähköä 111 
» » » tontin vuokraaminen yhtiölle 87 
» » » vuokran palauttaminen yhtiölle 320 

Arava, kaupungin matkailijakarttojen toimittaminen sille 300 
Arava- ym. osakehuoneistot ja kiinteistöt, lunastetut tai ostetut, niiden merkitsemistä 

talousarvioon koskevat ohjeet 303 
Aravahuoneistojen myymistä ja vaihtamista koskevat asiat 327, 329 
Asemakaava-asioita koskevien karttojen laatimispalkkioiden ja kuulutuskustannusten 

periminen 67 
Asemakaavalain mukaisten vakuuksien palauttaminen tonttien omistajille 308-
Asemakaavan muutoksia ym. koskevat kysymykset 94, 321, 323 
Asiakirjojen, eräiden rahatoimistossa olevien, hävittäminen y m 6 
Asiamiestoimisto, kaupunginhallituksen, käsikirjaston täydentäminen ym 129 

» » virat ja viranhaltijat 122, 128 
Asukasluku, kaupungin v:n 1959 henkikirjojen mukaan 200' 
Asunnonjakotoimikunta, kaupungin asuntojen jakamista koskevta asiat 327 
Asunto Oy. Artturi Kanniston tie, yhtiön ja kaupungin välinen aluevaihto 74 

» » Keskimetsälä, katumaan luovuttaminen kaupungille 68 
» » Konalanrinne 10 ja 12, sadevesiviemärien tukkimisesta aiheutunut valitus 353 
» » Leppisaarentie 1, lämpöjohtokanavan rakentamiseen yhtiölle myönnetty lupa 316 
» » Mäntypaasi, tilapäisen venelaiturin rakentamiseen yhtiölle myönnetty lupa ... 379 
» » Nuoranpunojankatu 7, lisätilan liittämisestä eräisiin huoneistoihin yhtiölle 

suoritettava korvaus 329 
» » Pappilanmäki, sen televisiokeskusantennin yhdyskaapelin rakentaminen 317 
» » Pappilantie 7, vahingonkorvauksen suorittaminen yhtiölle 358 
» » Sonckintie 7, yhtiön oikeuttaminen rakentamaan tilapäinen pääsytie Nandel-

stadtin niityn alueelle 344 
» » Steniuksentie 12, vahingonkorvauksen suorittaminen yhtiölle 353 
» » » 33, vahingonkorvauksen suorittaminen yhtiölle 353 
» » Säästörinne, sen oikeuttaminen asentamaan sähkökaapeli ja lämpöjohtokanava 

Tammisalossa 92, 316 
» » Tinasepäntie 41, katumaan luovuttaminen kaupungille 68 
» » Uusi Kaivopuistonranta, lisätystä rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 95 

Asuntoalueet, uudet, kunnallisteknillisten töiden tehostamista niillä koskeva aloite 95 
» » seurakunnallisten toimintatilojen varaamista niiltä tarkoittava esitys 329 

Asuntoja, virka- ja vuokra, vapautuneita, koskevat ohjeet 331 
Asuntojen, kaupungin, jakaminen 327 
Asuntojentarkastustoimiston sijoittaminen rakennusviraston virastotaloon 209 
Asuntorakennusohjelma, eräiden siihen kuuluvien rakennusyritysten rahoittaminen 192 
Asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnetyt lainat 191, 328 
Asuntosäästäjät-yhdistys, tontin varaaminen sitä varten 309 
Asuntotuotantoa koskevat aloitteet 25, 97 
Asuntotuotantokomiteaa koskevat asiat 86, 88, 89, 326, 329 
Asuntotuotantotoimintaa varten asetetun jaoston kokoontuminen 159 
Asuntotuotantotoimisto 326 
Asutuslautakunta, puheenj ohtaj an j a j äsenten vaali 116 

» sen käytössä olleen toimistohuoneen tilitys vuokran suorittaminen 268 
Aula, Päivähuoltola, sitä koskevat asiat 53, 245 
Aula-työkotien Kannatusyhdistys, lainan myöntäminen sille 15, 181 
Auroran sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 160, 215, 216, 217—220, 338, 385 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 40 
Auto- ja tennistalo, ks. Tennistalo. 
Autoasemat, vuokra-, 363 
Autot, Auroran sairaalan 338 

» desinfioimislaitoksen 211 
» huoltoviraston 238 
» kiinteistöviraston 299 
» Kustaankartanon vanhainkodin 241 
» linja-, niiden pysäkit 363 
» Marian sairaalan 218 
» palolaitoksen 32 
» rakennusviraston 338 

4 1 4 



Hakemis to 

Autot, viranhaltijain omien autojen sekä vuokra-autojen käyttöä virka-ajoissa koskevat 
määräykset 149 

Avantouimariseura Humauksen avustaminen 261 
Avantouintimahdollisuuksien parantamista koskeva aloite 25, 55 
Avustukset, eri tarkoituksiin myönnetyt 36, 42, 53, 64, 65, 178, 207, 234, 243, 251, 257, 

261, 264, 273, 289, 290, 292, 297, 301, 359, 372, 392 
» raittiusjärjestöille myönnetyt 268 
» veikkausvoittovaroista myönnetyt 255 
» yleishyödyllisten yritysten ja laitosten 157, 253 

Avustusmäärärahojen maksamisesta annetut ohjeet 243 

Bensow, Wilhelm, Oy., siltä liikennelaitosta varten vuokratun huoneiston irtisanominen ... 361 
Berner Oy., tontin myynti yhtiölle ym 82, 381 
Bodomjärven rannalle rakennettava vedenottamo 389 
Boijen sairaala ja synnytyslaitos, sen ja kaupungin välisen sopimuksen irtisanominen 233 
Bostads Ab. Flora vägen 4—6 Asunto Oy., sille kuuluvaa kadun puhtaanapito velvollisuutta 

koskeva asia 346 
Brunakärr Koloniträdgärdsförening -niminen yhdistys, betoniputkien luovuttaminen sille 336 
Brysselin kaupungille lahjoitettu joulukuusi 171 
Brändö Svenska Samskola -nimiseltä koululta vuokrattu kansakouluhuoneisto 282 

Camping-näyttely Stadionilla, kaupungin osallistuminen siihen 257 
Cygnaeuksen gallerian tontin vuokraoikeuden jatkamisasia 319 

Desinfioimislaitos, ennakko varojen myöntäminen sille 209 
» virat j a viranhaltij a t y m 218 

Diakonissalaitos, sille myönnetty avustus 36, 391 
Dollarilaina, v:n 1924, siihen kuuluvan obligaation ym. lunastaminen 172 
Drumsö Svenska Skolförening, koulutalon rakentamiseksi sille myönnetty laina ym. 18, 194, 309 

» » » tontin ostaminen siltä ym 69, 309 

Edustajien, kaupungin, valitseminen eri tilaisuuksiin ja toimituksiin 160, 168, 169, 170, 234 
300, 321, 325, 326, 372, 375, 378, 389, 406—408, 409 

Edustajien, kaupungin, valitseminen eräisiin toimikuntiin ym 119, 160 
» kaupunginhallituksen, määrääminen hallintoelimiin 124 

Edustustilaisuudet, kaupungin järjestämät 171 
Eiran Lämpökeskus Oy:n lämpöjohtojen asentamista koskeva asia 319 
Ek, Victor, Oy:n eräiden laskujen maksuajan pidentäminen 396 
Elanto, Osuusliike, eräiden rakennusten vastaanottaminen siltä 306 

» » » Tapanilassa olevien tilojen myynti sille 82 
» » sen oikeuttaminen asentamaan sähkö- ja viestikaapeli Sähkötien jalka-

käytävään 93 
» » » ym. toimesta perustettavalle yhtiölle vuokrattava tontti 90 

Elinkeino-oikeudet 410 
Elinkustannusindeksiä koskevat ilmoitukset 151 
Elintarvikekeskuksen lautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 118 
Elintarvikekeskus, henkilökunnan ruokalan avaaminen Hanasaaren voimalaitoksessa 405 

» » » » liikennelaitoksessa 361 
» » » » rakennusviraston virastotalossa ... 339 
» johtosäännön uusimista valmistelevan jaoston kokousten määrä 385 

virat ja viranhaltijat 108, 385 
» yhteishankintojen suorittaminen 153 

Elokuva», lyhyt-, toimikunnan työn päättyminen 160 
Elo kuvaamo Oy., alueen myynti yhtiölle 80 
Elokuvien, Helsinkiä esittelevien, valmistamiskustannukset ym 176 
Elontien poikkirummun uusiminen 355 
Eläintarhan kansakoulun opetuskeittiön kaasu-uunin poistaminen käytöstä 281 

» urheilukenttä, langattomien äänenvälityslaitteiden hankkiminen sinne 259 
Eläintarhanajoja koskevat asiat 207 
Eläintarhanlahden rantamuurin rakentaminen 373 
Eläkesäännön muuttamista koskeva aloite 11 
Eläke-Varma, Keskinäinen Vakuutusyhtiö, eräiden tonttien vuokraaminen sille 91 
Eläkkeitä koskevat asiat 8, 10, 34, 54, 147, 150, 244 
Ennakkoveroäyrin hinnan määrääminen 21 
Erottajan kalliosuoja, kaukopuhelinkaapelin asentaminen sinne 317 

» liikennekioskin rakentaminen 102 
Esikaupunkialueiden, eräiden, asemakaavojen laatiminen 94 

» kesävesijohtojen ja -vesipostien rakentaminen 392 
Eskelinin, Selim, säätiö, jäsenen valitseminen sen johtokuntaan 119 

4 1 5 



Hakemis to 

Esplanaadikappelin muutos- ja lisärakennustyön pääpiirustusten hyväksyminen 333 
Esplanaadikatu 17, Pohj., — Unioninkatu 23, talon perustusten korjaaminen 97 
Espoon Iso-Huopalahden kylä, tilan ja alueen myynti sieltä 83 

-Nuuksion kylätien hoitoa koskeva asia 345 
Vesihuolto Oy:n oikeuttaminen rakentamaan vesi- ja viemärijohto 352 
Ylä-Mankkaan tila, veden toimittamista sinne koskeva sopimus 388 

Esso Oy., alueen vuokraaminen yhtiölle Laajasalosta 99, 315 
» » » » » moottoriajoneuvohuoltoasemaa varten 315 

Etelä-Hämeen mielisairaanhuoltopiirin kuntainliitto, sen kanssa tehty sopimus 234 
Eteläsataman uuden varastorakennuksen pääpiirustusten hyväksyminen 105 

» vaihteenasetinten luovuttaminen rautatiemuseolle 382 
Etelä-Suomen Voimaosakeyhtiö, sen ja kaupungin välinen Herttoniemen sähköaseman 

omistussuhteita koskeva sopimus 399 
» » » siltä vastaanotettujen obligaatioiden hinnan kattaminen 21 
» » » sähköenergian myyminen sille 399 

Evankelisluterilaiset seurakunnat, Suomenlinnan kirkon luovuttamista niille koskeva asia 310 
» » Temppeliaukean kirkkoa koskeva suunnitelma 79, 310 
» » toimintatilojen varaamista uusilta asuntoalueilta koske-

va esitys 329 
» » tontin vuokraaminen niille 89 

Fagerön saaren nimi: Sipoon Kaunissaari — Sibbo Fagerö 322 
Fastighets Ab. Alf, huoneiston vuokraaminen siltä kansakoulujen kanslian käyttöön 279 

» » Mariegatan 5 -nimiseltä yhtiöltä vuokrattava huonetila 311 
Fennada-Filmi Junior, yhtiön toimesta valmistettu Helsinki-elokuva 176 
Fennia, Vakuutusosakeyhtiö, liikennevahingon korvaaminen yhtiölle 371 
Ford Oy:n oikeuttaminen järjestämään linja-autopysäkki Mannerheimintien 70 kohdalle ... 363 
Fruntimmersföreningen i Helsingfors, lainan myöntäminen yhdistykselle 15, 184 

Geodeettis-Geofysikaalisen Unionin kokous, kartan painattamiseen sitä varten myönnetty 
lupa 301 

Haaga, aluevaihdot siellä 73, 306 
» Etelä-, eräiden katutöiden suorittaminen siellä 100, 340, 341, 342, 343 
» » » rakennusten ostaminen sieltä 305 
» » lasten leikkialueen järjestämistä sinne koskeva asia 356 
» » luoteisosan tonttien luovutusmuoto ym 84, 302 
» » » vesijohto- ja viemärityöt 109, 346, 347 
» » sinne rakennettavan koulutalon rakennusohjelman hyväksyminen 60 
» kirkko- ja seurakuntatalon rakentaminen sinne 89 
» III Liikekeskus Oy., indeksikorotuksen suorittaminen sen kauppahinnasta 196 
» korttelin n:o 29077 tontti n:o 1, poikkeuksen myöntäminen asemakaavamääräyk-

sistä 323 
» -Maunula-Pirkkolan retkireitin töiden loppuun suorittaminen ym 343 
» paloasemaa koskevat asiat 206 
» Pohjois-, eräiden jalkakäytävien päällystäminen 341 
» » tontin varaaminen Huopalahden kansakoulua varten 309 
» tonttien ja alueiden myynti sieltä 80 
» » vuokralleanto sieltä 88 

Haagan, VPK, tontin vuokraaminen sille paloasemarakennusta varten ym 16, 88, 206 
Haapaniemen kentälle rakennettavan vedenheittopaikan piirustusten hyväksyminen 357 
Haartmaninkatu, tunnelin rakentaminen sen alitse 316 
Haka & Sato, Rakennusyhtymä, Pihlajamäen asuntoalueen kunnallisteknillisten töiden 

suorittaminen 340 
Hakaniemen lastentarhaa koskevat asiat 293 
Haltia vuoren ulkoilualueen erään parakin ostaminen ja kunnostaminen 258 
Hammasteknikkokoulua koskevat asiat 289 
Hanasaaren laiturin töiden suorittaminen työttömyystöinä 265, 266, 380 

» voimalaitosta koskevat asiat 111, 373, 404 
Handelshögskolan, Svenska, säätiön valtuuskuntaan valittu jäsen 119 
Hankintaneuvottelukunnan puheenjohtajan valitseminen 160 
Hankintatoimisto, hankintojen suorittaminen, laskulomakkeet, irtaimiston myynti ym. 132, 134 

» » virastojen ja laitosten kaluston hankinta ja kunnossa-
pito 152, 153 

» » virat 5 
Harjutorin lastenneuvolan kaluston täydentäminen, muutos- ja korjaustyöt 210 
Hattelmalan sairaala, hoitopaikkojen varaaminen sieltä 234 
Hautausmaa-alueen luovuttaminen yksityiselle kreikkalais-katoliselle yhdyskunnalle 79 

4 1 6 



Hakemis to 

Heinolan Konepaja Oy., telakka-alueen myynti yhtiölle 6, 143 
» Sahaa koskevat asiat 6, 142, 143 

Helsingfors Segelklubb yhdistykselle myönnetty laina 15, 189 
» » yhdistyksen Ison Pässin alueella olevat rakennukset 312 
» Sparbank -nimisen pankin oikeuttaminen rakentamaan ajoramppi 93 
» svenska sjuksköterskeinstitut, laitoksien oppiladen harjoittelu kaupungin sai-

raaloissa 215 
Helsingin diakonissalaitosta koskevat asiat 36, 392 

» Graafinen Klubi,kirjapainokoulun erään huoneen luovuttaminen sen käyttöön ... 287 
» hevosottolautakunta, kaupungin edustajan valitseminen siihen 407 
» Ilmatorjuntarykmentti, kaupungin vaakunan luovuttaminen sen ruokasaliin 178 
» ja sen lähikuntien yhteisen seutukaavan laatiminen 322 
» Kansankonservatorion Säätiön lainojen takaaminen 17 
» Kansanteatteri Oy:n johtokuntaan valittu jäsen 408 
» Kaukokiito Oy:lle myönnetty oikeus käyttää Paciuksenkadun erästä yhdystietä 344 
» Kauppakoulu Oy:n avustaminen 64 
» Kauppiaitten Yhdistyksen rakennuslainojen takaaminen 20 
» kaupungin Ammattikoulujen Opettajayhdistyksen avustaminen 290 
» » 400-vuotiskotisäätiötä koskevat asiat 90, 243, 407 
» kotitalousopettajaopiston säätiölle myönnetyn lainan siirtäminen valtion vastat-

tavaksi 16 
» Kummikuntaneuvosto, kulttuurikilpailujen järjestäminen 291 
» kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestön ja kaupungin välinen 

työehtosopimus 10 
» Kunnanteknikot ja Työnjohtajat yhdistyksen neuvotteluoikeuksia koskeva ano-

mus 150 
» Kutomo ja Kravatti Oy., Kiinteistö Oy. Flemminki -nimisen yhtiön liittäminen 

siihen 410 
» maalaiskunta, alueiden ostaminen sieltä 72 
» » jätevesien puhdistamista koskeva kysymys 354 
» Maidontarkastusyhdistys, vieraanvaraisuuden osoittaminen sen kurssien osan-

ottajille 174 
» Marcelklubi, huonetilan luovuttaminen kähertäjäkoulusta sen käyttöön 287 
» Marttayhdistyksen lainojen takaaminen 20, 196 
» mielisairaanhuoltopiirin organisaation muuttamista varten asetettu jaosto 159 
» NMKY:lle varatun tontin varausajan pidentäminen 310 
» NNKY:n avustaminen 66 
» Opaskerhon erikoismestari-merkki, kaupungin vaakunan käyttäminen siinä 406 
» Osake-Pankki, kaupungin kartan painattamiseen sille myönnetty lupa 300 
» Osuuskaupan ja kaupungin välinen aluevaihto 76 
» palokunnan soittokunnan ym. avustaminen 207 
» Pantti Oy:n oikeuttaminen merkitsemään pysäköimiskieltoalue 370 
» Parturi-Kerho, huonetilan luovuttaminen kähertäjäkoulusta sen käyttöön 287 
» Perheasunnot Oy., lainan myöntäminen sille 191 
» Puhelinyhdistystä koskevat asiat 301, 320 
» Rohdos Oy:n oikeuttaminen myymään denaturoituja valmisteita linja-autoase-

man kioskissa 120 
» Seutukaavaliiton valtuuskunnan jäsenten valitseminen 407 
» Seutukaavan, Helsingin ja sen lähikuntien yhteisen, laatiminen 322 
» Skishkerho yhdistyksen avustaminen 257 
» Sokeaintalo-Säätiö, kaupunkia edustavan tilintarkastajan valitseminen 408 
» Sokeat yhdistyksen avustaminen 243 
» sotilaspiirin kutsuntalautakuntaan valittu kuapungin edustaja 406 
» Suomalainen Yhteiskoulu, sen oikeuttaminen käyttämään ruotsinkielisen työ-

väenopiston voimistelusalia 285 
» Väestönsuojeluyhdistyksen avustaminen 264 
» yliopistollinen keskussairaala, ks. yliopistollinen keskussairaala. 
» Yliopiston kirjastolle luovutettu teos 296 
» yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlan järjestelyt 406 

