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Hartolan kunnan Kirkkolan kylässä olevan tilan siirtäminen suomenkielisten kansakoulu-

jen johtokunnan hallintoon 273 
Havulinna Oy., respiraattorin ostaminen siltä Marian sairaalaan 225 
Hedelmä Oy., erään hedelmälastin korvaaminen sille 390 
Heinolan sahaa koskevat asiat 63, 149, 151 
Heinolankadun rakentaminen ja päällystäminen 346 
Helkama Oy:n lahjoittaman ompelukoneen luovuttaminen Mäkelän kansakoulun 

käyttöön 273 
Helsingfors Simsällskap -yhdistyksen avustaminen 264 

» svenska sjuksköterskeinstitut, laitoksen oppilaiden harjoittelu kaupungin sai-
raaloissa 220 

Helsingin A-klinikan johtokunnan jäsenten vaali 414 
» Ampumaratasäätiön avustaminen 46 
» Asuntokeskuskunta Haka, ks. Haka 
» Diakonissalaitosta koskevat asiat 44, 46, 233, 265, 304 
» historiateoksen lahjoittaminen eri henkilöille ym 183 
» Kansankonservatorion avustaminen 55 
» » Säätiön lainojen takaaminen 23, 201 
» Kansanteatterin johtokunnan jäsenen vaali 414 
» » lainan ehtojen vahvistaminen ym 19, 27, 198 
» Kauppiaitten Yhdistyksen lainojen takaaminen 22, 201 
» kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosaston ja kaupungin välinen työ-

ehtosopimus 13 
» » 400-vuotiskotisäätiötä koskevat asiat 41, 249, 414 
» Kaupunkilähetys, lainan myöntäminen sille ym 18, 190 
» keskusvankilan johtokunnan jäsenen vaali 413 
» Kotitalousopettajaopiston oppilaiden harjoittelu huoltolaitosten keittiöissä 242 
» Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestön ja kaupungin välisen 

työehtosopimuksen muuttaminen 13 
» Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen vapauttaminen eräästä vuokranmaksusta 280 
» Käsityönopettajaopiston Säätiön vuokra- ym. maksujen järjestely 308 
» Lastenlinna, edustajan valitseminen sen edustajistoon 415 
» maalaiskunta, eräiden sairaalapaikkojen luovuttaminen sille 222 
» » » Silvolassa olevien tilojen siirtäminen vesilaitoksen hallin-

toon 396 
» » » tilojen ja alueiden ostaminen sieltä 61, 299 
» » viemäritöistä aiheutuneen vahingon korvaaminen eräille kiin-

teistöille : 359 
» Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, sen avustaminen 292 
» » » » » tontin vuokraaminen sille 82 
» Opaskerhon suurmerkin työpiirustusten ym. säilyttäminen kaupunginarkistossa 142 
» Opettajayhdistyksen ja kaupungin väliset kesäsiirtoloita koskevat neuvottelut 275 
» Palokunnan soittokunnan avustaminen ym 211 
» » Urheilijat yhdistyksen avustaminen 211 
» Panttilainakonttori Oy:n johtajaa koskeva lausunto 130 
» Puhelinyhdistystä koskevat asiat 68, 73, 159, 318 
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Helsingin Puutarhaseuran avustaminen 363 
» pääkaupungiksi tulon 150-vuotisjuhla, juhlatoimikunnan asettaminen 160 
» Reserviupseerit yhdistys, tilan ostaminen siltä 61 
» saaristoalueen paikannimien kerääminen 295 
» seudun maamiesseura, viljan lahjoittaminen sille 322 
» Sokeaintalo-Säätiö, edustajan vaali 415 
» Sokeat yhdistyksen avustaminen 250, 292 
» sotilaspiirin kutsuntalautakunnan edustajan vaali 413 
» Suomalainen Säästöpankki, Kivihaan tontin vuokraaminen sille 80 
» » » väestönsuojan rakentaminen Vilhovuorenkujan suo-

jan yhteyteen 267 
» suomalaiset ja ruotsalaiset ev. lut. seurakunnat, ks. Evankelisluterilaiset seura-

kunnat 
» Teräsvalmiste Oy:n vuokran maksuajan pidentäminen 316 
» tuomiokirkko, ks. Tuomiokirkko. 
» Työväen mieskuoron avustaminen 292 
» » Pursiseuraa koskevat asiat 88, 387 
» Työväenteatterin avustaminen ym 19, 27, 292 
» » Kannatusyhdistyksen lainaehtojen vahvistaminen ym. ... 198, 292 
» yhteis- ja maanviljelyslyseon koulutalon kannatusyhdistys, tontin vuokraaminen 

sille 81 
» Yhtenäiskoulun rakennuslainojen takaaminen . 200 
» yliopistollinen keskussairaalaliitto, kaupungin edustajien valitseminen liittoval-

tuustoon ym 129, 414 
» » » sen ja kaupungin välinen aluevaihto 73 
» yliopistollista keskussairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 226, 239, 

288, 319, 320 
» Yliopiston oikeuttaminen rakennuttamaan putkitunneli 319 

Helsinginkadun, rautatien ja Linnanmäen välisen puistoalueen kunnostamista tarkoittava 
aloite 108 

Helsinki ä la Carte -nimisen esittely kirjasen hankkiminen 184 
» -filmin luovuttaminen tasavallan presidentin Norjan-vierailu a varten ym. ... 182, 183 
» -kuvateoksen painattaminen, lahjoittaminen ja myyminen 183 
» -näyttelyn järjestäminen 292 
» -päivän vietto 182 

Hengenpelastuskoulutuksen järjestämistä koskeva aloite 45 
Hengityshalvauspotilaiden kotihoidon järjestäminen 226 
Herlinin, Kirsti, Lastenkodin avustaminen 257 
Hermanni-Kyläsaaren asemakaavanmuutoksesta johtuva vahingonkorvausvaatimus 327 

» leikki- ja palloilukentän rakentamista sinne tarkoit tava aloite 108 
Hermannin kaupunginosan ent. korttelissa n:o V olevien rakennusten ostaminen 302 
Hernesaari, Ford Oy:lle sieltä vuokrattujen alueiden vuokrien tarkistaminen 315 
Herttoniemen alikulkusillan piirustusten hyväksyminen 387 

» aluelääkärien yhteisvastaanotto, henkilökunnan palkkaaminen 214 
» aseman rakennusten siirtäminen satamalautakunnan hallintoon 382 
» jätevedenpuhdistamon rakentaminen 107 
» kerhokeskus, rahakepuhelimien asennuttaminen sinne 159 
» nuorisokahvilan jäsenmaksujen tilittäminen 270 
» palo vartioasema, sauna- ja talousrakennuksen pääpiirustusten hyväksy-

minen 210 
» tehdaskorttelien ja öljysatama-alueen rakennusjärjestyksen 2 ja 3 §:n ku-

moaminen 91 
» Yhteiskoulun Kiinteistöosakeyhtiön rakennuslainojen takaaminen 200 
» öljysataman pistolaiturin leventäminen 388 

Herttoniemi, kalliosiilon rakentaminen sinne katuhiekan varastoimiseksi 107 
» Karhutien länsipuolella olevan puistoalueen kuivattaminen 359 
» lastentarha- ja seimirakennuksen suunnitteleminen sinne 285 
» leikkikenttätoiminnan aloittaminen Siilitien alueella 285 
» Pohjois-, tontin varaaminen siellä seurakuntakotia var ten 307 
» rakennusten ostaminen sieltä 303, 304 
» Talous-Osakekaupan rakentamisvelvollisuutta siellä koskeva asia 301 
» tontin myynti Oy. Gustav Pauligille 73 
» » vuokraaminen kerhotaloa varten 82 
» äitiys- ja lastenneuvoloihin hankit tavat välineet 32 

Hesperian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 220, 228—230, 234, 393 
» » » kaupunginvaltuustonpäätökset 34, 55 

Hevossalmen sillan hoitamista koskeva asia 388 
Hienomekanikkokoulun perustamissuunnitelman hyväksyminen 51 
Hietalahden hallin korjaustyöt 322 
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Hiidenvesi, veden siirtämisestä siitä Vantaanjokeen aiheutuneet kustannukset 396 
Hirvihaaran vanhainkotia koskevat asiat • • • 248, 328 
Historiateoksen, Helsingin, lahjoittaminen eri tarkoituksiin 183 
Holhouslautakunta, jäsenten vaali 129 
Hopeatehdas Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 85 
Humallahden Venekerho, sille vuokrattujen laituripaikkojen lisäämistä koskeva asia 388 
Huoltoasema-alueen vuokraaminen Esso Oy:lle 314 
Huoltoasemaa varten siirrettävä orapihlaja-aita 321 
Huoltokassaa koskevat asiat 146 
Huoltolaitoksia koskevat asiat 36, 221, 242 
Huoltolautakunnan työtuvat, ks. Työtuvat. 
Huoltolautakunta, alkoholistihuollon poliklinikan toiminta 37 

» puheenj ohtaj an j a j äsenten vaali 124 
Huoltovirastoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 243, 244, 253 

» » kaupunginvaltuustonpäätökset 35, 37, 41 
Huoneenvuokralautakuntia koskevat asiat 128, 209 
Huoneenvuokrasäännöstelyn voimassaoloajan pidentämistä Helsingissä tarkoittava aloite 30 
Huutokauppaliikkeen j ohtaj an hyväksymistä koskeva lausunto 130 
Hämeentie 122—128, yhteisen väestönsuojan muutospiirustusten hyväksyminen 266 
Hämeentien asfaltoimista tarkoittava aloite 108 
Hätäpuhelimet 159 
Hätäpuhelinkomitean täydentäminen 164 

Ikas Oy:n laskun peruuttaminen 389 
Ikälisäjärjestelmän ulottamista koskemaan työntekijöitä tarkoittava aloite 12 
Ilman saastumisen estämistä ja jätehuollon järjestämistä tutkimaan asetettu komitea 162 
Ilmavalokuvauksen suorittaminen alueella Erot ta ja — Postitalo 295 
Ilotulitus Oy., Mellunkylän erään alueen vuokraaminen sille 86 
Industria Oy:n liikaa maksaman leimaveron palauttamista koskeva valitus 390 
Intimiteatteriyhdistyksen avustaminen 292 
Invalidisäätiön sairaala, helsinkiläispotilaiden hoitomaksujen korvaaminen sille 33 