Helsinginkatu 22, talon saunarakennuksen savupiipun korjaaminen 334 
» 24, talossa suoritettavat korjaus- ja muutostyöt 333 
» 25:ssä sijaitsevan urheilutalon rakennuskustannukset 333 

Helsinki-aiheiset valokuvat, niiden hankkiminen ym 176 
» -kuvateoksen toimittaminen ja jakaminen 170 
» -Maaseutu-Liikenne Oy:n linjalupaa koskeva anomus 370 
» -mitalien jakaminen 151 
» -Pohjolan Valkea Kaupunki niminen lyhytelokuva 176 
» -päivän vietto 11, 176 
» -Seura, uudenvuoden vastaanoton järjestämisestä sille suoritettava korvaus 406 
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Hakemis to 

Henkilökortistot, virastojen ja laitosten 145 
Hermannin korttelin n:o 657 tontin n:o 8 vuokran palauttaminen 320 
Hernepellontien ja Hernepellonkujan kestopäällystäminen 342 
Hernesaaren autokorjaamon peruskorjaustyöt 356 
Hernesaarenkatu 10—14, talon korjaustyöt 334 
Herttoniemen eräiden tonttien vuokraaminen 89, 91 

» jätevedenpuhdistamoa koskevat asiat 100, 338, 347 
» Kiinteistöt Oy:n osakepääoman korottaminen 152 
» lastenseimeä koskevat asiat 299 
» Länsi-, kansakoulun piirustusten hyväksyminen 60 
» pikatien ja Linnanrakentajantien eritasoristeyksen siltojen piirustusten vah-

vistaminen 345 
» siirtolapuutarhaa koskevat asiat 337 
» sähköaseman omistussuhteita ja käyttöoikeutta koskevan sopimuksen teke-

minen 399 
» tehdaskorttelien ja öljysatama-alueen rakennusjärjestyksen 17 §:n kumoa-

minen 95 
» uuden kerhokeskuksen menot 57 
» Yhteiskoulun Kiinteistöyhtiön lainojen takausta ym. koskeva asia 194 

Herttoniemi, Berner Oy:lle tontin myynti sieltä ym 82, 382 
» huoneistojen ostaminen sieltä 71,304 
» jäteveden laskemista koskevat luvat 353 
» katuhiekan varastoimiseen tarkoitettujen kalliosiilojen rakentaminen 100 
» korttelin n:o 43147 tontille n:o 1 rakennettavan rakennuksen piirustusten 

hyväksyminen 329 
» kuormauslaiturin rakentamiseen S. W. Paasivaaran Margariinitehdas Oy:lle 

myönnetty lupa 380 
» Länsi-, eräiden katupiirustusten vahvistaminen 340 
» » huoneiston hankkiminen sieltä äit iys-ja lastenneuvolaa varten 210 
» Ruonasalmentien rakentamiseen tarvittavien alueiden korvaaminen 307 
» sinne rakennettavaa vanhusten asuntolaa varten saadun aravalainan ehdot ... 190' 
» tontin myynti sieltä 82 

Hesperian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 215, 223, 385 
» » » kaupunginvaltuustonpäätökset 41 

Hevosottolautakunta, Helsingin, kaupungin edustajan valitseminen siihen 407 
Hiekan, suolapitoisen, käytön rajoittamista talvipuhtaanapidon yhteydessä koskeva asia ... 346 
Hiidenkirnujen, eräiden, säilyttäminen 356 
Hiidenvesi, veden ottoa siitä koskeva suunnitelma ym 109, 389 
Hirvihaara, erään tontin kauppahinnan maksuajan lykkääminen 308 
Historiateos, Helsingin, sen lahjoittaminen eräille henkilöille 170 
Hokava Oy., sen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä koskeva asia 93 
Holhouslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali ym 119, 205 
Humallahden uimalaitoksen paalu- ym. rakenteiden purkaminen 260 
Huolintamiehet Oy:n toimitusjohtajaa ym. koskeva rikosasia 387 
Huoltokassaa koskevat asiat 138 
Huoltolaitokset 49, 157, 239 
Huoltolautakunnan työtuvat, ks. Työtuvat. 
Huoltolautakunta, eräiden häädettyjen perheiden omaisuuden säilyttämisestä aiheutuneet 

toimenpiteet 239 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 114 

Huoltovirastoa koskevat asiat 49, 237, 238, 243 
Huomiomerkkien ym. asettaminen liikennettä varten 369 
Huoneenvuokralautakuntien ja niiden keskuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 118 
Huoneenvuokratoimiston virat 205 
Huoneenvuokrien säännöstelystä annetun lain voimassaoloajan pidentämistä koskeva aloite 32 
Huoneistojen ostaminen 71, 304 

» vuokraaminen kaupungin käyttöön 53, 210, 279, 311 
Huoneistot ja talot, eräät kaupungin omistamat, niiden korjaamista ym. koskevat asiat 330, 333 

» kaupungin omistamat, alivuokralaisten ottamista niihin koskeva kiertokirje ... 327 
Huopalahden ampumaradalla olevien rakennusten määrääminen urheilu- ja retkeilylauta-

» kunnanhallintoon 260 
» kansakoulu, tontin varaaminen sitä varten 309 
» kansalaiskoulun nimen vahvistaminen 280 

Huopalahdentien rakentaminen ym 341, 342 
Huutokauppaliikkeen johtajan hyväksymistä koskeva Suur-Helsingin kauppahuone Oy:n 

hakemus 121 
Hyvösen lastenkoti, korjaus- ja muutostöiden suorittaminen 247 
Hälvikin kylä, alueen varaaminen sieltä leikkikenttää varten 356 
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Hakemis to 

Hämeenlinnan kaupungin teknillisen lautakunnan vierailu, vieraanvaraisuuden osoitta-
minen 302 

Hämeentie 63, televisiokeskusantennin hankkiminen taloon 334 
Hämeentien ajoradan osittainen päällystäminen 342 
Hässelbyn linnan Tukholman läheisyydessä valitseminen Pohjoismaiden yhteiseksi kult-

tuurikeskukseksi ym 298 
Häädetyt, asuntojen rakentamista heille tarkoittava aloite 25, 97 

» eräiden perheiden omaisuuden säilyttämisestä aiheutuneet toimenpiteet 239 
» tontin vuokraaminen heille rakennettavaa taloa varten 89 

Höökintien ja Sissosentien eräiden tilanomistajien oikeuttaminen rakentamaan kesävesi-
johto 391 

Ikälisiä koskevat asiat 150 
Ilmalan vesisäiliön välikerroksen kunnostaminen 109 
Ilman saastumisen estämistä tarkoittava aloite 97 
Imatran Voima Oy:n ja kaupungin välinen sähkönhankintasopimus 401 
Insinööritoimisto Alfred A. Palmberg, tontin myynti yhtiölle 82 
Invalidisäätiön isännistö, jäsenen valitseminen siihen 408 

» ortopedinen poliklinikka, kansakoulujen ja lastentarhojen oppilaiden hoi-
dosta suoritettava korvaus 35 

Invalidit, liikennelaitoksen alennuslippujen myöntäminen heille 362 
Irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomus 8, 139 

» » » valitseminen 113 
Itsenäisyyspäivän vietto Senaatintorilla, juhlavalaistus ym 406 
Itäinen moottoritie, ks. Herttoniemen pikatie. 
Itäisen Yhteiskoulun Kannatusyhdistys, koulutalon rakentamista koskevat asiat 17, 87, 193, 

308, 319 
Itämerenkadun ja Lauttasaarenkadun välisen alueen paloturvallisuuden tehostaminen 374 

Jakotien sivuojassa olevan rummun kunnostaminen 355 
Johtokuntien ja lautakuntien ym. jäsenten vaali 113 
Johtosääntö, elintarvikekeskuksen 385 

» kansakoulujen 57 
» kaupunginkanslian 5 
» kiinteistölautakunnan 67 
» palolaitoksen 32 
» teurastamolaitoksen 107 
» väkijuomaliikkeen kunnallisen tarkastajan 56 

Johtosääntöihin ja kunnallislakiin ehdotettavia muutoksia varten asetettu toimikunta 155 
Jollaksen osa-alueen kadunnimistön täydentäminen 322 
Jorvaksen maantien rakentamista kaupungin rajan ja Matinkylän välillä koskeva asia 344 

» moottoritien kaupungin puolelle tulevan jatkeen rakentaminen 99 
Joulukuusien lahjoittaminen 170 
Juhani Ahon tien ja Chydeniuksentien kulmauksessa sijaitsevan alueen kallionlouhintatyöt 343 
Julkaisujen, eräiden, ostaminen kaupungille 177 
Julkaisut, kaupungin toimesta painetut, niiden lahjoittaminen ym. ... 170, 176, 220, 246, 295 
Juopuneena tavattuja nuoria koskevan tutkimuksen suorittaminen 246 
J är j estely toimisto, virat j a viranhalti j a t y m 5, 131 
Jäsenmaksut, Suomen Kaupunkiliitolle suoritettavat 200 
Jätekeskus Oy:n oikeuttaminen suorittamaan eräitä täyttämistöitä 355 
Jätevedenpuhdistamoja koskevat asiat 100, 309, 354, 374, 389 
Jätkäsaaren varastoalueen vuokraa koskeva asia 374 
Jätteidenpolttolaitos, Kyläsaaren, vaakahuoneen pääpiirustusten hyväksyminen 355 
Jääkenttä-säätiön avustaminen 261 

» » edustajiston jäsenten valitseminen 407 
» » kanssa tehdyn Pallokenttää koskevan vuokrasopimuksen muuttaminen 55 
» » lainoja koskevat asiat 190 

Jäänsärkijäin, satama-, miehistön työnseisaus 373 

Kaarela, Etelä-, aluevaihto siellä 75 
» » siellä olevan äitiys- ja lastenneuvolan kaluston täydentäminen 209 
» » tilan ostaminen sieltä 69 
» » viemäritöiden suorittaminen siellä ym 152, 347 

Kaarelan Etelä-, eräiden katupiirustusten vahvistaminen 340 
» » » maa-alueiden siirtäminen vesilaitoksen hallintoon 388 
» Keski-, kansakoulua koskevat asiat 60, 279 
» » sivukirjastoa koskevat asiat 66, 294 
» nuorisokotia koskevat asiat 53 

Kaasulaitosta koskevat asiat 107, 110, 153, 386, 392—396 
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Kaasuliesien vaihtamista sähköliesiin koskevat päätökset ym. 320 
Kaatuneitten Omaisten Liitto, kannatusmaksun suorittaminen sille 178 
Kadunnimistöt, eri kaupunginosien 322 
Kadut ja tiet, ks. myös Tiet. 

» » » Etelä-Haagan katutyöt 100, 342, 343 
» » » Haartmaninkadun alitse rakennettava tunneli 316 
» » » Hernepellontien ja Hernepellonkujan kestopäällystäminen 342 
» » » Huopalahdentien rakentaminen ja päällystäminen 341, 342 
» » » Hämeentien ajoradan osittainen päällystäminen 342 
» » » Jorvaksen moottoritien kaupungin puolelle tulevan jatkeen rakentaminen ... 99 
» » » Kaupintien osan päällystäminen 341 
» » » Kiinteistö Oy. Vilhovuorenkatu 1 l:n oikeuttaminen muuttamaan erästä tietä 344 
» » » Kiviaidankadun rakentaminen 342 
» » » Kolmannen linjan ylätason alentaminen 324 
» » » Laajalahden tien jalkakäytävän eräiden osien päällystäminen 341 
» » » Lastenkodinkaduh rakentamattoman osan kunnostaminen 343 
» » » Lauttasaaren eräiden katujen rakentaminen 342 
» » » Limingantien rakentaminen 342 
» » » Matalasalmenkadulta Merikadulle johtavan läpikulkutien rakentaminen 343 
» » » Merikadulta autokatsastuskonttoriin johtavan tien rakentaminen 343 
» » » Mikonkadun leventäminen ja uudelleen järjestäminen 343 
» » » Munkkiniemen eräiden katujen rakentaminen 342 
» » » Mustikkamaan sillan Kulosaaren puoleisen liityntätien rakentaminen 266 
» » » Mäenlaskijantien katurakennustyöt 348 
» » » Mäkelänkadun jalkakäytävän ja pyörätien päällystäminen 341 
» » » Nuottapolun osan päällystäminen 341 
» » » Oulunkylän katurakennustyöt 343 
»• » » Pihlajamäen asuntoalueen tulotien rakentaminen paikallistienä 99 
» » » Pohjois-Haagan eräiden jalkakäytävien päällystäminen 341 
» » » Professorintien katutyöt 341, 343 
» » » Pääskylänkatu, maanalaisen höyryjohdon asentaminen siihen 317 
» » » Sofianlehdonkadun jalkakäytävän päällystäminen 341 
» » » suojateiden merkitseminen 365 
» » » Suursuon alueen katutyöt 100, 342 
» » » Suvilahden kadun päällystäminen 341 
» » » Tammisaarenkadun ja Heinolankadun rakentaminen 343 
» » » Tammisalon katujen ja katuosuuksien rakentaminen 342 
» » » Turun moottoritien rakentaminen Huopalahdentien ja Tarvon välillä 99 
» » » Töölön Sokeritehtaalle johtavan sisäänajotien rakentamiseen myönnetty lupa 343 

Kaisaniemen kansakoulun peruskorjaustöiden pääpiirustusten hyväksyminen 280 
Kalasatamaa koskevat asiat 106, 108, 384 
Kalastuksen valvontaan tarvittavan moottoriveneen hankkiminen 257 
Kalastuslupia myyville liikkeille myynnin hoitamisesta myönnetty korvaus 257 
Kalatukkukeskuksen suunnitteleminen 384 
Kallio ja Sörnäinen, venelaiturien rakentamista sinne koskeva aloite 107 
Kallion kaupunginosan rakentamisoikeuden supistamista koskeva aloite 95 

» paloasemaa koskevat asiat 206 
» sivukirjastoa koskevat asiat 294 

Kallioporakoneet Oy., räjähdysaineiden kaupan harjoittamista koskeva lausunto 120 
Kalliosiilojen, katuhiekan varastoimiseen tarkoitettujen, rakentaminen Herttoniemeen ja 

Taivaskallioon 100 
Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat. 
Kanavakadun mukavuuslaitokset 357 
Kanerva lastentarhaa koskevat asiat 293 
Kannelmäki, kansakoulun nimen vahvistaminen 279 

» lastentarhan ja-seimen perustaminen sinne 64 
Kansa, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, sen ja kaupungin välinen tontin vaihto ym. 73, 95 

» » » » oikeuttaminen purkauttamaan kaupungin 
omistama talousrakennus 335 

Kansakouluasetuksen muuttamista koskeva esitys 273 
Kansakoulunjohtajan, kunnalliseen luottamustoimeen valittavan, vaalikelpoisuus 150 
Kansakoulunoppilaiden hoidon korvaaminen Invaliidisäätiölle 35 
Kansakoulut, kouluterveydenhoitoa koskevat asiat 34, 36, 208, 209, 210, 211, 212 