» tontin varausajan pidentäminen 307 
Invalidit, alennuslippujen myöntämistä koskevat asiat 112, 367 
Investment Oy., tilojen ostaminen siltä 59 
Investointitoimikunta, v:n 1962—1966 sijoitussuunnitelman hyväksyminen 138 
Irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomus ym 9, 123, 147 
Isosaaren kansakoulun sähkö- ja valaistuslaitteiden uusiminen ym 274 
Itsenäisyyspäivän vietto Senaatintorilla 413 
Itäisen moottoritien osan kunnostaminen 345, 387 
Itäisen Yhteiskoulun kannatusyhdistyksen lainat ym 188, 307 

Japanilaisen YK-stipendiaatin opiskelumahdollisuuksien järjestäminen 138 
Jehovan Todistajat-Yhdyskunta, talon ja tontin ostaminen siltä 58 
Johanneksenrinteen kalliosuojan perusparannustyöt 265 
Johtokuntien ja lautakuntien jäsenten vaali 123 
Johtosääntö, hankintatoimiston 5 

» kaasulaitoksen 119 
» kaupunginhallituksen 4, 23 
» kiinteistölautakunnan 56 
» kiinteistöviraston 56 
» puutavara- ja polttoainetoimiston 149 
» rakennusviraston 95 
» revisioviraston 6 
» satamalautakunnan ja-laitoksen 114 
» teollisuuslaitosten lautakunnan ja sähkölaitoksen 118, 119 
» tilastotoimiston 5 
» väkijuomaliikkeen kunnallisen tarkastajan 47 
» yleisten töiden lautakunnan 95 

Jollaksentien leventäminen 346 
Jorvaksen moottoritietä koskevat asiat 100, 387 
Joulukuusien lahjoittaminen 176 
Juhla- ym. tilaisuuksiin lähetettävät kaupungin edustajat 175, 176 
Julkaisujen, eräiden hankkiminen 184 
Julkaisut, kaupungin toimesta painetut, niiden lahjoittaminen ym. ... 140, 143, 183, 264, 327 
Jurkan, Emmi, Teatterin Kannatusyhdistyksen avustaminen 292 
Järjestelytoimistoa koskevat asiat 5, 139, 140 
Jäsenmaksun, Kansainvälisen Kaasu-Unionin, suorittaminen 413 

» Maitohygienialiiton, suorittaminen 217 
» Paikallissairaalain liiton, suorittaminen 242 
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Jäsenmaksun, Suomen Kaupunkiliiton, suorittaminen 203 
» » Kunnallisteknillisen Yhdistyksen, suorittaminen 413 

Jätehuollon järjestämistä tutkimaan asetettu komitea 162 
Jätevedenpuhdistamoja koskevat asiat 104—107, 357, 358 
Jätevedet, viemärilaitoksen kaut ta johdettavat, vesioikeuslain mukaisen helpotuksen 

anominen 357 
Jätevesien johtamista koskevat luvat 356 
Jätkäsaaren laituritöiden jatkaminen 117 
Jätteiden kuljettaminen, Asunto Oy. Rauhankallion 358 
Jätteidenpolttolaitos, Kyläsaaren, lisätöiden suorittaminen siellä 357 
Jääkenttä-säätiön avustaminen 264 

» » hallituksen vaali 414 
Jäänmurta ja t 383, 388 
Jääradan, keino-, aikaansaamista tarkoittava aloite 26, 45 

Kaarela, Etelä-, aluevaihdon suorittaminen siellä 64 
» » katurakennustöiden suorittaminen siellä 345, 346 
» » nuorisokerhohuoneiston varaaminen sieltä 330 
» » tontin ja puistoalueen vuokralleanto sieltä 81 
» » viemäritöiden suorittaminen siellä 351, 352, 354 

Kaarelan, Etelä-, kansakoulun pohjavesilaitosta koskeva asia 261 
Kaarelan nuorisokoti, virat • • 42 
Kaarlenkadun kalliosuojan ja Kallion paloaseman yhteisen varavoimakoneen hankki-

minen 265 
» » peruskorjauksia koskeva valtionapuanomus 265 

Kaartin kasarmin alueelle tulevan kalliosuojan yhdistäminen sähkölaitoksen kalliosuojaan 267 
Kaartintorpan lastentarhan laajentaminen 283 
Kaasulaitoksen hallinnassa olevien asuntokiinteistöjen vuokrien tarkistaminen 393 
Kaasulaitos, johtosäännön muuttaminen 119 

» kaupunginhallituksen kaasulaitosta koskevat päätökset 401—403 
» maksujen tarkistamista koskeva aloite 114 
» virat ja viranhaltijat ym 119 

Kaasutehtaankadun alkuosan rakentaminen 347 
Kadun eristämisestä rakennustöitä varten perit tävät maksut 308, 321 

» ja viemärin keskimääräisten rakentamiskustannusten vahvistaminen 97, 296, 343 
» päällystämistä koskevat määräykset 97 

Kadunnimistöt, eri kaupunginosien 324 
Kadut ja tiet, ks. myös Tiet. 

» » » Etelä-Kaarelan katujen rakentaminen 345, 346 
» » » Haagan katujen rakentaminen 345, 346, 347 
» » » Heinolankadun rakentaminen 346 
» » » Itäisen moottoritien reuna-alueiden kunnostaminen 345 
» » » Jollaksentien leventäminen 346 
» » » Jorvaksen moottoritien rakentaminen 100 
» » » Kaasutehtaankadun alkuosan rakentaminen 347 
» » » Kajaaninkadun päällystäminen' 345 
» » » kallion louhiminen Jatasalmentien kohdalla 346 
» » » kaukolämpöjohdon rakentaminen eräisiin katuihin 411 
» » » Konalan katurakennustöiden suorittaminen 346 
» » » kunnostamis- ja päällystystyöt 344, 345 
» » » Kuusisaarentien rakentamista koskeva asia 99, 103 
» » » Lauttasaaren eräiden katujen rakentaminen 345, 346 
» » » Marjaniemessä sijaitsevan Kallenrinteen jatkeen portaiden uusiminen 347 
» » » Maunulan katujen rakentaminen 346 
» » » Metsälän eräiden katujen päällystäminen ym 346 
» » » Metsämäentien rakentaminen Ruskeasuolta Pasilaan 345 
» » » Mikonkadun leventäminen 346 
» » » Munkkiniemen eräiden katujen rakentaminen 345 
» » » Munkkisaaren rantaa pitkin kulkevan läpikulkutien rakentaminen 347 
» » » Munkkivuoren jalankulku- ja polkupyörätien rakentaminen 346 
» » » Mäenlaskij antien katurakennustöiden suorittaminen 346 
» » » Oikokadun erään osan päällystämistä koskeva asia 349 
» » » Otaniemen-Kuusisaaren-Munkkiniemen tiejakson oikaisu- ja parannustyöt 98 
» » » Oulunkylän eräiden katutöiden suorittaminen 347 
» » » Pakilan tien jalkakäytävän kunnostaminen 346 
» » » Pihlajamäen katujen rakentaminen 346 
» » » P i tä jänmäen- ja Kaupintien risteyksen järjestely ym 346, 347 
» » » Pitäjänmäen rautatien alitse johtavan jalankulkutunnelin rakentaminen 347 
» » » Puotilan katujen rakentaminen 346 
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Kadut ja t iet , rengastien rakentaminen 346 
» » » Ruonansalmentien jatkaminen 346 
» » » Sarkamäen alueen katujen rakentaminen 347 • 
» » » Sörnäistenkadun leventäminen 346 
» » » Takkatien pienteollisuusalueen katurakennustyöt 103 
» » » Tammisaarenkadun rakentaminen 346 
» » » Turun moottoritien alikulkukäytävän rakentaminen 345 
» » » Tuusulantien rakentaminen 2-ajorataiseksi maantieksi 98, 347 
» » » Töölön sokeritehtaan sisäänajotien rakentaminen 348 
» » » Vanhan Talvitien kunnostaminen 346 

Kahvi Oy., Tontin vuokraaminen sille 86 
Kaisaniemen kansakoulun peruskorjaustyöt 274 
Kaivokselan rakennuskaavaa koskevan lausunnon antaminen 324 
Kajaaninkadun päällystäminen 345 
Kalastajain Oy., Verkkosaaren vesijohdon rakentaminen 400 
Kallion, Keski-, väestönsuojan louhintatöiden jatkaminen 265 

» Kyösti, patsaan sijoittaminen 361 
» osaston, Hesperian sairaalan, perustaminen 232 
» paloaseman ja Kaarlenkadun kalliosuojan yhteisen vara voimakoneen hankkimi-

nen 210, 265 
» sivukirjastoa koskevat asiat 286, 288 

Kalliorinteen lastentarhan eräiden irtaimistoesineiden myynti 283 
Kalliosiilon, katuhiekan varastoimiseen tarkoitetun, rakentaminen Herttoniemeen 107 
Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat. 
Kampin alueen erään tontin järjestely 349 
Kampintori Oy:n väestönsuojaa koskeva rakentamislupa 319 
Kannelmäen kansakoulun kerhohuoneiston kaluston luovuttaminen nuorisotyölautakun-

nalle 270 
» » vihkiäisjuhla 274 

Kansainvälisen Kaasu-Unionin jäsenmaksun suorittaminen 413 
Kansakoulujen kesäsiirtola, tilan ostaminen Hartolasta sen tarpeisiin 63, 273 
Kansakoulukujan liikenteen parantamista tarkoittava aloite 114 
Kansakoulukustannusten korvaaminen muille kunnille 252, 273 
Kansakoulut, erityisopetuksen järjestämistä heikkonäköisille lapsille koskeva aloite 47 