» ohjesäännön hyväksyminen ym 57, 273 
» ruotsinkieliset, Annankadun koulua koskevat asiat 282 
» » johtokunnan puheenjohtajan vaali 118 
» » Kulosaaren koulun huoneistokysymys 282 
» » Snellmaninkatu 18:ssa toimi van apukoulun itsenäistäminen ... 282 
» » virat ja viranhaltijat ym 60, 282 
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Kansakoulut, suomenkieliset, Aleksis Kiven koulua koskevat asiat 280 
» » Eläintarhan koulua koskevat asiat 281 
» » erityisluokkien perustaminen ym 275, 278 
» » eräiden koulujen nimen vahvistaminen ym 279 
» » » opettajien ja oppilaiden osallistuminen KLL:n talvi-

urheilupäiviin 281 
» » Etelä-Haagaan rakennettavan koulutalon rakennusohjelman 

hyväksyminen 60 
» » henkilökunnan ylimääräiset palkkiot 273, 277 
» » Huopalahden koulua koskevat asiat 309 
» » Isokaaren koulua koskevat asiat 280 
» » johtokunnan puheenjohtajan vaali 118 
» » Kaisaniemen koulua koskevat asiat 280 
» » kerhotyön järjestäminen 279 
» » Keski-Kaarelan koulua koskevat asiat 60, 279 
» » koulutarvikkeiden hankinta 278 
» » Kylänevan koulua koskevat asiat 309 
» » Käpylän koulua koskevat asiat 281 
» » Lapinlahdenkatu 6:n koulutalon pihamaan kunnostamista 

koskeva aloite 61 
» » lastensuojelulautakunnan alaiset, niiden valtionavustuksen 

saamista koskeva asia 273 
» » laulunopettajille järjestettävät täytetunnit 277 
» » Lauttasaaren vanhan koulun pihamaan kunnostaminen 280 
» » liikennelaitoksen alennuslippujen myöntäminen oppilaille ... 362 
» » Länsi-Herttoniemen koulua koskevat asiat 60, 280 
» » Malmin kansalaiskoulua koskevat asiat 280 
» » Maunulan koulua koskevat asiat 279, 282 
» » Munkkiniemen koulua koskevat asiat 280 
» » Nuottapolun koulua koskevat asiat 280 
» » opettajien palkkausta ja eläkkeitä koskevat asiat 273, 282 
» » Oulunkylän koulua koskevat asiat 281 
» » Pajalahden koulua koskevat asiat 279 
» » Pitäjänmäen koulua koskevat asiat 279 
» » Porolahden koulua koskevat asiat 61, 279 
» » Puistolan koulua koskevat asiat 61, 348 
» » Tehtaankadun ja Suomenlinnan kouluissa tapahtuva piispan-

tarkastus 281 
» » Vallisaaren koulua koskevat asiat 391 
» » Vartiokylän kansakoulua koskevat asiat 279 
» » virat ja viranhaltijat 60, 275, 276, 277, 282 
» » vuokrahuoneistojen käyttäminen niiden lisätiloina ym 279 

Kansalaisoikeudet, Suomen, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 112 
Kansallis-Osake-Pankki, kaupungin kartan painattamiseen sille myönnetty lupa 300 

» » » sen Malmilla olevan toimitalon viemärivesien laskemista koskeva 
lupa 350 

» » » sen oikeuttaminen rakentamaan väestönsuoja 263 
Kansaneläkelaitos, kaupungin edustajien valitseminen sen eläketoimikuntiin 119 
Kansanteatteri, ks. Helsingin Kansanteatteri. 
Kantakaupungin eräiden tonttien käytön tehostaminen 84 
Karjalan Yhteiskoulu Oy., tontin varaaminen sitä varten 309 
Kartastotöiden aineiston hankkiminen ym 299 
Karttojen, asemakaava-asioita koskevien, laatimispalkkiot ym 67, 323 

» kaupungin, painattamiseen yksityisille myönnetty lupa 300 
» matkailija-, myyminen Aravalle 300 

Kasarmitorin Näyttelyhalli Oy:n väestönsuojan uloskäytävien rakentaminen 263 
» sähköaseman uusiminen 111 

Kaskisaaren päätien osan rakentaminen 324 
» vesi- ja tiesuunnitelman toteuttaminen 349 

Kaskisaari, erään siellä olevan tilan lohkomista koskevan anomuksen puoltaminen 326 
» jäteveden laskemista sieltä mereen koskeva lupa 352 
» uudisrakennuksen rakentamiseen siellä Bergvik nimiselle tilalle myönnetty lupa 330 

Kasvatusneuvoloita koskevat asiat 34, 208, 211 
Kasvatusopillisen kirjasto- ja lukusalisäätiön hallitukseen valittu jäsen 408 
Katajanokan III varastorakennuksen rakentaminen 375 

» korttelin n:o 145 palauttaminen kaupungin hallintaan 304 
» pohjoisrannalla olevan käymälän poistaminen 357 

Katajanokka, Enso Gutzeit Oy:n toimitalon väestönsuojan rakentaminen Kanavakadun 
pohjoispuolelle 264 
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Katariinankatu 1—3, talon saneeraussuunnitelman muutos 333 
Katselmustilaisuuksiin valitut kaupungin edustajat 325 
Katualueen luovuttamiseen velvolliset maanomistajat, korvauksen maksamista heille kos-

keva aloite 68 
Katualueiden, eräiden, hankkiminen kaupungin omistukseen 325 

» » luovuttaminen kaupungille Tammisalosta ja Oulunkylästä 68 
Katujen rakentaminen ja päällystäminen ym., ks. Kadut ja tiet. 

» katselmustoimitukset, edustajan valitseminen niihin 325 
» puhtaanapitoa koskevat asiat 345, 346 

Katuosuuksien kunnossapitoa koskevista valituksista annettu lausunto 345 
Katupiirustusten vahvistaminen 340 
Kaukolämmityksen aiheuttamat työt 111, 265, 266 
Kaukolämpölaskujen perimisjärjestelmän muuttaminen 386 
Kauniaisten hoitokoti, kalustonhankintakustannuksia koskeva asia 224 
Kaunissaari, erään rakennuksen katon uusiminen 258 
Kaupintien osan päällystäminen 341 
Kauppatorin hallin korjaustyöt ym 336 
Kaupunginarkistoa koskevat asiat 5, 135 
Kaupunginhallituksen asiamiestoimisto, ks. Asiamiestoimisto. 

» edustajien määrääminen eri hallintoelimiin 124 
» ja eri lautakuntien yhteistyö 124 
» kokoonpano ja kokoukset 4, 122, 123 
» ohjesäännön muuttaminen ym 4 
» ratkaisemattomien asiain luettelo 124 

Kaupunginjohtajat 4, 124 
Kaupunginkanslia, johtosäännön muutos 5 

» virat ja viranhaltijat ym 5, 122, 125 
Kaupunginkellarin ja eräiden kokoushuoneiden luovuttaminen eri tarkoituksiin ym. ... 134, 135 
Kaupunginkirjastoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 157, 177, 294, 295, 296, 340 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 66 
Kaupunginmuseota koskevat asiat 66, 296 
Kaupunginorkesteria koskevat asiat 66, 296 
Kaupunginpuutarhaa koskevat asiat 357, 358 
Kaupungintalon juhlasalin luovuttaminen eri tarkoituksiin 335 

» korttelin ja sen viereisten kortteleiden saneeraus, kilpailun järjestäminen 
sitä varten 332 

» puhelinvaihteen kytkeminen oikoliikenteeseen teollisuuslaitosten vaih-
teen kanssa • 154 

Kaupunginteatteri, suunnittelukilpailun järjestäminen, palkintolautakunnan asettami-
nen ym 296 

Kaupunginvaltuuston esityslistojen ym. painattamistyöt 134 
» jäsenen sijaisen kokoukseen kutsumista koskeva kantelu ym 123 
» kokoonpano 1 
» vaalilautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 113 

Kaupunginviskaalinvirasto, virka-aika, lähetin palkkaaminen 203 
Kellny Oy.n kunnallisverojen suoritus 199 
Kerhokeskukset, nuorisotyölautakunnan 57, 271 
Keski-Kallion väestönsuojan pääpiirustusten hyväksyminen 262 
Kesko Oy., lainan ottaminen siltä 14 

» » Munkkisaaren erään alueen vuokraaminen sille 105 
» » sen ym. toimesta perustettavalle yhtiölle vuokrattava tontti 90 

Keskusparantolat, niille myönnetyn valtionavun oikaiseminen 213 
Keskuspesulaa koskevat asiat 52, 154, 385, 386 
Keskuspesulajaoston, kaupunginhallituksen, jäsenten valitseminen 160 
Keskustan asemakaavan kehittäminen, asiantuntijoiden kutsuminen siitä neuvottelemaan 321 

» kellaritilojen käyttöä selvittelemään asetettu komitea 157 
Kesävesijohtojen ja -vesipostien rakentaminen esikaupunkialueelle 392 
Kielin viikko, kaupungin edustajan lähettäminen sinne 169 
Kiinteistö Oy. Eerikinkatu 27, yhtiön lisätystä rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 95 

» » Flemminki, yhtiön liittäminen Helsingin Kutomo ja Kravatti Oy. -nimiseen 
yhtiöön 4 1 0 

» » Helsinginkatu 25, ampumaradan rakentamis- ja käyttöluvan myöntämi-
nen yhtiölle 260 

» » » » yhtiölle vuokratun tontin vuokraehtojen muuttaminen 91 
» » Hiihtäjäntie 1, osakkeiden ostaminen yhtiöltä 71 
» » Hämeentie 122, lainojen järjestely 328 
» » Kanneltie 8, lainojen järjestely 328 
» » » » sen liittäminen Pohjois-Haagan Kiinteistöyhtiöt osake-

yhtiöön 4 1 0 
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Kiinteistö Oy. Karstulantie 66, lainojen järjestely 328 
» » Kirstinkatu 12, yhtiölle myönnetyn lainan vakuuden hyväksyminen ... 192 
» » Kulosaarenkatu 9, tontin vuokraaminen yhtiölle 86 
» » Mäenlaskijantie 4, lainojen järjestely 328 
» » Pakilantie 12, lainojen järjestely 328 
» » Sammatintie 7, lainojen järjestely 328 
» » » 10—12, lainojen järjestely 328 
» » Siilitie 7, lainojen järjestely 328 
» » » 9, lainojen järjestely 328 
» » Tohtuan Tehtaat, alueen myynti yhtiölle 79 
» » Vellamonkatu 17, lainojen järjestely 328 
» » Vilhovuorenkatu 11, sen oikeuttaminen muuttamaan erästä tietä 344 

Kiinteistöjen, kaupungin, isännöitsijäin ja toimihenkilökunnan eläke- ym. edut 147 
» » televisioantennien asentamista koskevat ohjeet 332 
» myynti ja luovutus 79, 302 
» omistaminen, ulkomaalaisten oikeudesta siihen annettavat lausunnot 112 
» ostot 304 

Kiinteistölautakunta, eräiden alueiden ym. luovuttamisesta suoritettavat korvaukset ... 307 
» » rakennusten siirtäminen sen hallintoon 300 
» » tonttien varausaikaa koskevat päätökset 310 
» johtosäännön muuttaminen 67 
» osakehuoneistot ym., ostetut tai lunastetut, niiden merkitsemistä 

talousarvioon koskevat ohjeet 303 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 117 

Kiinteistövirastoa koskevat asiat 38, 67, 94, 299, 330 
Kiinteistöyhtiöiden, kaupungin omistamien, osinkojen jakaminen 327 
Kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus 8, 139 

» » » valitseminen 114 
Kiljavan parantola Oy:n yhtiökokouksiin valittu kaupungin edustaja, jäsenten valitsemi-

nen sen johtokuntaan 408 
Kimport Oy., räjähdysaineiden kaupan harjoittamiseen sille myönnetty lupa 120 
Kioskeja koskevat asiat 93, 120, 260, 273, 321 
Kirjapainokoulu, opetushuoneen luovuttaminen Helsingin Graafisen Klubin käyttöön 287 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjastolautakunta 117, 295 
Kivelän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 156, 215, 220, 385 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 40 
Kiviaidankadun osittainen rakentaminen 342 
Kivihaka, erään tontin varaamisajan pidentäminen 310 
Kivinokan ulkoilualueen valaistuksesta aiheutuneet kulut 258 
Kluuvikatu, sähkökaapelin asentaminen siihen 92 
Kodinhoitajien lukumäärän lisäämistä ym. tarkoittavat aloitteet 26, 50 
Kodinhoitajat, kaupungin asunnoista heiltä perittävät vuokrat 238 
Kodittomien majoittamista tarkoittava aloite 94 
Kolmannen linjan erään osan katupiirustuksen vahvistaminen 341 

» » ylätason alentaminen 324 
Komediateatteri Oy., Alppilan kesäteatterin vuokraaminen sille 296 
Komiteain täydentäminen ym 159 
Komiteat ja komiteapalkkiot 155 

» ym., kaupunginkirjaston rationalisoimiskysymystä selvittämään asetettu ko-
mitea 157 

» » keskustan maanalaisten tiloj en käyttöä selvittelemään asetettu komitea ... 157 
» » Kivelän sairaala-alueen uusien rakennusten huoneohj elman laatimista ym. 

varten asetettava komitea 156 
» » kähertäjäkoulun uuden huoneiston suunnittelua varten asetettu komitea 287 
» » liikelaitosten talousarvioasetelmia tarkastava komitea 155 
» » liikennelaitoksen taloudellisia kysymyksiä tutkimaan asetettu komitea ... 158 
» » metrotoimikuntaa koskevat asiat 160, 311 
» » paikallisia liikennemääräyksiä ja raitiovaunusääntöä koskevia ehdotuksia 

laatimaan asetettu komitea 158 
» » Pirkkolan urheilupuiston edelleen kehittämistä varten asetettava toimi-

kunta - . 2 5 9 
» » poliisitalon, rakennettavan, huoneohj elmaa tarkistamaan asetettava toi-

mikunta 155 
» » potilaiden sairaalakustannusten vähentämistä varten asetettava toimi-

kunta 156 
» » rakennustoimikunnan asettaminen Stadionin pohjoiskaarteeseen raken-

nettavaa retkeilymajaa varten 159 
» » rakennusviraston organisaation muutosta tutkiva jaosto 160 
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Komiteat ym., revisiotoiminnan tehostamiseksi asetettu toimikunta 155 
» » Ruskeasuon vaunuhallien ja autokorjaamon rakentamista varten asetetun 

toimikunnan täydentäminen 161 
» » sairaaloiden hankintatoimikunnan asettaminen 159 
» » » vaateasioita käsittelevä toimikunta 157 
» » sairaalalääkärien palkkausta varten asetettu toimikunta 159 
» » Silvolan tekojärven rakennustoimikunnan asettaminen 158 
» » Sörnäisten sillan rakennustoimikunnan asettaminen 158 
» » teatteritalohankkeen rahoittamista selvittelemään asetettu toimikunta ... 158 
» » työllisyystöiden järjestämistä varten asetettu komitea 157 
» » työvoimatoimikunnan asettamista koskeva ilmoitus 268 
» » työväenopiston toiminnan laajentamista varten asetettu komitea 157 
» » urheilu- ja retkeilytoimiston eräitä uudelleenjärjestelyjä varten asetettava 

toimikunta 255 
» » vajaamielisten huollon järjestelyä varten asetettava komitea 157 
» » vesihuoltotoimikunnan täydentäminen 161 
» » viranhaltijain palkkauksen järjestelyä varten asetettu komitea 156 
» » väestönlaskentatoimikunnan asettaminen 156 
» » yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahan jakokomitean 

asettaminen . 157 
Kommandiittiyhtiö Finn Enterprise Sven E. Wadstein & Co, yhtiön ampuma-aseiden ja 

-tarvikkeiden kaupan harjoittamista koskeva lausunto 410 
Konala, jäteveden johtamiseen siellä myönnetyt luvat 352 

» teollisuusalueen katu- ja viemärityöt 264, 265 
Konekirjoitus, pikakirjoitus- ja konekirjanpitolisien korottaminen ym 147 
Konserttitalojaoston käyttämän asiantuntijan matkakustannusten korvaaminen 296 
Kopiopalvelu Oy., kaupungin valokopiotöiden antaminen sen suoritettavaksi 134 
Koristekasvien luovuttaminen eri tilaisuuksiin 358 
Korkeasaarta koskevat asiat 258 
Korkeuslukujen, eräiden kortteleiden ja tonttien, vahvistaminen 323 
Korppaan avo-ojan rakentaminen umpiviemäriksi 355 
Kortteli n:o 145, sen palauttaminen kaupungin hallintaan 304 

» » 386, » erään alueen vuokramaksun järjestely 320 
» » 546, vuokratontilla n:o 4 olevien rakennusten ostaminen 305 
» » 553, tontille n:o 1 rakennettavan rakennuksen piirustusten hyväksyminen ... 329 
» » 556, tontille n:o 1 rakennettavan rakennuksen piirustusten hyväksyminen ... 329 
» » 558, tontille n:o 1 rakennettavan rakennuksen piirustusten hyväksyminen ... 329 

Korttelien ja tonttien, eräiden, korkeuslukujen vahvistaminen 323 
Koskelan hallialueen rataosaston konehallin ovien rakentaminen 102 

» sairaskotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 154, 239, 385 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 37, 49 

Kotisairaanhoitotoiminnan tehostamista koskeva aloite 26, 48 
Kotisairaanhoitotoimisto, aluelääkärin virkojen perustaminen sinne 33 
Kotitalouslautakunta, huonetilan varaaminen opetuskeittiötä varten ym 291 

» virat ja viranhaltijat 290 
Kouluhammashoitolaitosta koskevat asiat ..' 208. 212 
Koulukotien, lakkautettujen, opettajien eläkkeitä koskevat valtionavut 244 
Koululaiset, liikennelaitoksen alennuslippujen myöntäminen heille 362 
Koulu matkailutoiminnan edistämistä Helsingissä tarkoittava aloite 104 
Kouluterveydenhoito-osastoa, terveydenhoitoviraston, koskevat asiat 34, 36, 208, 209, 

210, 211, 212 
Koulutustoimikunta, sen kokoonpano, tehtävät ym 129 
Kovaosaisten Ystävät yhdistyksen avustaminen 52 
Kreikkalais-katolinen yksityinen yhdyskunta, hautausmaa-alueen luovuttaminen sille ... 79 
Kulmavuorenkatu 2:ssa sijainneen lastenneuvolan lopettaminen 210 
Kulosaaren jätevesien laskemista mereen koskevat luvat 353 

» kartanon isännöitsijän ja talonmies-vahtimestarin työsuhde 260 
» » laiturin uusimistyöt 380 
» » viemärin jatkaminen 348 
» kerrostaloalueen väestönsuojan rakentaminen 262, 264 
» puhdistuslaitoksen tontin siirtäminen yleisten töiden lautakunnan hallintoon 338 
» rantalaiturin purkamistyöt 374 

Kulttuurikilpailut, Helsingin ja Tukholman kaupunkien nuorison väliset 291 
Kummikuntavierailu Munkkiniemen kouluihin 291 
Kumpulan kasvitarha 282 

» siirtolapuutarhaa koskevat asiat 336 
» uimalan kellaritilan kunnostaminen voimailuharjoituksia varten 259 

Kunnallisteknillisten töiden tehostamista uusilla asuntoalueilla tarkoittava aloite 95 
Kunnallistilastollisen pohjoismaisen kokouksen järjestäminen 169 
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Kunnallisvaalilain muut tamis ta tarkoit tava aloite 13 
Kunnallisvaalit, keskuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 112 

» niiden valmisteluista ja valvontatehtävistä makset tavat palkkiot ym. 175, 204 
» vaaliluetteloissa esiintyvien virheellisyyksien poistamista tarkoit tava 

aloite ym 14 
Kunnallisverotusta koskevat asiat 21, 198 
Kunnallis virkamiesten kesäkodin, Stansvikin kartanon, muute t tu jen piirustusten hyväk-

syminen y m 260, 266 
Kunnantyönteki jäin kesäkotia, Kulosaaren kartanoa koskevat asiat 260, 348, 380 
Kuntien taloudellisen kantokyvyn mukainen luokitus t ienpitokorvausten määräämiseksi 345 
Kurssitoiminta, kaupungin työvoiman kouluttaminen eri kursseilla 148, 163, 261 

» kotitalouslautakunnan . 291 
» työttömille järjestet tävä 267 

Kustaankar tanon vanhainkotia koskevat asiat 50, 240, 241 
Kuulakärkikynien käyt tämistä koskeva päätös 148 
Kuusisaaren jätevesien laskemista mereen koskevat luvat 352 

» kylätien ym. katselmustoimitukseen määrä t ty kaupungin edustaja 325 
Ku vaarna taidetoimikunta, jäsenen valitseminen 298 
Kylänevan kansakoulua koskevat asiat 279, 309 
Kyläsaaren jätevedenpuhdistamoa koskevat asiat 354 

» jätteidenpolttolaitoksen vaakahuoneen pääpiirustusten hyväksyminen 355 
Kylävoudintie, viemärin rakentaminen siihen 347 
Käenkujan tont in n:o 6 rakentaminen 329 
Kähertäj äkoulua koskevat asiat 287 
Käpylä, aluevaihto siellä 73 
Käpylän kansakoulua koskevat asiat 281 

» puutaloalueen uudelleen rakentamiseksi jär jes te t tävä aatekilpailu 333 
» ravirata, sotilasmajoituksen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 259 
» työkodin perustamista koskevat asiat 53, 250 
» urheilukenttä, pukusuojan korjaaminen 259 
» Vanhan, VPK.lle vesijohdon rakentamiseen myönnet ty lupa 392 

Käpyrinne vanhainkodin avustaminen 52 
Kätilöiden ja terveyssisarten koulutukseen saatavaa valtionapua koskeva asia 208 
Kätilön virkojen perustaminen 33 
Kätilöopistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 232 
Kätilöopiston sairaalan luovuttaminen Helsingin yliopistolliselle keskussairaalaliitolle ... 45 
Käymälät 257, 259, 334, 357 

Laajalahden aukion virvoitusjuomakioskin siirtäminen ja kunnostaminen 321 
» rakennussuunnitelma-alueen erään tontin rakentaminen 323 

Laajalahdentien jalkakäytävän eräiden osien päällystäminen 341 
Laajalahti , siellä kaadetuista puista kaupungin suoritet tava vahingonkorvaus 321 
Laajasalo, alueen myynti sieltä 83 

» alueiden vuokraaminen sieltä 90 
» jätevesien laskemista mereen koskevat luvat 353 

Laajasalon öljysatama-alue, tien rakentamiseen Neste Oy:lie myönnet ty lupa 344 
» » » öljyputkiston rakentamiseen Neste Oy:lle myönnetty lupa 318 
» » » öljy-yhtiöiden ja kaupungin väliset vuokrasopimukset 312, 315 

Laakson sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 215, 228, 385 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 43 

Laboratoriokoulua koskevat asiat 62, 287 
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssien oppilaiden harjoit telu kaupungin sairaaloissa 215 
Lahden—Helsingin valtatien rakentamista koskevat asiat 345 
Lahja t ja lahjoitukset, kaupungin saamat 51, 66, 241, 281, 296 

» kaupungin an tamat 177 
Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyt tö 244, 293 

» varoista myönnet tyjen lainojen ehtojen muut taminen 197 
Lainat, Abborfors Oy:lle myönnetyn lainan ehtojen muut taminen 16 

» asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnetyt 191, 328 
» eräiden kiinnitysten etuoikeusjärjestyksen muut taminen ym 197 
» » lahjoitusrahastoista myönnettyjen lainojen ehtojen muut taminen 197 
» » lainaehtojen vahvistaminen 181 
» » lainojen maksuajan pidentäminen 17, 198 
» » omakotilainojen siirtäminen kaupungin hoidettaviksi 192 
» Helsingin kotitalousopettajaopiston säätiölle myönnetyn lainan siirtäminen val-

tion vastattavaksi 16 
» Jääkenttä-säätiön 190 
» kaupungin myöntämät 15, 16, 180, 191 
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Laina t , kaupungin obligaatiolainoista pankeille suor i te t tava lunastuspalkkio 179 
» o t t a m a t 14, 178 

Kiinteistö Oy. Kirs t inkatu 12:n vakuuden hyväksyminen 192 
Mankala Oy:n 191 
Merenkävi jä t yhdistyksen 190 
obligaatiolainan ot taminen ym 14, 179 
pitkäaikaisen lainan ot tamis ta t a rko i t t ava aloite 15, 25 
Rudolf Steiner -koulun lainojen jär jestely 191 
Soutumiehet yhdistyksen lainan maksuaikaa koskeva asia 17 
Tapanilan E r ä n lainan jär jestely 191 

» urheilutalon rakennuskustannuksia va r t en myönnetyn lainan ehtojen 
muu t t aminen 16 

ulkomaisen lainan ot tamista koskeva aloite 15 
urheilutalon rakentamis ta var ten myönne t tyä avustus la inaa koskeva valitus 29 
v:n 1924 dollarilainaan kuuluvan obligaation ja viiden korkolipun lunastaminen ... 179 
yksi tyis ten oppikoulujen rakennuslainat 192 

Lainojen t akaaminen 17, 193 
Lai ture i ta koskevat asiat 378, 380 
Laos, siellä tar jol la olevat kunnallis- ja yleishallinnon as ian tunt i ja in t eh t ävä t 151 
Lapinlahden sairaalaa koskevat kaupunginhall i tuksen pää tökse t 233 

» siltaa koskevat asiat 377 
Lapin lahdenkatu 27, talossa suor i te t tavat muutos työ t 334 
Lapsiperheet , vähävaraiset , asuntojen rakentamis ta heille t a rko i t t ava aloite 25, 97 
Lastenhuoltolaitoksia koskevat asiat 52, 246 
Las tenkodinkadun r aken t ama t toman osan kunnos taminen 343 
Lastenlinna, hoi topaikkoja koskevan sopimuksen uusiminen 46 

» kaupungin edus ta jan valitseminen neuvotteluti laisuuksiin 160, 234 
Lastenneuvolat , ks. Äitiys- ja lastenneuvolat . 
Las tensuoje lu lau takunnan alaisissa laitoksissa toimiville kansakoulunopet ta j i l le suoritet-

t a v a lisäpalkka 58 
» alaisten kansakoulujen va l t ionavut 273 
» » vajaamielislai tosten ohjesääntö 52 
» käytössä olevien rakennus ten j a maa-alueiden hallinnon jär-

jestely 247 
» paikallisasiamiesten palkkioiden ym. vahvis taminen 244 
» puheen joh ta j an ja jäsenten vaali 115 

Las tensuoje lu lautakunta , huos taano te t tu jen lasten v:n 1959 kasva tuskus tannus ten kor-
vaaminen 246 

» vieraiden kunt ien kansakouluihin s i jo i te t tu jen lasten koulukus-
tannus ten korvaaminen 247 

Lastensuojelu virastoa koskevat asiat 245, 246 
Las ten ta rho ja ja -seimiä koskevat kaupunginhal l i tuksen pää tökse t 117, 208, 292, 300 

» » » » kaupunginva l tuus ton pää tökse t 35, 36, 64 
Lau takun t i en ja johtokunt ien ym. jäsenten vaali 113 

» » kaupunginhall i tuksen yhteis työ 124 
Lau t t a saa r en eräiden k a t u j e n rakentaminen 342 

» » vuokra-alueiden lunastaminen 304 
» jä tevedenpuhdis tamoa koskevat asiat 100, 374 
» jätevesien laskemista mereen koskevat luva t 352 
» siltaa koskevat asiat 107, 161, 376 
» Tehdasrakennus Oy:n kunnall isverojen maksaminen 199 
» urhei lukentän pukusuojan rakentaminen 259 
» vanhan kansakoulun p ihamaan kunnos taminen 280 

Lau t t a saa renkadun ja I t ämerenkadun risteyksen liikenteen jär jestely 368 
» » » välisen alueen paloturval l isuuden tehostaminen ... 374 

Laut tasaar i , a luevaihdot siellä 75, 306 
» erään tont in asemakaavan muutos ta koskeva vali tus 323 
» Isokaaren kansakoulun paloturval l isuustyöt 280 
» Myllykallion alueen vuokraoikeuden j a tkamis t a koskeva asia 319 

Leht ikuusent ie , katupi i rustuksen vahvis taminen 340 
Leikkikentä t 65, 356 
Leipä- j a mai tokauppojen aukioloaika 35 
Len to t apa tu rmavakuu tus , kaupungin kustannuksel la o te t tava , sitä koskevan päätöksen 

muu t t aminen 146 
Leski- ja orpoeläkekassan halli tukseen val i t tu jäsen 119 
Lielahden venelaituriolosuhteiden pa ran tamis ta koskeva anomus 260 
Liikelaitosten, kaupungin, talousarvioasetelmien ta rk i s tamis ta var ten ase te t tu komitea 155 
Liikennelaitoksen lau takunta , puheen joh ta j an ja jäsenten vaali 117 
Liikennelai tosta koskevat kaupunginhal l i tuksen pää tökse t 154, 158, 360 
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Liikennelaitosta koskevat kaupunginvaltuuston päätökset 10, 101 
Li ikenneluvat 370 
Li ikennemaksutaksan , satamien, tarkis taminen 374 
Liikenneolojen pa ran tamis ta t a rko i t t ava aloite 104 
Liikennesuunnitelman, l inja-autojen, hyväksyminen 362 
Liikenneturval l isuustyö 372 
Liikenteen jär jes te ly 363 
Limingant ien rakentaminen 342 
Linja-autol i ikenteen maksu vyöhykerajojen määrääminen 370 

» -autol inj oj en nimien ta rk is taminen 370 
» -autopysäki t 362 

L ipu tuksen jär jes täminen 358 
Lojo Electricitets Ab:lle vuokra tun alueen vuokraehtojen muu t t aminen 92 
Lomakkeiden, kaupungin käyt tämien , yhtenäis täminen 132 
Lomakodin kannatusyhdis tyksen lainojen takaaminen 195 
Loman, perheenäitien, vieton jä r jes tämis tä t a rko i t t ava aloite 26, 57 
Luis t inradan, Ulvilantien, valaistuksen jär jes täminen 259 
Lumenkaa topa ikkojen hoi tamista t a rko i t t ava aloite 101 
Luodon laiturin kor jaaminen 380 
Luonnonsuojelukohteet 356 
Lämpöj ohtokanavien rakentaminen katuihin 315 
Läns isa taman huol torakennuksen palovahinkojen kor jaaminen y m 375 
Lääkär inka tu , eräiden sen varrella olevien rakennusten hankkiminen kaupungille 305 
Lääkär i t , ks. myös Aluelääkärit . 
Lääkärit, sairaalalääkärien palkkaus ym 34, 159, 213, 214 

Maanalaisten tilojen käy t töä selvit telemään ase te t tu komitea 157 
Maanhankinta-alueiden kuntoonpanos ta kaupungille a iheutuneet kus tannukse t 268 
Maanjako-oikeuden kokouksiin val i t tu kaupungin edusta ja 326 
Maanmit taus to imi tukset 325 
Maanteiden päätekoht ien määräämis tä koskeva valitus 345 
Maant ie ja tkoja koskevat asiat 345 
Maapalsta Oy., pakkolunas tuskorvauksen suori t taminen yhtiölle 303 
Maaperä tu tk imusten suor i t taminen 346 
Maataloustyönteki jäin, Helsingin, ammat t iosas ton ja kaupungin välinen työehtosopimus ... 10 
Maidontarkas tamoa koskevat asiat 34, 208, 212 
Mainonnan, terveydelle vaarallisen, estämistä liikennelaitoksen kuljetusvälineissä ta rkoi t -

t a v a aloite 103 
Maistraatt i , v i ranhal t i ja t 201 
Maito- ja leipäkauppojen aukioloaika 35 
Maitohygienialiitto, kaupungin l i i t tyminen sen jäseneksi 212 
Majoi tus lautakunta , puheen joh ta j an ja jäsenten valitseminen 141 
Makasiinikadun, Eteläisen, jatkeella olevan vedenhei t topaikan pois taminen 357 
Maksut, Hanasaaren voimalaitoksen nosturin käy t tömaksua koskeva asia 405 

» kaasu- ja sähkölaitoksen maksu ja koskevien luo t tovakuutus ten l akkau t taminen ... 110 
» kaupungille tulevat , niiden perimistä koskevat ohjeet 175 
» kot i ta lous lautakunnan j ä r j estämiin kursseihin osallistuvilta pe r i t t ävä t 291 
» rakennustyön valvonnasta kaupungille suor i te t tavat 30 
» sairaaloissa pe r i t t ävä t 44 
» satamal i ikennemaksuj en korot taminen 104 
» teurastamolai toksen nave t t amaksua koskeva valitus 383 
» to imikunnan ase t taminen se lvi t tämään Helsingin ja muiden kaupunkien yhteisiä 

maksu ja 12 
» tuu laakimaksujen määrääminen 374 
» vesilaitoksen 109 

Malmi, aluevaihdot siellä 77 
» erään rakennuksen myyn t i 306 
» kaupungin l i i t tyminen sinne rakenne t tavaa liike- ja poliisitaloa var ten perus te t ta -

vaan yhtiöön 307 
» las tentarhan ja -seimen perus taminen sinne 293* 
» maanjako-oikeuden is tuntoon val i t tu kaupungin edus ta ja 326 
» Ormusmäessä sijaitsevan vanhan kalliosuojan laa jentaminen 264 
» vesijohto- ym. töi tä siellä koskevat asiat 351, 392 

Malmin kansalaiskoulua koskevat asiat 279, 280, 309 
» kaupallisen keskikoulun avus taminen 64 
» kauppaopis ton avus taminen 64 
» lentokentän ympär is tön asemakaavoi t tamis ta koskeva aloite 95 
» sairaalaa koskevat kaupunginhal l i tuksen päätökset 229, 385 
» » » kaupunginval tuus ton päätökset 43 
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Malmin -Si l tamäen välisen tienosan kunnossapi täminen 99 
» Vapaaehto is ta Pa lokuntaa koskevat asiat 16, 18, 77, 351 

Mankala Oy:n lainoja koskevat asiat 17, 191 
Mannerheimin, Suomen Marsalkan, korkokuvan luovut taminen vuodeksi kaupungille 128 
Mannerheimint ien Yhteiskoulun lainat 19, 193 
Mannerheim-li i ton Malmin alaosaston avus taminen 65 

» -liitto, Lastenlinnan hoi topaikkoja koskevan sopimuksen uusiminen 46 
Marian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 215, 216, 385 

» » » kaupunginval tuus ton pää tökse t 38 
Marjaniemen eteläosan asemakaavan hyväksymis tä koskevat val i tukset 323 

» jätevesien mereen laskemista koskevat luva t 353 
» s i i r to lapuutarhaa koskevat asiat 337 

Markus Aure Oy:n konkurssipesän liikaa suor i t taman kunnall isverojen jako-osuuden pa-
lau t taminen 199 

Mart t i lan kokooja johdon ja tkaminen 347 
» kort tel in n:o 5 ton t in n:o 13 per imätön vuokran osa 320 

Matalasa lmenkatu , kuljetussillan rakentaminen sen yli 378 
» siltä Merikadulle joh tavan läpikulkut ien raken taminen 343 

Matka -apuraha t ja matkaker tomukse t , kaupungin vi ranhal t i ja in 163 
Matkailumainoksen, Pohjoismaiden pääkaupunkien yhteisen, julkaiseminen 261 
Matkakulujen ja a ter iakorvauksien suor i t taminen viranhalt i joi l le heille j ä r j e s te t ty jen kurs-

sien a j a l t a 148 
Matkakus tannukse t , niiden huomioon o t tamis ta verotuksessa koskeva kir je lmä 198 
Matkamiehenpolku, televisiokeskusantennin yhdyskaapel in raken taminen sen yli 317 
Matkus ta ja la i tu r in rakennustyön har jakaise t 380 
Maunulan kansakoulua koskevat asiat 279, 282 

» Kiinteis töyht iöt Oy:n osakepääoman koro t tamis ta koskeva asia 327 
Mehiläinen, Lääkär ien Yksityissairaala Oy:n l isätystä rakentamisoikeudesta suor i te t tava 

korvaus 95 
Meilahden vuokra-alue n:o 27 a, sillä sijaitsevien rakennus ten ostaminen 305 
Mellunkylä, a luevaihdot siellä 78 