» huoltohenkilökunnan tehtävien ja palkkioiden määrääminen 271 
» kasvatusneuvoloita koskevat asiat 216 
» kerhohuoneistojen varaaminen eräistä koulurakennuksista 270 
» kouluterveydenhoitoa koskevat asiat 214, 216 
» ohjesäännön muuttaminen 47 
» opettajien palkkoja ja eläkkeitä koskevat asiat 47, 270 
» » suojelujohtajakoulutuksen järjestäminen 273, 275 
» ruotsinkieliset, ks. myös ao. koulun nimen kohdalta. 
» » johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 125 
» » kuulonvahvistuslaitteiden hankkiminen kuulovammaisten 

luokille 275 
» » tarkkailuluokan perustaminen kansalaiskouluun 49 
» » virat ja viranhaltijat 49, 275 
» suomenkieliset, ks. myös ao. koulun nimen kohdalta. 
» » eräiden koulujen rakennusohjelman hyväksyminen ... 48, 49 
» » » opettajien ja oppilaiden osallistuminen talviurhei-

lupäiviin 274 
» » johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 125 
» » Me nuoret -nimisen kirjasen hankkiminen 274 
» » sairaiden oppivelvollisten lasten opetuksen järjestäminen 273 
» » tonttien varaaminen niitä varten 306 
» » virat ja viranhaltijat 48, 272 
» valtionapuja koskevat asiat 272 

Kansalaisoikeudet, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 120 
Kansallis-Osake-Pankin lisätystä rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 91 
Kansanteatteri, ks. Helsingin Kansanteatteri. 
Kantakaupungin eräiden kaupunginosien rakentamisoikeutta koskeva lään.hall:n tiedustelu 323 
Karhusuontien viemärin rakentaminen 353 
Karjakunta, sen oikeuttaminen sijoittamaan maanalainen polttoöljy säiliö Sörnäistenkadun 

alueelle 320 
Karjalan Yhteiskouluosakeyhtiö, tontin myynti sille 72 
Karkalinniemen kylätien parantaminen, edustajan valitseminen sitä koskevaan kokoukseen 328 
Karme, Otto, Oy., puistoalueen vuokraaminen yhtiölle väestönsuojaa varten 82 
Kartan, asemakaava-, ajantasalla olevan, laatimista koskeva lausunto 327 

» kaupunginarkistossa säilytettävän, korjauttaminen 142 
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Karttojen, asemakaavoja koskevien, laatimispalkkiot ym 325 
» kaupungin, painattamiseen yksityisille myönnetyt luvat 296 

Kasavuoren urheilukeskuksen suunnittelu 261 
Kaskisaaren kadunnimistöä ja rakentamista koskeva asia 324, 325 
Kasvatuslaitosten valtionavusta annetun lain muuttamisesitys 251 
Kasvatusneuvoloita koskevat asiat 216 
Katajanokan erään vajan ja muuntamon purkaminen 382, 406 

» käymälöitä koskevat asiat 361 
» sähköverkoston siirtäminen satamalaitoksen käyttöomaisuudeksi 381 

Katariinankatu 1—3, talon peruskorjaustyöt 334 
Katolisen kirkon laajennus- ja muutospiirustusten hyväksyminen 307 
Katualueelta kaadettujen puiden ostaminen 322: 
Katualueiden, eräiden, erottaminen ym 296, 328 
Katu- ja viemärikustannusten korvausperusteiden selvittämistä tarkoittava aloite 108 
Katujen luovuttaminen yleiseen käyttöön 328 

» nimikilpien, uusien kaupunginosien, pystyttäminen 324 
Katujen rakentaminen ja päällystäminen, ks. Kadut ja tiet 
Katuosuuksien, eräiden, luovuttaminen yleiseen käyttöön 350 
Katupiirustusten vahvistaminen 343 
Katutyöohjesääntökomitean lakkauttaminen 164 
Katuvalaistus 409 
Kaukolämpöjohtojen rakentaminen eräisiin katuihin 411 
Kaukolämpötariffien vahvistaminen 409 
Kauniaisten hoitokoti 232 
Kauppahallit, niitä koskevat asiat 295, 322 
Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunta, tontin vuokraaminen sille 76 
Kauppatorin torikaupan rajoittaminen Norjan kuninkaan vierailun vuoksi 321 
Kaupunginarkistoa koskevat asiat 5, 142, 258 
Kaupunginhallituksen asiamiestoimisto, ks. Asiamiestoimisto. 