» jä teveden laskemiseen avo-ojaan ym. myönne ty t luva t 353 
Mellunkylän vas taanot tokot ia koskevat asiat 53, 248 
Meltolan parantola , hoi topaikkojen luovut tamiskysymys 234 
Mercatorin Ki r japa ino ja Kus tannus Oy., kaupunginval tuus ton esityslistojen ym. pa inat -

t aminen siellä 134 
Merenkävi jä t yhdis tyksen lainoja koskevat asiat 190 
Merikatu, siltä autokatsas tuskont tor i in joh tavan t ien raken taminen y m 343 
Merimiesten muis tomerkkiä valmisteleva komitea, kaupungin edus ta jan valitseminen siihen 160 
Merimies-Unionin ja kaupungin välinen sa tamajäänsä rk i j ä in miehistöä koskeva työehto-

sopimus 10 
Metro to imikuntaa koskevat asiat 104, 160, 311, 371 
Metsäkummun hoitokoti, ta lonmiehen asuinrakennuksen purkaminen ja aidan rakentami-

nen 247 
Metsälän Lin ja Oy:n l i ikenneluvan uudis tamis ta koskeva anomus 370 
Mielisairaanhoitajien Liiton Nikkilän osaston avus taminen 42 
Mikonkadun leventäminen ja uudelleen jä r jes täminen 343 
Moottor ia joneuvojen h u o l t o - j a jakeluasemia var ten v u o k r a t t a v a t alueet 84, 315 
Moottoriajoneuvorekisterin pi tämis tä koskeva asia 203 
Moottoriveneet, kaupungin, a jok i r j an o t taminen käy t töön niissä 175 
Moskovan nuorisojär jestöjen vieraaksi va l i tu t kaupungin edus t a j a t 169 
Muistolaata t 357 
Mukavuuslai toksia koskevat asiat 257, 259, 334, 357 
Munkkiniemen erään viemärin uusiminen 264 

» kansakoulun maalaushuoneen kunnos taminen 280 
» k a t u t y ö t 340, 342 
» koillisosan tont t ien luovutusmuoto 84 
» ruotsinkieliselle yhteiskoululle myönne t ty laina, koulun kus tannusarvion 
» hyväksyminen 192, 308 
» sankarihauta-alueen kunnos taminen 357 

Munkkiniemi, k u m m i k u n t a vierailu siellä oleviin kouluihin 291 
» sadevesikaivon ja viemärin rakentaminen kortteli in n:o 30053 348 
» ton t t i en myynt i sieltä 80, 81 

Munkkisaaren erään alueen vuokraaminen Kesko Oy:lle 105 
Munkkisaarenkatu , suur jänni tekaapel in s i joi t taminen siihen 92 
Munkkivuoren Yhteiskoulun Kannatusyhdis tyksen lainat 18, 95, 192, 195 

» . eräiden katupi i rus tus ten vahvis taminen 340 
Museolautakunta , puheen joh ta j an ja jäsenten vaali 117 
Musiikki lautakunta, puheen joh ta j an ja jäsenten vaali 117 
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Muuntamoiden piirustusten hyväksyminen 404 
Must ikkamaan ja Kulosaaren välistä siltaa koskevat asiat 266, 377 
Myllypuron viemärei tä koskevat asiat 347, 353 
Myynti- ja mainoskoulun koulutalon muutospiirustusten hyväksyminen 309 
Myynt imiehet yhdis tyksen Helsingin osaston oikeut taminen k ä y t t ä m ä ä n kaupungin vaa-

kunaa lipussaan 406 
Mäenlaskijantie, ka turakennus- ja viemäritöiden suori t taminen siellä 348 
Mäkelänkadun j a lkakäy tävän ja pyörät ien päällystäminen 341 
Mäkelänkatu 86—96, taloon hank i t t ava televisiokeskusantenni 334 
Mäki torpant ien viemärin t ee t t äminen työ t tömyys työnä 264 
400-vuotiskoti-säätiö, ks. Helsingin kaupungin 400-vuotiskoti-säätiö. 
Neste Oy., Laajasa lon erään alueen vuokraaminen yhtiölle 91, 312 

» Oy.n oikeut taminen raken tamaan tie Laajasalon öljysatama-alueelle 344 
» » » öl jyputkis to Laajasaloon 318 

Neuvolatoimisto, y l ihoi ta jan viran jä t täminen t ä y t t ä m ä t t ä 209 
Neuvotteluoikeuksien myöntämis tä koskeva Helsingin Kunnan tekn iko t ja T y ö n j o h t a j a t 

-nimisen yhdistyksen anomus 150 
N iemenmäen asemakaavan vahvis taminen 323 

» asuntoalueen ja Rakuunan t ien jatkeen viemärisuunni te lman vahvis taminen 347 
» » yhteisväestönsuojan luonnospiirustusten hyväksyminen 56 
» ka tupi i rus tus ten vahvistaminen 341 
» ton t t i en luovutusmuoto 84, 302 
» » varaamis ta koskevat asiat 310 

Ni i t ty län pienteollisuusalueella olevan suolammikon t äy t t äminen 355 
Nikkilän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 215, 224, 224, 226, 294, 353 

» » » kaupunginval tuus ton päätökset 42 
N M K Y j a NNKY - . i i , k s . H e l s i n g i n N M K Y j n e . 
Nordsjön erään vesialueen ostaminen 71 
Nukar in lastenkotia koskevat asiat 245, 249 
Nummelan sairaalaa koskevat kaupunginhal l i tuksen päätökset 215, 226 

» » » kaupunginval tuus ton päätökset 42 
Nuohous taksan muu t t aminen 207 
Nuohousto in ta koskevien määräys ten tarkis tamis ta koskeva aloite 33 
Nuorisokahvilat , kioskimyynnin jä r jes tämis tä niissä koskeva asia 273 
Nuorisokerhoja koskevat as ia t 57, 271, 304 
Nuorisokoteja koskevat asiat 52, 57, 248 
Nuorison kult tuuriki lpai lut , Helsingin ja Tukholman väliset 291 
Nuorisotoimisto, huoneiston vuokraaminen työnväl i tystoimiston käy t töön 252 

» vi ranhal t i ja in t a rkas tusmatko jen korvaaminen y m 271, 272 
Nuorisotyölautakunta , kaluston hank in ta kerhokeskuksiin, kurssien jä r jes täminen ym. ... 272 

» puheen joh ta j an ja jäsenten vaali 116 
Nuot tapolun kansakoulun p ihan a i taaminen 280 

» osan pääl lys täminen 341 
Nurmi jä rven k u n n a n Valk jä rven kylässä to imi te t tava p i i r i ra jankäynt i 326 
N y a svenska läroverket, t on t in varaaminen ja myyn t i sille 80, 309 
Näsinpuron perkaaminen Kytöni i tyn t ien ja Miilutien vaiheilla 355 

Obligaatiolainoja koskevat as ia t 14, 179 
Ohjesääntö, ammat t iope tus la i tos ten 63 

» kansakoulujen 57, 273 
» kaupunginhal l i tuksen 4 
» las tensuoje lulautakunnan alaisten vajaamielislai tosten 64 
» las tentarhain l au t akunnan ja sen alaisten laitosten 64 
» sairaalatoimen 35 
» väes tönsuoje lu lautakunnan 55 

Oikeusapulautakuntaa ja toimistoa koskevat asiat 54, 115, 251 
Ojat , Elontien po ikk i rummun uusiminen 355 

» Jakot ien sivuojassa olevan r u m m u n kunnostaminen 355 
» Korppaan avo-ojan raken taminen umpiviemäriksi 355 
» Tapaninkylän ja Lassaksen erään o jan perkaamista koskeva anomus 355 

Omakotilainojen, eräiden Helsingin maala iskunnan alueen, s i i r täminen kaupungin hoidet-
tavaksi 192 

Oppikoulujen vanhempainneuvos to t 120 
» yksityisten, rakennusla inat 192 

Oppilaskoti Toivolaa koskevat as ia t 52, 245, 248, 250, 303 
Optikkokoulun avus taminen 289 
Osakkeiden, eräiden kiinteistöosakeyhtiöiden, merkitseminen 328 

» ostaminen Kiinteistö Oy. Hi ih tä jän t ie 1 -nimiseltä yht iö l tä 71 
» Renlund Oy.n, m y y n t i 179 
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Osoitenumeroinnin, eräiden tonttien, vahvistaminen : 322 
Osuustukkukauppa, Renlund Oy.n osakkeiden myynt i sille 179 
Otaniemen-Lehtisaaren-Kuusisaaren tietä koskevat asiat 99, 325 
Oulunkylä, aluevaihto siellä 306 

» eräiden katualueiden luovuttaminen sieltä kaupungille 68 
» erään tontin rakentamisvelvollisuuden sekä maksuajan pidentäminen 308 
» korttelin n:o 28216 tontille rakennettavien rakennusten ym. piirustusten hyväk-

syminen 329 
» rakennusviraston varaston tontin siirtäminen yleisten töiden lautakunnan hal-

lintoon 338 
» tont in myynti sieltä 80 
» vanhan palokaivon hävit täminen 356 

Oulunkylän katurakennustyöt 341, 343 
» keskiosan viemärisuunnitelman vahvistaminen 346 
» uuden kansakoulun tontin aitaaminen ym 281 
» vanhan kansakoulurakennuksen ym. määrääminen kiinteistölautakunnan hal-

lintoon 300 
Outamon vastaanottokotia koskevat asiat 53, 248 

Paasivaaran, S. W., Margariinitehdas Oy., kuormauslaiturin rakentamiseen yhtiölle myön-
net ty lupa 380 

Paatsamatie, viemärin rakentaminen siihen 347 
Pajamäki , eräiden katupiirustusten vahvistaminen 340 

» huoneiston hankkiminen asuntoalueelta lastenneuvolaa varten 210 
Pakila, aluevaihto siellä 76 

» eräiden tilojen ostaminen siltä 70 
» jätevesien laskemiseen ojiin myönnetyt luvat 352 
» sen eräiden osien asemakaavan hyväksyminen 95 
» tontin vuokralleanto sieltä 89 

Pakinkylän VPK, sille myönnetyn lainan ehdot 186 
» » tiloj en ostaminen sieltä 70 
» » tontin vuokraaminen sille 89 

Pakkolunastustoimitukset 303 
Palavien nesteiden varastointisäännön hyväksyminen 104 
Palkkalautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 114 

» viranhalti jat 144 
Palkkausta, viranhaltijain ja työntekijäin, koskevat asiat 8, 144, 146, 148, 213 

» viranhalti jakunnan, selvittelevä komitea 156 
Pallokenttä, Jääkent tä säätiön kanssa tehdyn vuokrasopimuksen muuttaminen 55 

» langattomien äänen välity slaitteiden hankkiminen sinne 259 
Palokaivojen, vanhojen, hävit tämistä koskeva asia 356 
Palolaitosta koskevat kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätökset 32, 205 
Palolautakunta, eräiden kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon 206 

» puheenj ohtaj an j a j äsenten vaali 114 
Palosäännön muut tamista koskeva valitus 205 
Paraisten Kalkkivuori Oy:n lisätystä rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 95 
Parantolat , keskus-, niille myönnetyn valtionavun oikaiseminen 213 
Pasila, lausunnon antaminen rautatiehallitukselle aseman lähialueen vuokraamisesta 310 

» Turun radan yli siellä johtavan maantiesillan kunnostaminen 378 
Pasilan askartelupajan toiminnan lopettaminen 272 

» -Kumpulan-Sörnäisten radan rakentamista koskeva asia 381 
» viemärin jatkaminen Ilmalaan 264 

Pelastakaa Lapset yhdistys, tont in vuokraaminen sille Haagasta, viemärin rakentaminen 89, 
309, 349 

Pelastusarmeija, ks. Suomen Pelastusarmeija. 
Pengerkadun varrella olevan leikkikentän kunnostaminen 356 
Perheenäitien loman vieton järjestämistä koskeva aloice 26, 57 
Perhelisäkustannusten korvaamista koskeva asia 246 
Pesula, Keskus-, sitä koskevat asiat 52, 154, 385, 386 
Pieksämäen kauppala, eräiden kansakoulukustannusten korvaaminen sille 247 
Pihlajamäen asuntoalueen tulotien rakentamista koskevat asiat 76 ,99,266, 325, 343, 345 

» » kunnallisteknillisten töiden suorittaminen 340, 341, 347 
» kansakoulun nimen vahvistaminen 280 

Pihlajasaaren uimarannan pukeutumissuojan hoitaminen 259 
Pika-ajuriaseman paikan varaaminen Esplanaadipuiston kohdalta 363 
Pirkkolan lastentarha, murron yhteydessä kadonneiden varojen poistaminen tileistä 293 

» urheilupuiston edelleen kehittämistä var ten asetet tu toimikunta 259 
Pitkäkosken sillan yleispiirustuksen hyväksyminen 110 

» vedenpuhdistuslaitosta koskevat asiat 72, 109, 389 
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Pitkäsäären siirtäminen urheilu- ja retkeily lautakunnan hallintoon ym 258 
Pi tä jänmäen sähköaseman piirustusten hyväksyminen 404 

» teollisuusalue, eräiden katupiirustusten vahvistaminen 340 
Pitäjänmäki, aluevaihto siellä 78 

» kansakoulutontin siirtäminen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
hallintoon 279 

» eräiden tontt ien vuokralleanto sieltä 90 
Pohjanheimon, L., Asekokoelma -nimiselle säätiölle suoritettava vahingonkorvaus 358 
Pohiois-Haagan Kiinteistöyhtiöt Oy., Kanneltie 8:n liittäminen siihen 410 
Pohjoismaiden pääkaupunkien yhteisen kulttuurikeskuksen perustaminen y m 298 

» » » matkailumainoksen julkaiseminen 261 
» Yhdyspankki Oy:n vapauttaminen Lauttasaaren Tehdasrakennus Ov:n 

kunnallisverojen maksamisen takuusta 199 
Pohjola, Vakuutusyhtiö, kaasu- ja sähkölaitoksen kulutusmaksujen luottovakuutussopi-

mu st en lakkauttaminen 110 
» » liikennevahingosta aiheutuneiden korvausten suorittaminen sille 81 

Pohjolan Pesula Oy., kaupungin edustus sen kokouksessa, jäsenten valitseminen johto-
kuntaan 408 

Poistot ja palautukset, eräiden kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvien saatavien poistaminen 
tileistä 93 

» » » » vuokrasaatavien poistaminen tileistä 320 
» » » palolaitoksen erään saatavan poistaminen tileistä 207 
» » » sairaalamaksu jäämien poistaminen tileistä 38 

Poliisilaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 203, 260, 370 
» » kaupunginvaltuuston päätökset 31 

Poliisilääkärin viran siirtäminen ylemäpään palkkaluokkaan 34 
Poliisitalon, uuden, huoneohjelman tarkistamista varten asetet tava toimikunta 155 
Poliklinikan, alkoholisti-, toiminnan lopettaminen 243 

» helsinkiläisten vanhusten, ylläpitämistä koskeva sopimus 234 
» teini-ikäisille tarkoitetun, toiminnan tukeminen 234 
» vanhusten, perustamista tarkoi t tava aloite 48 

Poliklinikka, Invaliidisäätiön ortopedinen, kansakoulujen ja lastentarhojen oppilaiden hoi-
dosta suoritettava korvaus 35 

Poliklinikkatoiminnan laajentamista tarkoi t tava aloite 33 
Poliklinikkatutkimuksen ja -hoidon, maksuttoman, järjestämistä lapsille tarkoi t tava aloite 36 
Polttoaineiden hinnat 142 
Polttoainepäällikön toimiston lopettaminen ym 273 
Porolahden kansakoulu, uuden siipirakennuksen rakennusohjelman hyväksyminen 61 
Posti- ja lennätinlaitoksen ja kaupungin välinen aluevaihto 306 

» » » oikeuttaminen asentamaan kaukopuhelinkaapeli Ero t ta jan kal-
liosuojaan 316 

Postisäästöpankki, lainan ottaminen siltä 14 
Potilaiden, pitkäaikaisten, hoitopaikkojen lisäämistä koskeva suunnitelma 38 
Presidentti Kekkosen 60-vuotispäivä, kaupungin onnittelut 170 
Professorintie, kulkutien rakentaminen siltä Munkkiniemen kansakoulun pihalle 343 
Professorintien eräiden osien jalkakäytävien päällystäminen 341 

» sillan teet täminen työllisyystyönä 264, 266 
Psykiatrinen vastaanotto-osasto 224 
Puhdistuslaitoksia koskevat asiat 100, 109, 309, 354, 374, 389 
Puhelimia, kaupungin, koskevat asiat 153 
Puhelinyhdistys, ks. Helsingin Puhelinyhdistys. 
Puhtaaksikirjoitustyöt, virka-ajan ulkopuolella suoritettavat, niistä makset tava palkkiot 148 
Puhtaanapitoa, katujen, koskevat asiat 100, 101, 346 
Puiden kaatamista luvat ta kaupungin maalta koskeva asia 321 
Puistolan kansakoulun lisärakennusohjelman hyväksyminen ym 61, 348 

» varastoalueella suoritet tavat työt 343 
Puistoleikkialueita ja puisto vartijoiden virkapukuja koskeva aloite 65 
Puistometsien siivoustyöt 94, 321 
Pukinmäen hoitokoti, valtionavun saamista koskeva valitus 224 
Pukinmäki, tilan ostaminen sieltä 70 
Puolaharjuntie, viemärin rakentaminen siihen 348 
Puotila, tontin myynti sieltä 83 
Puotilan kartanon viljamakasiinin myynt i ev.lut. seurakunnille 79 
Pur jeht i jankujan jätevedenpumppaamo 100 
Putkisto Oy:n konkurssipesälle suoritettava korvaus 358 
Puutavara- ja polttoaine jaoston jäsenten valitseminen 141 
Puutavara- ja polttoainetoimistoa koskevat asiat 6, 142, 153 
Pysähtymisen kieltäminen eräillä kaduilla ym 365 
Pysäkit, linja-autojen 362 

431 



Hakemisto 

Pysäköinnin sallimista ja kieltämistä koskevat päätökset 363 
Pysäköintimittarien sijoittaminen 369 
Pysäköintiä koskevien määräysten tarkistamista tarkoi t tava aloite 104 
Pyykkilaitureita koskevat asiat 378 
Päivähuoltola Aulaa koskevat asiat 53, 245 

» Vantaalaa koskevat asiat 53, 245, 250 
Päivähuoltoloiden v:n 1959 valtionapu 246 
Päiväkoti- ja kerhotoiminnan, vanhusten, tukemista tarkoi t tava aloite 26, 51 
Pääskylänkatu, maanalaisen höyryjohdon asentaminen siihen 317 

» 15 ja Sörnäisten rantat ie 22, talojen isännöitsijän tehtävien hoitamisesta 
makset tava palkkio 393 

Raastuvanoikeus 30, 202 
Raatihuoneen portaiden korjaaminen 334 
Rahapajan vanhan osan purkamisesta annet tava lausunto 335 
Rahatoimistoa koskevat asiat 5, 123, 135, 179 
Raikka Oy., räjähdysaineiden kaupan harjoi t tamista koskeva lausunto 120 
Raiteenpitoa koskevat sopimukset ym 378, 381 
Raittiusj ärj estöj en avustusmäärärahoj en j akaminen 268 
Rait t iuslautakunnan puheenj ohtaj an j a j äsenten vaali 116 

» toimisto 271 
Raittiusviikon avajaisjuhla, Tasavallan Presidentin kutsuminen siihen 271 
Rake Oy., ampuma-aseiden ja -tarpeiden kaupan harjoittamiseen sille myönnet ty lupa 120 
Rakennusjärjestyksen, Herttoniemen tehdaskorttelien ja öljysatama-alueen, 17 §:n kumoa-

minen 95 
» Pakilan, kumoaminen 95 

Rakennuskieltoa koskevat asiat 325 
Rakennusmestarintien viemäröiminen 348 
Rakennustarkastustoimisto, rakennustyön valvonnasta kaupungille suoritet tavat maksut 30 

» virat ja viranhalt i jat 202 
Rakennusten, eräiden, vastaanottaminen vastikkeetta 306 

» hallinnon ym. uudelleen järjestelyä varten perustettu yhteistyöelin 160 
» historiallisesti ja taiteellisesti arvokkaiden, suojeleminen 94 
» korjaaminen ja kunnossapito 97, 331, 333 
» kunnossapitotoimikunnan täydentäminen 160 
» purkaminen, niiden ostaminen ja myynt i 247, 257, 281, 282, 305, 306, 334, 339 

Rakennusvirasto, anastetun omaisuuden poistaminen luettelosta ym 358 
» asuntojentarkastustoimiston ja ammattientarkastustoimiston sijoittami-

nen sen virastotaloon 209 
» eräitä yksityisten omistamia viemäreitä koskeva asia 347 
» Hernesaaren autokorjaamon peruskorjaustyöt ym 356 
» sen autot . . . . . . 299, 338 
» toimisto- ja varastotilojen vuokraaminen Agroksen alueelta 338 
» vahingonkorvausten suorittaminen 346, 353 
» virat ja viranhalt i jat 98, 337 
» yhteishankintoj en suorittaminen 153 

Rakennusviraston henkilökunnanruokalan avaaminen ym 339 
» organisaation muutosehdotusta tu tk imaan asetettu jaosto 160 
» puhelimia koskevat asiat 154 
» uuden virastotalon siirtäminen yleisten töiden lautakunnan hallintoon ... 338 

Rakennusyritysten, eräiden kertomusvuoden asuntorakennusohjelmaan kuuluvien, rahoit-
taminen 192 

Rakentajain Takaus Oy:n takauksen hyväksymistä koskeva asia 196 
Rakentamisvelvollisuuden, tonttien, täyt tämisajan pidetäminen 308 
Ramsaynrannan päätekohdan määrääminen, kaupungin edustaja katselmustoimituksessa 325 
Ramsjöuddin tiehoitokunnan kokoukseen valittu kaupungin edustaja 326 
Rantakartanontie, Kotirinne-nimisen kiinteistön liittäminen siihen 352 
Rastilan kartanon tien t iehoitokunnan perustamiskokous 321 

» ulkoilualuetta koskevat asiat 258 
Ratkaisuvallan siirtämistoimikunnan täydentäminen 160 
Ratsastushalli, Ruskeasuon, eräiden huoneistojen luovuttaminen sieltä poliisihenkilökun-

nan käyt töön 204 
» » pakkopil t tuun rakentaminen sinne ym 260 

Rauma-Repola Oy., tuulaakimaksun palaut tamista sille koskeva asia 374 
Rautatientorin liikennekioskin rakentaminen 102 
Rautaväli tys Oy:n har jo i t tamaa räjähdysaineiden, aseiden ym. kauppaa koskeva lausunto 120, 

Renlund Oy:n osakkeiden myynt i 179 
» » tontin rakentamisajan pidentämistä koskeva asia 308 
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Hakemisto 

Reposalmen uimaranta, sähköjohdon vetäminen uimarannan kioskiin 260 
Revisiotoiminnan tehostamista varten asetettu toimikunta 155 
Revisiovirastoa koskevat asiat 6, 139, 152 
Riksi-Levyt Oy., yhtiön ja kaupungin välinen aluevaihto ym 77, 356 
Rinnekodin laajennustyön rahoittaminen ym 251 
Risto Ryt in tien katualueiden luovuttamista yleiseen käyttöön koskeva asia 307 
Roihuvuoren eräiden katupiirustusten vahvistaminen 341 

» kansakoulun nimen vahvistaminen 280 
» Oppikouluyhdistyksen lainoja koskevat asiat 19, 192, 195 
» Oppikouluyhdistys, luokkahuoneiden ym. vuokraaminen siltä Porolahden 

kansakoulun käyttöön 279 
» vanhainkotia koskevat asiat 50, 241 

Roihuvuori, siellä olevan hiidenkirnun säilyttäminen 356 
» veneiden kiinnityslaiturin rakentamista sinne koskeva aloite 107 
» äitiys- ja lastenneuvolaa varten sieltä vara t tava huoneisto 210 

Rokotustilaisuuksien toimeenpaneminen 33 
Ruoholahden siltaa koskevat asiat 106, 376 
Ruonasalmen puiston hallinto 257 
Ruonasalmentien rakentamiseen tarvit tavien alueiden korvaaminen 307 
Ruskeasuon eräiden katupiirustusten vahvistaminen 340 

» erään tontin vuokralleanto 87 
» siirtolapuutarhaa koskevat asiat 336 
» vaunuhalleja koskevat asiat 102, 161, 360, 361 

Rutalahti , Leivonmäen erään alueen ostaminen sieltä 144 
Ryt ty län vastaanottokotia koskevat asiat 53, 248, 257 

» ym. kylien rakennuskaavoja koskevaan kokoukseen valit tu kaupungin edustaja . . . 325 
Ryytimaantien penkereeltä rakennet tavat portaat ja jalankulkutiet 343 
Räjähdysaineiden ja ampuma-aseiden kaupan harjoi t tamista koskevat lausunnot 120, 410 
Röntgenhenkilökunnan pakollinen talviloma 36 
Röntgenkuvaus, kaupungin väestön 43 

Sailors Home Säätiön hallitus, jäsenen ja t i l intarkastajan valitseminen siihen 119 
Sairaala-alan neuvottelukunnan asettaminen 234 
Sairaalahallinnon organisaation uudistaminen 35 
Sairaalakeskus, virat ja viranhalti jat 216 
Sairaalalautakunta, eräiden kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon 214 

» hankintatoimikunnan ja eräiden jaostojen asettaminen 159 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 114 

Sairaalalääkärien palkkauksen järjestely ym 159, 213 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 

» erikoislääkärien palkkaaminen sairaalain lääkärin virkoihin 214 
» eräiden sairaanhoitajakoulujen oppilaiden harjoittelu kaupungin sairaaloissa ym. 215, 

219 
» itäisten ja pohjoisten asuma-alueiden sairaalatarvetta ym. koskevat aloitteet 26, 37, 

48 
» niiden valtionapukysymykset 212 
» » vaateasioita käsittelemään asetet tava toimikunta 157 
» pitkäaikaisesti sairaiden potilaiden hoitopaikkojen lisäämistä koskeva suunnitel-

ma ym 38 
» röntgenhenkilökunnan pakollinen talviloma 36 
» sairaalamaksu jäämien poistaminen tileistä 38 
» vierailuaikojen muuttamista kaupungin sairaaloissa ja laitoksissa tarkoi t tava 

aloite 38 
Sairaalatoimen kehittämistä varten asetettu jaosto 159 

» ohjesäännön muuttaminen 35 
Sairaala virasto, virat ja viranhalt i jat 35, 38, 215 
Sairaanhoitajakoulu, oppilaiden opetuskohteisiin suorittamien matkojen korvaaminen 231 
Sairaanhoitajaopiston, Helsingin, oppilaiden harjoit telu kaupungin sairaaloissa 215 
Sairaanhoitohenkilökunnan palkkausjärjestelmän muut tamis ta koskeva aloite 48 
Sairaankuljetusautojen, palolaitoksen, luovuttaminen eri tarkoituksiin 207 
Salama, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, kaupungin kar tan painattamiseen sille myön-

net ty lupa 301 
Salmisaaren Veneveistämö Oy., sitä koskeva ulosmittaus 129, 320 

» Voimalaitos, uuden kaukolämpökeskuksen suunnitelma ym 111 
Sankarihaudat, tervapatavalaistuksen järjestäminen niille 357 
Sankarihauta-alueen, Munkkiniemen, kunnostaminen 357 
Santahaminan äitiys- ja lastenneuvolan lopettamista koskeva ilmoitus 210 
Satamajäänsärkijäin miehistöä koskeva työehtosopimus ym 10, 373 
Satamalaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 372 
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Hakemisto 

Satamalai tosta koskevat kaupungin valtuuston päätökset 104 
Satamalautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 117 

» tuulaakimaksun määrääminen ym 374 
» vahingonkorvaukset 382 

Satamaliikennemaksujen korottaminen . 104 
Satamat, Eteläsatamaa koskevat asiat 105, 382 

» Kata janokan I I I varastorakennuksen rakentaminen 375 
» Länsisataman huoltorakennuksen palovahinkojen korjaaminen 375 
» niiden valaistusta koskeva asia ym 375 
» Sörnäisten sa taman huoltorakennuksen pääpiirustusten hyväksyminen 375 
» vapaasataman perustamista koskeva asia 375 

Satamaratoja koskevat asiat 380 
Sato Oy., eräiden osakkeiden kauppahinnan indeksikorotus 196 

» » Pihlajamäen asuntoalueen kunnallisteknillisten töiden suorittaminen 340 
» » sen oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava Tuhkimontien alitse 315 
» » sille vuokra t tu ja tont te ja koskevan päätöksen muut taminen 91 

Savolainen Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 88 
Savu- ja pölyhaittojen poistamista tarkoi t tava aloite 97 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti , jäsenten ja t i l intarkastajien valit-

seminen 119 
Seurakunnat, ks. Evankelisluterilaiset seurakunnat ja Kreikkalaiskatolinen seurakunta. 
Seurasaarta koskevat asiat 257, 356 
Seutukaavaliitto, ks. Helsingin Seutukaavaliitto. 
Shell Oy., alueen vuokraaminen yhtiölle Laajasalosta 91, 315 

» » Töölönkadun varrella olevan alueen luovuttaminen sille 307 
Sibelius-Akatemian säätiön isännistön jäsenen valitseminen 407 

» -viikon säätiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten valitseminen 407 
» » tappion peit täminen 66 

Sight-seeing-Buss Oy:n kiertoajelulupaa koskeva anomus 370 
Siilitien kansakoulun nimen vahvistaminen 279 
Siirtolapuutarhoja koskevat asiat 336 
Sijoitusohjelman laatiminen v:ksi 1962—1966 130 
Sillat, Laajasalosta Vartiosaareen rakennet tavan sillan vesioikeuskatselmukseen valittu 

kaupungin edustaja 378 
» Lapinlahden siltaa koskevat asiat 377 
» Lauttasaaren siltaa koskevat asiat 107, 376, 377 
» Matalasalmenkadun yli rakennet tava kuljetussilta 378 
» Mustikkamaan ja Kulosaaren välistä siltaa koskevat asiat 377 
» Pasilassa olevan maantiesillan kunnostamista koskeva asia 378 
» Pitkäkosken sillan yleispiirustuksen hyväksyminen 110 
» Professorintien sillan teettäminen työllisyystyönä 264, 266 
» Ruoholahden siltaa koskevat asiat 106, 367 
» Sörnäisten siltaa koskevat asiat 158, 376 
» Vantaanjoen siltojen leventämistyöt 266, 343 

Silmälasioptikkokoulun avustaminen 289 
Siltavuorenrannan pääviemärin siirtäminen 348 
Silvolan tekojärveä koskevat asiat 72, 109, 158, 160 
Sipoon Kaunissaari — Sibbo Fagerö, Fagerön saaren nimi 322 
Sirolan Liikenne Oy:n linjan aikataulun muuttamista koskeva anomus 370 
Sirpalesaaren länsirannalle rakennet tavan aal lonmurtajan paikan pohja tutkimukset 376 
Sissosentien ja Höökintien eräiden tilanomistajien oikeuttaminen rakentamaan kesävesi-

johto 391 
Skoha Oy., ampuma-aseiden kaupan harjoi t tamista koskeva lausunto 120 
Societas Gerontologica Fennica yhdistyksen ja kaupungin välinen vanhusten poliklinikkaa 

koskeva sopimus 234 
Sofianlehdon vastaanottokotia koskevat asiat 52, 247 
Sofianlehdonkadun jalkakäytävien päällystäminen 341 
Sohlberg, G. W., Oy:n ja kaupungin väliset raiteita koskevat sopimukset 382 
Sokeat, liikennelaitoksen alennuslippujen myöntäminen heille 362 
Sompasaaren läntisen laiturin rakennustyöt 380 
Sosiaalivirastotaloa var ten vara t tava tont t i . 84 
Sosialidemokraattisen Opposition val tuustoryhmän nimen muut taminen Sos. dem. Liitoksi 123 
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit yhdistyksen avustaminen 273 

» » » Sotainvalidit yhdistyksen oikeuttaminen valmista-
maan Korkeasaariaiheisia merkkejä 258 

Sotilaspiirin, Helsingin, kutsunta lautakuntaan valit tu kaupungin edustaja 406 
Soutumiehet yhdistyksen lainan maksuajan pidentämistä koskeva asia 17 
Stadion, Camping-näyttelyn järjestäminen siellä 257 

» retkeilymajan rakentamista sinne suunnitteleva toimikunta 159 

434 



Hakemis to 

S tad ion -säät iön edustaj is toon val i tut jäsenet 119 
» » lainojen takaaminen 20 

Stansvik in k a r t a n o n l isärakennuksen muu te t tu j en pääpi i rus tus ten hyväksyminen 260 
» » vesi- ja viemäri johtotyöt 266 

Steiner, Rudolf , -koulun lainoja koskevat asiat 190, 195 
Steniuksentie, viemärin rakentaminen siihen 347 
S tockmann Oy:n ampuma-aseiden kaupan har jo i t t amis ta koskeva lausunto 120 

» Trading Co L t d Oy:n ampuma-aseiden kaupan ha r jo i t t amis t a koskeva lausunto 410 
Strömberg Oy., vahingonkorvauksen suori t taminen yhtiölle 359 
Strömsinlaht i , venelai turin rakentaminen sen r an t aan 379 
S tu renka tu 4:ssä si jai tsevan koulutalon vuokral leantoa koskeva val i tus 311 
Suhdannevaraus ta l le tuks ia koskeva Kaupunkil i i ton toimiston kier tokir je 200 
Sukupuolitautien poliklinikkaa koskevat asiat 208, 211 
Sulasol, korvauksen suori t taminen sille yhteislauluti laisuuden jär jes tämises tä Helsinki-

pä ivänä 297 
Suoj akorokkeiden, eräiden, poistaminen 368 
Suojate iden merki tseminen 365 
Suomalais-Amerikkalaisen Yhdistyksen avustaminen 178 
Suomen Ammati l l is ten koulujen Opettajal i i ton 30-vuot is juhlakokouksen jä r jes täminen 290 