» edustajien määrääminen eri hallintoelimiin 132 
» ja eri lautakuntien yhteistyö 133 
» johtosäännön uusiminen 4, 23 
» kokoonpano ja kokoukset 4, 131 
» ohjesäännön muutoksen vahvistaminen 4 
» ratkaisemattomien asiain luettelo 133 

Kaupunginjohtajan uuden asunnon korjaaminen 334 
Kaupunginjohtajat 5, 134 
Kaupunginkanslia, sen autojen varustaminen turvavöillä ym 136 

» virat ja viranhaltijat ym 5, 131, 134 
Kaupunginkellarin ym. huonetilojen luovuttaminen eri tarkoituksiin 336 
Kaupunginkirjastoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 286—289, 306, 336 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 53, 54 
Kaupunginmuseota koskevat asiat 55, 289 
Kaupunginorkesteria koskevat asiat 55, 290, 291 
Kaupungintaloa koskevat asiat 336, 362 
Kaupungintalon uusimista j ä sen viereisten kortteleiden saneerausta koskeva asia 322, 333 
Kaupunginteatteria koskevat asiat 161, 291 
Kaupunginvaltuuston asiakirjojen painattaminen 141 

» keskeneräiset aloitteet 4 
» kokoonpano 1 
» vaalilautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 123 

Kaupunginviskaalinvirkojen tarpeen selvittämiseksi asetettu komitea 160 
Kaupunginviskaalinvirasto, virat ja viranhalti jat 29, 207 
Kaupunkiliitto, ks. Suomen Kaupunkiliitto. 
Kaupunkilähetys, ks. Helsingin Kaupunkilähetys. 
Kaupunkipäivät, kaupungin edustajien valitseminen 15, 176 
Kemijoki Oy:n rahaosakkeiden merkitsemistä koskeva tiedustelu 186 

» » Typpi Oy:ltä ostamaa vesivoimaa koskeva asia 407 
» » yhtiöjärjestyksen erään pykälän tulkintaa koskeva lausunto ym 406 

Kemistien, sairaaloissa työskentelevien, palkkauksen järjestely 33 
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, ks. Mannerheim-liitto. 
Kerhokeskukset, nuorisotyölautakunnan 159, 270, 297, 330 
Keski-Helsingin Valkonauha-yhdistys, lainan myöntäminen sille 18, 193 
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi, rakentamisvelvollisuuden täyttämisessä myön-

netty lykkäys 307 
Kesko Oy:n ja kaupungin välinen lainasopimus 186 

» » lahjoittaman veistoksen sijoittaminen 361 
» Oyrlle ym. vuokrattava liiketontti 79 

Keskusparantolain valtionavun alentamista koskeva asia 220 
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Keskuspesulaa koskevat asiat 392 
Keskuspesulajaoston jäsenten vaali 164 
Keskustan asemakaavan hyväksyminen ym 90, 322 
Keskusvankila, Helsingin, ks. Helsingin Keskusvankila. 
Kielin kaupungin esittämä vierailukutsu 175 
Kielitaitosäännön, viranhaltijain, muuttaminen 36 
Kiinteistö-oy. Kaarelantie 86, yhtiön asuntojen jakaminen 330 

» Kivihaantie 5, lisätystä rakentamisoikeudesta makset tava korvaus 91 
» Koroistentie 17, yhtiön asuntojen jakaminen ym 330 
» Kunnalliskodintie 6, yhtiön asuntojen jakaminen ym 330 
» Rusthollarintie 10, lämpöjohtokanavan rakentamisluvan myöntäminen 

sille ym 318, 330 
» Sammatintie 10, yhtiön asuntojen jakaminen 330 
» Säästöturva, sen lainan lainaehtojen vahvistaminen ym 191, 331 
» Vilhovuorenkatu 8, yhtiölle myönnetyn lainan peruuttaminen 187 

Kiinteistöjen ostamiseen ulkomaalaisille myönnettävät luvat, lausunnon antaminen 122, 416 
» ostot 58 
» yhteislaitoksia koskevan lain säätämistä tarkoit tava esitys 295 

Kiinteistölautakunnan johtosäännön muuttaminen 56 
» päätettävien kiinteistökauppojen hinnan ylärajan korottaminen 296 

Kiinteistölautakunta, Agroksen alueen osan siirtäminen sen hallintoon 295 
» liikenneasioiden hoidon uudelleenjärjestelyä valmisteleva jaosto .. 163 
» Luukin kartanon kauppaehtojen muuttaminen 298 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 126 

Kiinteistövirastoa koskevat asiat 293—296, 322 
Kiinteistöviraston johtosäännön muuttaminen 56 

» siivoustöiden järjestelyä koskeva tutkimus 335 
» virat ja viranhaltijat 56, 57, 293 

Kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus 9, 147 
» » » vaali 123 

Kiitolinjaliikenteen yöllä aiheuttaman häiriön poistamista tarkoit tava aloite 113 
Kiljavan parantola Oy:n johtokunnan jäsenten vaali 414 
Kioskeja koskevat asiat 90, 263, 321, 335 
Kirjailijaliiton, Suomen, avustaminen 292 
Kirjallisuusapurahojen jokotoimikunnan jäsenten vaali 293 
Kirjallisuus- ja taideapurahojen jakaminen 293 
Kirjapainokoulua koskevat asiat 50, 281 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjastolautakuntaa koskevat asiat 126, 287, 336 
Kivelän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 220, 393 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 34 
Kivihakaa koskevat asiat 80, 324 
Kodinhoitajia koskevat asiat 36, 243, 244 
Kokki- ja Stuerttikoulun väliaikainen sijoittaminen 282 
Kokon, Aina Katariina, haudan hoitaminen 245 
Koksinmyyntisopimusten soveltamista koskeva asia 402 
Komiteat ym., aluevaihtoja valtion ja kaupungin kesken valmisteleva neuvottelukunta 163 