» Arkkiteht i l i i ton avustaminen 359 
» Autoklubi , kuapungin kar tan painat tamiseen sille m y ö n n e t t y lupa 301 
» Bofors, yht iön ja kaupungin välinen aluevaihto 78 
» Farmas ian Eläkekassa, eräiden tont t ien vuokraaminen sille 91 
» Kaupunki l i i ton ansiomerkkien jakaminen 151 
» Kul taseppien Liitto, laboratoriokoulun huoneiston luovu t t aminen liiton käy t töön 288 
» Kuvanveis tä jä l i i t to , veistoksen lainaaminen sille Taidehallissa j ä r j e s t e t t ävää näy t -

te lyä var ten 285 
» Kylmäteknillis-Taloudellisen Yhdistyksen kokouksiin va l i t tu kaupungin edus ta ja 408 
» Lastenhoi toyhdis tyksen avustaminen 251 
» Liikemiesten Kauppaopis ton Säätiön halli tus, jäsenen val i tseminen 119 
» Marsalkan ra t sas ta japa t sasva l tuuskunnan kaupungil le l u o v u t t a m a atel jeeraken-

nus 306 
» Messut Osuuskunta , kaupungin edus ta jan val i tseminen sen kokouksiin 408 
» » » sille vuokra t tu Messukentän ym. vuok ran a lentaminen 320 
» » » vahingonkorvauksen suor i t taminen sille y m 176, 371 
» Osuuskauppojen Keskuskunta , ampuma-aseiden k a u p a n ha r jo i t t amis t a koskeva 

lausunto 120, 410 
» » » Jollaksessa olevan opis torakennuksen viemäriä 

koskeva asia 352 
» » » sen oikeut taminen a s e n t a m a a n maanala inen höy-

ry joh to Pääsky l änka tuun 317 
» » » sen toimesta perus te t tava l le yhtiölle vuokra t t ava 

ton t t i 90 
» Pank in ja kaupungin välistä ton t t ikauppaa koskeva asia 302 
» Pelas tusarmei jan Säätiö, lainan myöntäminen sille 180 
» » Säätiön avustaminen 243 
» » » lastenkodin kor jaus työ t 251 
» Siviili- j a Asevelvollisuusinvalidien Liitolle v a r a t u n ton t in v a r a u s a j a n pidentämi-

nen 310 
» Sokeain Liitto, sen saaman lainan ehtojen vahvis taminen 182 
» Sokeri Oy:n oikeut taminen r aken tamaan Töölön Soker i teh taan sisäänajot ie 343 
» Taideteollisuusyhdistys, jäsenen vali tseminen sen hal l in toneuvostoon 119 
» Teat te r i jä r jes tö jen Keskusliiton avus taminen 297 
» Tur is t iauto Oy., au to l in jan pidentämiseen yhtiölle m y ö n n e t t y lupa y m 363, 370 
» Vakuutusyht iö , kaasu- ja sähkölaitoksen ku lu tusmaksu jen luot tovakuutussopi-

musten lakkaut taminen 110 
Suomenlinna, jär jestyshäir iöiden estämistä sen alueella t a r k o i t t a v a aloite 30 
Suomenlinnan j äät ien kan tavuuden tarkkai lu 375 

» kansakoulu, kahvi tar joi lun jä r jes täminen siellä p i i spantarkas tuksen yhtey-
dessä 281 

» kirkon luovut taminen evankelisluterilaisille seurakunni l le 310 
» Liikenne Oy., kaupungin edus ta jan val i tseminen sen j o h t o k u n t a a n 408 
» teiden kunnossapi toa ja hoitoa koskeva selvitys 345 

Suomi, Keskinäinen Henkivakuutusyht iö , ton t in m y y n t i sille 83 
» -Neuvostoli i t to-Seura, poikien ammat t ikou lun elokuvasal in vuokraaminen sen 

käy t töön 289 
» -Puola yhdistys, kaupunginorkester in käy tös tä suor i t e t t ava korvaus 296 

Susitie 2—4, televisiokeskusantennin hankkiminen taloon 334 
Suur-Helsingin kauppahuone Oy., liikkeen j oh t a j an hyväksymisanomus 121 
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Hakemisto 

Suursuo, asuntotontt ien vuokralleanto sieltä 88 
Suursuon alueen katu- ja viemärityöt 100, 342, 347 

» » asuntotontt ien luovutusmuoto ym 84, 302 
Suutarila, kadunnimistön täydentäminen 322 

» tilan ostaminen sieltä 71 
Suvilahden hiilenmurskaamon pääpiirustusten hyväksyminen 404 

» voimalaitos, muuntamoasemalla suori tet tavat t yö t 111 
» » nokihaitan poistamissuunnitelma 404 

Suvilahden kadun osan päällystäminen 341 
Svenska Köpmannaskolan Ab., tontin varaaminen sitä varten 309 

» Medborgarhögskolan, Kustaankar tanon vanhainkodissa sen toimesta suoritettava 
tutkimus 241 

Sydäntautiliiton työn tukemista tarkoi t tava aloite 26, 48 
Sähkökaapelien ym. rakentamiseen yksityisille myönnetyt luvat 92 
Sähkölaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 153, 396 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 14, 92, 107, 111 
Sörnäinen, venelaiturien rakentamista sinne tarkoi t tava aloite 107 
Sörnäisten kadunnimistön täydentäminen 322 

» rantat ie 22, talon isännöitsijän tehtävien hoitamisesta makset tava palkkio ... 393 
» sataman huoltorakennuksen pääpiirustusten hyväksyminen 375 
» siltaa koskevat asiat 158, 339, 376 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakaminen 298 
Taideteollisen oppilaitoksen avustaminen ym 292 

» » taloudellista asemaa tu tk iva komitea, kaupungin edustajan 
valitseminen siihen 160 

Taideteosten, eräiden, lainaaminen yksityiselle taiteilijalle 128 
» hankkiminen huoltolaitoksiin 239 

Taidetta kouluihin -nimisen yhdistyksen avustaminen 292 
Taivaskallio, katuhiekan varastoimiseen tarkoi te t tu jen kalliosiilojen rakentaminen 100 
Takkatien pienteollisuusalueen eräiden tontt ien vuokralleanto 90 
Taksa, ks. myös tariffit . 

» eräiden nuoriso- ja vastaanottokotien hoitomaksujen 53 
» nuohoustaksan muuttaminen 207 
» satamien liikennemaksujen taksan tarkistaminen 374 

Talin jätevedenpuhdistamoa koskevat asiat 338, 354 
» kartano, t raktorin hankkiminen sinne 94 

Tallberg, Julius, Oy., sen lisätystä rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 95 
Talojen, eräiden kaupungin omistamien, korjaaminen 97 
Talousarvio, v:n 1961 — 22 

» » » sen laatimista ja tilisäännön noudat tamis ta koskevat kiertokirjeet 
ym 200 

» » » talousarvioehdotuksen käsi t telyjärjestys 200 
Talousarvion toteutumista ja tilien asemaa ym. koskevat ilmoitukset 200 
Tammelundin Liikenne Oy:n liikennelupaa ym. koskeva anomus 371 
Tammisaarenkadun ja Heinolankadun rakentaminen 343 
Tammisalon eräitä tont te ja koskeva poikkeus asemakaavamääräyksis tä 323 

» eräältä alueelta luvat ta kaadet tu ja puita koskeva asia 321 
» katujen rakentaminen ja katualueiden luovuttaminen 68, 341, 342 
» viemärisuunnitelman hyväksyminen, niiden rakentaminen eräisiin katuihin 

347, 348 
Tampereen ja Helsingin välisten jalkapallo- ja lentopallo-ottelun kustannukset 301 
Tapanila, alueen ostaminen sieltä 70 

» aluevaihto siellä 306 
» eräiden istutusten ja rakennelmien siirtämisestä suori tet tava korvaus 307 
» » tilojen myynti sieltä 82 
» erään siellä toimitetun maanmittaustoimituksen palkkion suorittaminen 326 
» kaupungin etuosto-oikeuden jät täminen k ä y t t ä m ä t t ä 79 

Tapanilan Erän lainojen järjestely 191 
» jätevedenpumppaamon pääpiirustusten hyväksyminen 354 
» jätevesien laskemista koskevat luvat 353 

Tapaninkylän erään ojan perkaamisasia 355 
Tapa turmantor jun ta yhdistyksen liikennejaoston avustaminen ym 372 
Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Kullervon kanssa tehtävä, kaupungin luottamusmiehiä ym. 

koskeva lentovakuutussopimus 146 
Tariffin, liikennelaitoksen, korottaminen 101 
Tartunnantorjuntatoimisto, terveydenhoitoviraston, rokotustilaisuuksien toimeenpane-

minen 33 
» » terveyssisaren palkkaaminen sinne 208 
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Tarvon kesäkodin eräiden rakennusten siirtäminen työväenopistojen johtokunnan hallin-
toon 284, 285 

Tarvontien maa-alueen katselmukseen valittu kaupungin edustaja 325 
» rakentamista Huopalahdentiehen saakka koskeva asia 344 

Tasavallan Presidentin 60-vuotispäivä, kaupungin onnittelut 170 
Tattar isuon asemakaavoitet tavan alueen katujen nimet 322 
Teatteripäivien, 33., tappion peittäminen 297 
Teatterit , aloite niiden velvoittamiseksi antamaan ilmaisia pääsylippuja vanhuksille ... 25, 67 

» niille myönnettävien avustusten ehdot 26 
Teatteritalon rahoit tamista selvittelemään asetettu toimikunta 158 
Tehtaankadun kansakoulu, kahvitarjoilun järjestäminen piispantarkastuksen yhteydessä 281 
Teini-ikäisille tarkoitetun poliklinikan toiminnan tukeminen 234 
Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse, säätiön lisätty rakentamisoikeus ym 95, 349 
Televisioantennien asentaminen kaupungin kiinteistöihin 332, 334, 405 
Telva Oy., yhtiön ja kaupungin välinen aluevaihto 75 
Temppeliaukion kalliosuojan lämmittämisestä suoritettava palkkio 135 

» kirkkoa koskeva suunnitelma 79, 310 
Tenholantie 3—5, televisiokeskusantennin hankkiminen taloon 334 
Tennistalo, tennishallien vuokran maksun lykkääminen 257 
Teollisuuskeskus Oy., kaupungin edustus sen kokouksessa, jäsenen valitseminen sen halli-

tukseen 408 
» Oy:n lisätystä rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 95 

Teollisuuslaitokset, kaasu-, sähkö- ja kaukolämpölaskujen perimisjärjestelmän muut ta -
minen 386 

» tiedotustilaisuuksien järjestäminen niiden toimesta 386 
Teollisuuslaitosten kassa- ja tiliosasto, virat ja viranhalt i jat ym 405 

» lautakunnan asettamien jaostojen kokoontuminen 160 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 118 
» vastaanottamien vakuuksien palauttaminen 110 

Tervalammen työlaitosta koskevat asiat 242 
Tervapatavalaistuksen järjestäminen sankarihaudoille 357 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio 208, 212 
Terveydenhoitoj ärj estyksen muutos 108 
Terveydenhoitolautakunnan alaisille alitilittäj ille myönnetyt ennakkovarat 208 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 114 
Terveydenhoitotilojen varaaminen uusista koulutaloista 209 
Terveydenhoitovirastoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 208, 212 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 33 
Terveyssisarten ja kätilöiden koulutukseen saatavaa valt ionapua koskeva asia 208 
Teräs Oy., räjähdysaineiden ja ampuma-aseiden kaupan har joi t tamista koskeva lausunto 120 
Testamenttilahjoitus, kaupungin saama 51, 241 
Teurastamolaitoksen lautakunta, Agroksen aluetta koskevien vuokrasopimusten siirtä-

minen sille 384 
» » johtosäännön uusiminen 107 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 118 

Teurastamolaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 382 
» » kaupunginvaltuuston päätökset 107 

Tieasioiden hoidon ym. järjestämistä tarkoit tava aloite 100 
Tieliikenneasetuksen muut tamis ta suunnittelevaan neuvot te lukuntaan val i t tu kaupungin 

edustaja 372 
Tiet, ks. myös Kadut ja tiet. 

» Allergiatutkimussäätiölle tien rakentamiseen myönnet ty lupa 348 
» Espoon-Nuuksion kylätien hoitoa koskeva asia 345 
» Haaga-Maunula-Pirkkola retkireitin töiden loppuun suorit taminen ym 343 
» Helsingin-Lähden valtatien rakentamista koskevat asiat . . — 345 
» » ohikulkutien rakentaminen välillä Vantaa-Häkansböle 345 
» » -Turun moottoritien rakentamista koskevat asiat 342, 344 
» Herttoniemen pikatietä koskevat asiat 345 
» Jorvaksen maantien kaupungin ra jan ja Matinkylän välisen osan rakentaminen ... 344 
» Kaskisaaren päätien osan rakentaminen 324 
» maantiejatkoj a koskevat asiat 345 
» Malmin-Siltamäen välisen tienosan kunnossapitäminen 99 
» Neste Oy:n oikeuttaminen rakentamaan tie Laajasalon öljysatama-alueelle 344 
» Otaniemen-Lehtisaaren-Kuusisaaren tien rakentaminen paikallistienä 99 
» Pihlajamäen asuntoalueen tulotien rakentamista koskevat asiat 343, 345 
» Suomenlinnan teiden kunnossapitoa ja hoitoa koskeva selvitys 345 
» Tarvontien rakentamista koskevat asiat 325, 344 
» Toivontien tiehoitokunnalle suoritettava kaupungin osuus kuntoonpano- ym. kus-

tannuksista 345 
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Tiet, Vantaanjoen siltatöihin lii t tyvät t ietyöt 343 
» Vihdintien paalutus- ja kartoitustyön kustannukset 322 
» yleisten teiden päätekohtien vahvistaminen 99 

Tietojenkäsittelykeskuksen perustaminen, sitä koskevat asiat 136 
Tilastoa, kunnallis-, käsittelevän pohjoismaisen kokouksen järjestäminen 169 
Tilastoneuvottelukunnan jäsenten valitseminen 135 
Tilastotoimistoa koskevat asiat 135 
Tilien ja hallinnon, v:n 1957 ja 1958, tarkastus 6 

» » » » 1959, tarkastus 7 
Tilinpäätös, kaupungin v:n 1959 199 
Tilinpäätöstilaston parantamista koskeva t i lastoneuvottelukunnan esitys 199 
Tilintarkastajien ilmoitus jakautumisestaan jaostoihin 139 

» kertomuksen käsittelyn aika 6 
» valitseminen 7 

Tili tysvuokrajärjestelmän tarkistaminen 330 
Toimelan, Työkeskus, Tukiyhdistykselle myönnet ty laina 15, 182 

» Vapaaopiston avustaminen 292 
Toimikunnat, ks. Komiteat ym. 
Toivolan Oppilasko ti, ks. Oppilasko ti Toivola. 
Toivonkoti-nimisen vanhainkodin toiminnan tukemista var ten myönnetyn lainan ehdot ... 181 
Toivontien tiehoitokunta, kuntoonpano- ym. kustannusten kaupungin osuuden suoritta-

minen sille 345 
Tonttien, eräiden, kauppahintojen maksuajan pidentäminen ym 308 

» » käytön tehostaminen 84, 310 
» » osoitenumeroinnin vahvistaminen 322 
» » rakentamisajan pidentäminen 308 
» ja kortteleiden, eräiden, korkeuslukujen vahvistaminen 323 
» luovuttamista majoitusparakkeja varten sekä yömajan järjestämistä koditto-

mille tarkoi t tava aloite > • • • 94 
» myynt i ja luovutus 79 
» Niemenmäen, luovutusmuoto 84, 302 
» omistajille palaute t tavat asemakaavalain mukaiset vakuudet 308 
» ostaminen 68 
» Suursuon alueen ja Haagan luoteisosan asuntotont t ien luovutusmuoto 84, 302 
» varaaminen eri tarkoituksiin 84, 309 
» vuokralleanto 84 

Tont t i jaot ja niiden muutokset 323 
Tontt ikauppa, Suomen Pankin ja kaupungin välinen 302 
Tonttiveron kannon järjestäminen 21 
Toukola, eräiden täyttämistöiden suorittaminen siellä 355 
Toukolan eräitä kortteleita varten rakennet tava väestönsuoja 262 

» konekorjaamon konesuojarakennuksen sähkötöiden suorittaminen 356 
» leikkipuistorakennuksen ym. määrääminen kiinteistölautakunnan hallintoon ... 300 

Trading, Julius, Oy., räjähdysaineiden kaupan har joi t tamista koskeva lausunto 120 
Trustivapaa Bensiini Oy:n oikeuttaminen rakentamaan viemäri Munkkiniemeen 349 
Tuberkuloositarkastus, kaupungin väestön röntgenkuvaaminen 43, 208, 234 
Tuberkuloositoimistoa koskevat asiat 43, 227 
Tuhkimontie, lämpöjohdon rakentaminen sen alitse 315 
Tukholman ja Helsingin kaupunkien nuorison väliset kult tuurikilpailut 291 

» kaupungin vieraaksi matkustavan val tuuskunnan jäsenten valitseminen 169 
» kunnalliskokous 170 
» päiväkotia koskevat asiat 292 

Tukkukauppojen Oy:n lisätystä rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 95 
Tullikamarien laboratoriota varten kunnostet tavat huoneti lat 105, 374 
Tullinpuomin leikkikenttää koskevat asiat 65, 356 
Tullisaarta koskevat asiat 71, 258, 357 
Tunnelin rakentaminen Haar tmaninkadun alitse 316 
Tuomarinkylän kar tanon peruskorjaustyöt 66 
Tuot ta ja in Lihakeskuskunta, tontin vuokraaminen sille 86 
Turun moottoritietä koskevat asiat 99, 342, 344 
Tutki ja lautakunnan varapuheenjohtajan ja jäsenten määrääminen 119 
Tuulaakimaksun määrääminen ym 374 
Tuusulanjärven säännöstely 389 
Työehtosopimuksia koskevat asiat 10, 150 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistykselle myönnet ty laina 15, 182 
Työllisyyslautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 116 

» virat ja viranhalt i jat ym 264 
Työllisyystöiden järjestämistä varten asetettu komitea 157 
Työntekijät , ks. myös Viranhaltijat. 
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Työntekijät , eri työmailla anastetun omaisuuden korvaaminen heille 358; 

» palkkausta, eläkkeitä ym. koskevat asiat 8, 144 
» työssä vahingoittuneen omaisuuden korvaaminen heille 382-

Työnväli tyslautakunta, erikoisosastojen toimikuntien valitseminen 252 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 115 

Työnvälitystoimistoa koskevat asiat 54, 251 
Työpajankadun varrella olevan tontin vuokralleanto 85 
Työsuhteessa olevien henkilöiden palkkaus 144 
Työtehotoimintaa koskevat asiat 133 
Työterveyslaitos, pienoisröntgenkuvauksesta suoritettava korvaus 234 
Työttömyys- ja työllisyystöiden järjestely 56, 264 
Työttömyyskortiston sulkeminen 264 
Työttömyystöinä suoritettavien työkohteiden selvittämistä ta rkoi t tava aloite 56 
Työttömät, kurssien ym. koulutuksen järjestäminen heille 243, 267, 291 
Työturvallisuustoimintaa koskevat asiat 132 
Työtuvat , työttömille naisille jär jestet tyjen työtilaisuuksien kustannukset ym 243 

» virat ja viranhalt i jat 50, 242 
» yhteishankintojen suorittaminen 153 

Työvoimalautakunta, jäsenten vaali 119 
Työvoiman, kaupungissa asuvan, käyttämisen valvominen yksityisten töissä 252 

» määrän ilmoittaminen työvoimapiirille 268 
Työvoimatoimikunnan asettamista koskeva ilmoitus 268 
Työväenasuntojen, kunnallisten, korjaaminen 97 
Työväenopistoa, ruotsinkielistä, koskevat asiat 116, 284 

» suomenkielistä, koskevat asiat 116, 283 
Työväenopiston laajentamista varten asetettu komitea 157 
Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan avustaminen 297 
Tölö barnavärdarinneskola -nimisen oppilaitoksen oppilaiden harjoi t telu 219 
Töölön Lastenseimi yhdistyksen avustaminen 66 

» nuorisokodin hyväksyminen tarkoitukseensa käytet täväksi , hoitomaksun vahvis-
taminen 52 

» Pallokenttä, ks. Pallokenttä. 
» sivukirjasto, siivoojan palkkaaminen 295 
» Sokeritehdas Oy., sisäänajotien rakentamiseen myönnet ty lupa 343 
» Yhteiskoulu Oy:n lainojen takaaminen 18, 193 

Töölönkadun varrella olevan alueen luovuttaminen Shell Oy.lle 307 
Töölönkatu 55:ssä sijaitsevaa kiinteistöä koskevat asiat 199, 334 
Töölönlahden suojaamista ja tkuval ta liejuuntumiselta tarkoi t tava aloite 101 

Uimalat ja uimarannat 259 
Ulkokuntalaisten ottamista kaupungin palvelukseen koskevat määräykse t 145 
Ulkomaalaisten elinkeinon har joi t tamista koskevat lausunnot 410 

» oikeus omistaa kiinteistöjä 112 
Ulosottovirastoa koskevat asiat 21, 30, 201 
Ulvilan tien luistinrata, valaistuksen järjestäminen sinne 259 
Union Öljy Oy., vahingonkorvauksen suorittaminen yhtiölle 359 
Unioninkatu 41, Oy., talon ja tont in ostaminen yhtiöltä 68 
Urheilu- ja retkeily lautakunta, kalastuslupia ja kalastuksen valvontaa koskevat asiat ... 257 

» » » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 115 
» » » ulkoilualueita ja kansanpuistoja koskevat asiat 255, 257 
» » retkeilytoimistoa koskevat asiat 55, 256 

Urheiluhallit Oy:n lainaa koskevat asiat 16, 187 
Urheilukenttiä koskevat asiat 55, 255, 259 
Urheilukerho T I K Idrottsklubb, ampumaradan rakentamisluvan myöntäminen yhdis-

tykselle 260 
Urheilutalon rakentamista koskevat asiat 29, 333 
Ursa, tähtitieteellinen yhdistys, avustuksen myöntäminen sille 297 
Utrechtin kaupungille lahj oitettu j oulukuusi . 170 
Uudenmaan Kirjapaino Oy:ssä suoritetut raastuvanoikeuden tuomiokir jojen s idonta työt 203 
Uudenpellon alueen vuokra-alueiden järjestelyä koskevaan tilaisuuteen val i t tu kaupungin 

edustaja 326 
Uudenvuoden vastaanotto 406 
Uutela, siellä olevan ladon purkaminen 258 

Vaakunaa, kaupungin, koskevat asiat 178, 406 
Vaaliluetteloissa esiintyneiden virheellisyyksien poistamista t a rko i t t ava aloite 14 
Vaalit, ks. Kunnallisvaalit. 
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Vaasan Höyrymylly Oy:n oikeuttaminen rakentamaan kuljetussilta Matalasalmenkadun 
yli 378 

» » » » » raide Munkkisaareen 381 
Vaatturiammattikoulua koskevat asiat 288 
Vahingonkorvaukset, kaasulaitoksen suorittamat 396 

» Kaupungintalon lämpökeskuksessa sattuneen vahingon korvaaminen 336 
» Laajalahdessa kaadetuista puista yksityiselle suoritettava korvaus 321 
» liikennelaitoksen maksamat 371 
» pääkirjaston louhintatöiden yhteydessä sattuneiden vahinkojen kor-

vaaminen 340 
» rakennusviraston suorittamat 358 
» räjäytystöiden yhteydessä sattuneiden ym. vahinkojen korvaami-

nen . . 346, 353 
» sähkölaitoksen suorittamat 405 
» teurastamossa sattuneen vahingon korvaaminen 384 
» työntekijäin tuhoutuneen omaisuuden korvaaminen 358, 382 

Vainajien muiston kunnioittaminen 171, 241, 261, 293, 359 
Vajaamielishuoltoa ja -huoltolaitoksia koskevat asiat 15, 52, 245 
Vakiorakenne Oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 75 
Vakuudet, pankkitalletusten käyttäminen, palauttaminen ym 110, 179 
Vakuusasiakirjojen tarkastus 123 
Valkjärven kylässä suoritettava piirirajankäyntitoimitus 325 
Vallila, tonttien vuokralleanto sieltä 87 

» yhteisväestönsuojan rakentaminen sinne 263 
Vallilan ulkoilmateatteri, korjaus- ja uusimistyöt ym 296 
Vallisaaren kansakoulun liittäminen rakennettavaan vesijohtoverkkoon 391 
Valmistavaa poikien ammattikoulua koskevat asiat 63, 289 

» tyttöjen ammattikoulua koskevat asiat 63, 290 
Valokopiotöiden, kaupungin laitosten, suorittaminen 134 
Valtio, Helsingin kotitalousopettajaopiston säätiölle myönnetyn lainan siirtäminen sen 

vastattavaksi 16 
» luvan anominen siltä erään Niittylässä olevan suolammikon täyttämiseen 355 
» puhelinlinjojen vahingoittumisesta sille suoritettava korvaus 359 
» rautatiehallitukselle annettava lausunto erään alueen vuokraamisesta yksityiselle 310 
» verovirastossa olevan kaupungin omistaman kaluston ym. luovuttaminen sille ... 146 

Valtion Hankintakeskuksen räjähdysaineiden kaupan harjoittamista koskeva lausunto 120 
» ja kaupungin väliset aluevaihdot 76, 300 
» palokoulun oppilaiden harjoittelu paloasemilla 207 

Valtionasiamiesten valitsemista verolautakuntaan koskeva ilmoitus 141 
Valtionavustukset, kaupungin kasvatusneuvoloiden 211 

keskusparantoloiden 213 
lakkautettujen koulukotien opettajien eläkkeitä koskevat 244 
lastenseimien ja koululasten päiväkotien 292 
lastensuojelulautakunnan alaisten koulujen 273 
päivähuoltoloiden 246 
sairaaloiden ja sairaanhoitoalan oppilaitosten 212 
sairaaloita koskevat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 
vajaamielislaitosten 245 

Valtionrautatiet, tontin varaaminen maanalaista automaattipuhelinkeskusta varten 309 
Valtiovallan ja kaupungin välisten suhteiden selvittämistä tarkoittava aloite 11 
Valtuusto, ks. Kaupunginvaltuusto. 
Vanamon lastentarhaa koskevat asiat 293 
Vanhainkodit, Käpyrinne-nimisen vanhainkodin avustaminen 52 

» Roihuvuoren vanhainkodin piirustusten hyväksyminen 50 
Vanhakaupunki (27. kaup.osa) eräiden.alueiden myynti sieltä 79 
Vanhan Käyplän VPK:lie myönnetty laina 185 
Vanhankaupungin puhdistuslaitos, puhelinvaihteen uusiminen 389 
Vanhankaupunginlahden länsirannan rajapenkereen tasoittaminen ja viemärijärjestelyt 374 
Vanhat-Old-boys-Automiehet yhdistyksen korvausvaatimusta koskeva asia 311 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 120 
Vanhojen Huolto yhdistyksen avustaminen 251 
Vanhusten asuntolaa, Herttoniemeen rakennettavaa, varten myönnetyn lainan ehdot . 190 

helsinkiläisten, poliklinikan ylläpitäminen 234 
olojen parantamista tarkoittavat aloitteet 25, 26, 48, 50, 51 
päiväkotia varten vuokrattava huoneisto 243 
yksinäisten, hyväksi saatu testamenttilahjoitus 51 

Vantaa-Häkansböle välisen tien rakennussuunnitelman muuttamista koskeva ilmoitus ... 345 
Vantaa, siellä suoritettavat tietyöt 343 
Vantaala, Päivähuoltola, sitä koskevat asiat 53, 343 
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Vantaan Pikkukoski, valaistuksen järjestämistä sinne ym. tarkoittava aloite 55 
Vantaanjoen siltojen leventämistyöt 266, 343 
Vapaavaraston perustamista Länsisatamaan koskeva asia 375 
Varissaaren siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintoon ym 258 
Vartiokylä, erään omakotitalon katon kattamisaineen muuttamiseen myönnetty lupa ... 330 

» jäteveden laskemiseen mereen myönnetyt luvat 353 
» tilan ostaminen sieltä 71 
» tontin vuokralleanto sieltä 90 
» tykistöaseman bunkkerikäytävien sulkeminen 336 

Vartiokylän kansakoulun tontin siirtäminen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
hallintoon 279 

» lahden rantaan rakennettava pyykinpesulautta ja sinne johtavan tien kunnos-
taminen 380 

» lahden venelaituri, sen kunnossapitäminen ja venepaikkojen vuokraaminen 

Vastaanottokodit, ks. ao. kodin nimen kohdalta. 
Vattuniemen karin luoteispuolen perkaaminen 376 
Veden hinnan määrääminen 109 

» ottamista Hiidenvedestä koskeva neuvottelu, kaupungin edustajan valitseminen 
siihen 389 

Vedenottamon rakentaminen Bodomjärven rannalle 389 
Vedenpuhdistuslaitokset 109, 389 
Veikkausvoittovaroista myönnetyt avustukset 255 
Velodrom, avokatsomon käymälän kunnostaminen 258 

» langattomien äänenvälityslaitteiden hankkiminen sinne 259 
Venelaiturien rakentamista koskevat asiat 107, 260, 378 
Verkkosaaren eräiden alueiden vuokraamista koskevat asiat 106, 108 

» ja Kulosaarentien tasoylikäytävien valo- ja äänivaroituslaitteiden hankki-
minen 380 

Veroennakkojen, pidättämättä jääneiden, perimisen lykkääminen 142 
Verolautakunta, siihen määrättyjä valtionasiamiehiä koskeva ilmoitus 141 
Verotus, kunnallisverotusta koskevat asiat 21, 141, 198 
Verotuslain muuttamista ym. koskevat aloitteet 21, 22 
Verovirastoa koskevat asiat 8, 140 
Veräjämäentie, viemärin rakentaminen siihen 348 
Vesalan puron, Rajakylän halki kulkevan, perkauskustannukset 355 
Vesihuoltotoimikunnan täydentäminen 161 
Vesijohto- ja viemärityöt, eräiden vesijohto- ja viemäritöiden suorittaminen työttömyys-

ja työllisyystöinä 265 
» » » eräille yhtiöille, yksityisille ym. myönnetyt oikeudet johtaa 

tonteiltaan jätevesiä mereen tai avo-ojaan 352 
» » » » yksityisille myönnetyt oikeudet vesijohtojen ja viemä-

reiden rakentamiseen 349, 391 
» » » Etelä-Kaarelan 347 
» » » Haagan eri osien 109, 346, 347 
» » » Kulosaaren kartanon 348 
» » » Marttilan 347 
» » » Myllypuron kokoojaviemärin suunnitelma 347 
» » » Mäenlaskij antien 348 
» » » Niemenmäen asuntoalueen 347 
» » » Oulunkylän keskiosan 346 
» » » Pihlajamäen viemärisuunnitelma 347 
» » » Puolaharjuntien 348 
» » » Puistolan kansakoulun viemäriojien kunnostaminen 348 
» » » Rakennusmestarintien 348 
» » » Siltavuorenrannan 348 
» » » Suursuon alueen 100, 347 
» ». » Tammisalon 347, 348, 390 
» » » Vanhankaupunginlahden länsirannan 347 
» » » Veräjämäentien 348 

Vesilaitosta koskevat asiat 107 386 
Viemärit, ks. vesijohto- ja viemärityöt. 
Vieraanvaraisuuden osoittaminen 171, 212, 291, 302 358 
Vihannestukkutori 108 
Vihdintien paalutus- ja kartoitustyön kustannukset 322 
Viikin ampumaradan muutospiirustusten hyväksyminen 260 

» jätevedenpuhdistamoa koskevat asiat 100, 309, 354 
» Latokartanon kylä, aluevaihto siellä 76 

Viikinmäki, jätevesien laskemiseen ojiin ym. myönnetyt luvat 352 
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Hakemis to 

» konekirjoitus-, pikakirjoitus- ja konekirjanpito lisien korottaminen ym. ... 147 
» oman auton sekä vuokra-auton käyttöä virka-ajoissa koskevat määräykset 

149, 327 
» palkkausta, eläkkeitä ym. koskevat asiat 8, 54, 144, 147, 150, 156, 244 
» virka-aikaa, sivutoimen pitämistä, ylitöitä ym. koskevat asiat 156 

Virastot ja laitokset, kaluston hankinta ja kunnossapito ym 151 
» » » laskulomakkeita, kuulakärkikynien käyttöä ym. koskevat asiat 132, 

134, 145, 148 
» » » puhelimien käyttöä ym. koskevat asiat 154 
>> » » tilitysvuokrajärjestelmän tarkistaminen 330 
» » » ulkokuntalaisten ottamisesta kaupungin palvelukseen annetut mää-

räykset 144, 145 
» » » vapautuneita virka- ja vuokra-asuntoja koskevat ohjeet ym. 150, 331 
» » » vuosilomasijaisten käyttäminen 146 

Virvoitusjuomakioskit, ks. Kioskit. 
Vuokra-autoasemat 363 
Vuokraehtojen, eräiden, muuttaminen 91 
Vuokraoikeuden jatkamista koskevat asiat 319 
Vuokraukset, kaupungin vuokralleantamat alueet, tontit ym 84, 310, 312 
Vuokrien, eräiden, maksuajan pidentäminen 319 
Vuosaaren kylä, erään vesialueen ostaminen sieltä 71 
Vuosilomasijaisten käyttäminen 146 
Vuositilintarkastajat 7 
Väestönlaskentaa, v:n 1960, koskevat asiat 135, 156, 311 
Väestönsuojelua koskevat asiat 55, 261, 317 
Väkijuomaliikkeen kunnallisen tarkastajan viran vakinaistaminen 56, 271 
Väkijuomien anniskeluoikeuksia koskevat lausunnot 112, 410 
Wärtsilä-yhtymän Kone ja Silta yhtiölle suoritettava vahingonkorvaus 396 

Yhteiskunnallisen Korkeakoulun kaupunkia edustavan jäsenen valitseminen 408 
» » talon hankkiminen kaupungille 304 

Yhtenäiskouluyhdistys, sen tontin varausajan pidentäminen 310 
Yhtyneet Kuvalehdet Oy., kaupungin kartan painattamiseen sille myönnetty lupa 300 

» Ravintolat Oy., pumppauskaivon rakentamiseen sille myönnetty lupa 348 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahojen jakaminen 157, 253 
Yleiskaavajulkaisun työn loppuun suorittaminen 67 
Yleisradio Oy., tontin varaaminen televisiotornin sijoittamista varten 309 

» » työväenopiston juhlasalin vuokraamista yhtiölle koskeva sopimus 283 
Yleisten töiden lautakunta, eräiden kiinteistöjen ja tonttien siirtäminen sen hallintoon 338 

» » » puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 117 
» » » sen 50-vuotisjuhlan kustannukset 359 

Yliopisto, ks. Helsingin Yliopisto. 
Yliopistollisen keskussairaalaliiton ja kaupungin välinen munuaiskojeosaston käyttämistä 

koskeva sopimus 39 
» » liittohallituksen kokoonpano 407 

Yliopistollista keskussairaalaa koskevat asiat 44, 45, 231, 316 
Ylioppilaiden yhteisasuntoloiden rakentamista koskeva aloite 96 
Ylkänen & Co Insinööritoimisto, aseiden kaupan harjoittamista koskeva lausunto 120 

Äitiys- ja lastenneuvoloita koskevat asiat 33, 209 

Öljynpuristamo Oy:n raiteenpito-oikeuden korvauskysymys 381 
» » oikeuttaminen rakentamaan puhdistamo ym 352, 391 
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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 eng-
lanniksi. 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
46. 1961. 
Jälkimmäinen osa (tilastollinen katsaus). 
42—44. 1957—59. 

II—III. Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulukot ja tavaranimik-
keistö myös ruotsiksi ja englanniksi. 
23. 1961. 

IV. Kaupungin teollisuuslaitosten toimintakertomus. Helsingin kaupungin teollisuuslai-
tosten lautakunnan julkaisema. Suomenkielinen teksti, taulukoita myös ruotsiksi ja 
englanniksi. 
46. 1961. 

V. Kaupungin tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. Suomen- ja 
ruotsinkielinen, englanninkielinen katsaus. 
47. 1962. 

VI. Opetuslaitokset. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos, taulukot myös englanniksi. 
29. 1961. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, englannin-
kielinen sisällysluettelo. 
51. 1962. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
73. 1960. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos. 
35. 1963. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen 
laitos. 
40. 1962. 

F. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos. 
Aj ankohtainen irtolehtij ärj estelmä. 

G. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen teksti, englan-
ninkielinen katsaus. 
14. 1963, 1—5. 