» » anniskeluoikeuksia koskevien lausuntojen antamista harkitseva komitea 162 
» » erikoisammattikoulujen huoneohjelmaehdotusta tarkis tava jaosto 163 
» » Helsingin pääkaupungiksi tulon 150-vuotisjuhlaa valmisteleva toimikunta 160 
» » jätehuollon järjestämistä ym. tutkiva komitea 162 
» » katutyöohjesääntökomitean lakkauttaminen 164 
» » kaupunginteatterin huoneohjelmaa tarkistava toimikunta 161 
» » kaupungin viskaalin virkojen tarvetta selvittelevä komitea 160 
» » keskuspesulajaoston jäsenten valitseminen 164 
» » kiinteistölautakunnan liikenneasioiden hoitoa selvittelevä jaosto 163 
» » komiteapalkkiot 164 
» » Koskelan sairaskodin toimintaa selvittelevä komitea 160 
» » kotitalouslautakunnan kurssitoimintaa selvittelevä komitea 161 
» » koulurakennuskomitean jäsenen vaali 164 
» » käymäläin tarvetta tutkimaan asetettu komitea 162 
» » Laakson sairaalan saneeraussuunnitelmaa valmisteleva jaosto 163 
» » Lauttasaaren sillan uusimista harkitseva komitea 162 
» » Länsisataman rakennussuunnitelmia käsittelemään asetet tu jaosto 163 
» » matkailuneuvontaan ja -mainontaan liittyviä kysymyksiä selvittelevä 

komitea 162 
» » mustalaisasiain neuvottelukunnan asettaminen 162 
» » niiden täydentäminen 53, 163, 164 
» » nuorisotyölautakunnan johtosääntöä valmisteleva jaosto 163 
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Komiteat ym., oikeustalon huoneohjelmaa tarkistava toimikunta 160 
» » palojärjestyksen uudistamista ja tarkistamista harkitseva komitea 160 
» » polttonesteiden varastointisääntöä tarkistava komitea 160 
» » raiteenpitojärjestelmän soveltamismääräyksiä tarkistava komitea 388 
» » rakennusviraston organisaation uudistamiseksi asetettu komitea 162 
» » sataman varastotilojen lisäämistä ym. tutkiva komitea 162 
» » Seurasaaren alueen vastaisen käytön järjestämistä tutkiva toimikunta ... 161 
» » sosiaalivirastotalon huoneohjelmaa tarkistava toimikunta 160 
» » työllisyyskomitean ohjelmaa ym. tarkistava komitea 161 
» » työtupien toiminnan vastaista kehittämistä tutkiva komitea 40, 163 
» » työväenopistokomitean jäsenen vaihtuminen 164 
» » urakkahinnoittelukysymyksiä käsittelevä neuvottelukunta 151 
» » urheilu- ja retkeilylautakunnan ja sen toimiston johtosääntöluonnosta tar-

kistava jaosto 163 
» » vajaamielisten keskuslaitoksen rakentamista suunnitteleva toimikunta .. 161 
» » veneiden laituroimisen ja talvisäilytyksen järjestämistä harkitseva komitea 161 
» » yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahojen jakoa har-

kitseva komitea 161 
Konalan erään tontin ostaminen 58 

» katu-, viemäri- ja kaukolämpöjohtotöiden suorittaminen 103, 318, 346, 352 
Kone Oy:n oikeuttaminen rakentamaan vesijohto Konekariin 400 
Konserttitalon rakentamista koskeva asia 290 
Konttoriteknillisen oppikirjan kuvittaminen 138 
Koristekasvien luovuttaminen eri tilaisuuksiin 362 
Korkeasaarta koskevat asiat 263, 368 
Korkeavuorenkadun kalliosuojan perusparannustyöt 265 
Korkeuslukujen, eräiden tonttien ja kortteleiden, vahvistaminen 326 
Koroistentie 17:ssä olevan talon piirustusten hyväksyminen 307 
Kortteli n:o 74, tontin n:o 1 lisätystä rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 91 

» » 363, rakennuksen ostaminen sieltä 301 
» » 544, tontin vuokralleanto sieltä 78 
» » 572, rakennusten ostaminen sieltä ja vuokra-alueen hankkiminen kaupungin 

hallintaan 302 
Korttelien ja tonttien, eräiden, korkeussuhteiden vahvistaminen 326 
Koskelan sairaskotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset ... 160, 242, 245, 246, 393 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 33, 38 
» tonttien vuokralleanto ym 75, 332, 358 

Kotisairaanhoitotoimistoa koskevat asiat 32, 213 
Kotitalouslautakuntaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 161, 281, 282 

» >; kaupunginvaltuuston päätökset 49, 126 
Kotoranta-nimisen lomakodin avustajninen 250 
Kouluhammashoitolaitosta koskevat asiat 32, 216 
Koululaiset, liikennelaitoksen ym. alennuslippujen myöntämistä heille koskeva aloite ym. 109, 

367 
Koulumatkailutoiminnan edistämistä tarkoittava aloite 47 
Koulurakennuskomitean jäsenen vaali 164 
Kouluterveydenhoito-osastoa, terveydenhoitoviraston, koskevat asiat 32, 214 
Koulutustoimikuntaa koskevat asiat 137, 138 
Kruununhaan ruotsinkielistä kansakoulua koskevat asiat 49, 276 
Kruunuvuorenkatu 11—13, keskusantennilaitteen hankkiminen taloon 335 
Kukkienmyyntipaikkoja koskevat asiat 90, 321 
Kullatorpan lastenkotia koskevat asiat 254 
Kulosaaren kansakoulutalon rakennusohjelman hyväksyminen 48 

» kartanon isännöitsijän ja talonmies-vahtimestarin työsuhde kaupunkiin 264 
» lastentarhan ja -seimen rakentamista koskeva suunnitelma 284 
» sillan kunnostaminen ym 318, 387 
» sivukirjastoa varten tarvit tavan huoneiston varaaminen 289 
» urheilukenttä, aidan rakentaminen sille 262 
» yhteisväestönsuojan vahvistamistyöt 266 

Kulosaarentien tasoylikäytävän valo- ja äänivaroituslaitteita koskeva erikoisjohtosääntö 389 
Kulosaari, Risto Rytin tien eräiden katuosuuksien luovuttaminen yleiseen käyttöön ... 350 

» tontin varaaminen sieltä julkista rakennusta varten 306 
» viemäritöiden suorittaminen siellä 352, 355 

Kultaklausuuliehdon soveltaminen eräissä vuokrauksissa 89 
Kumpulan siirtolapuutarhan sähköverkoston rakentaminen 338 

» uimalan voimailuhuoneen kunnostaminen 45 
Kumpulantien ja Savonkadun leventämistä koskeva aloite... 117 
Kunnallishallintoa, kaupungin, käsittelevä oppikirja 138 
Kunnalliskodin nimen muuttaminen 36 
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Kunnalliskokous, Pohjoismaiden, v. 1964 Helsingissä pidettävä 175 
Kunnallisverotusta koskevat asiat 23, 202 
Kunnallisvirkamiesyhdistyksen, Helsingin, sekakuoron avustaminen 292 
Kunnanasiamiehiä koskevat asiat 147 
Kuntien paikallisteiden pitoa koskeva luokitus 349 
Kuorma- ja pakettiautojen enimmäismäärän korottaminen 378 
Kurssitoiminta, kaupungin työvoiman kouluttaminen 172 
Kustaankartanon vanhainkotia koskevat asiat 33, 38, 211, 242, 246—248, 393, 413 
Kuulovikaisten lastentarhan perustaminen ym 51, 283, 297 
Kuusisaaren ja Munkkiniemen välisen sillan piirustusten hyväksyminen ym 387 

» liikenneväylän kunnostamista tarkoittava aloite ym 99, 100, 103 
» rakennussuunnitelma-alueen rakennusjärjestyksen kumoaminen 91 

Kuvaamataidetoimikunnan jäsenten vaali 293 
Kylänevan kansakoulua koskevat asiat 48, 272, 274 
Kyläsaaren jätevedenpuhdistamon laajentaminen 357 

» jätteidenpolttolaitoksen lisätöiden suorittaminen 357 
Kyläsaari, Pohjarakenne Oy:n oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava s inne. . . . 317 
Kähertäjäkoulua koskevat asiat 50, 51, 282 
Käpylän kerhokeskusta koskevat asiat 269 

» korttelin n:o 891 tontin n:o 46 vuokran periminen 89 
» koulu- ja työkeskuksen perustaminen ym 43, 256 
» paloaseman päivystäjien ruokailun järjestäminen 246 
» puutaloalueen aatekilpailu 323 
» urheilupuiston kioskia koskevat asiat 263 
» Yhteiskoulun Talo Oy., haltijavelkakirjan luovuttaminen sille 199 

Käsityönopettajaopisto, ks. Helsingin Käsityönopettajaopisto. 
Kätilöopisto, kaupungin osallistuminen sen kustannuksiin 240 
Kätilöopiston, vanhan, tontin käyttöä koskeva asia 297 
Käymälät 162, 338, 361 
Kööpenhaminan kaupungille esitettävä vierailukutsu 174 

» kaupungin esittämä vierailukutsu 175 

Laajalahdentie 7, muutostöiden suorittaminen ym 335 
Laajasalo, alueiden vuokralleanto sieltä ym 87, 309, 312 

» Neste Oy:lle myönnetty öljyputkiston rakentamislupa 320 
» puhdistamon rakentamista koskevan luvan myöntäminen 358 

Laaksolan alueen puhdistuskustannukset 360 
Laakson sairaala, vankien keuhkoleikkausten suorittamista koskeva asia 236 
Laakson sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 220, 221, 236, 393 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 35 
» sairaalan hallintorakennuksen saneeraussuunnitelmaa valmisteleva jaosto 163 

Laboratoriokoulua koskevat asiat 49, 50, 281 
Lahden Diakonissalaitoksen oppilaiden harjoittelu kaupungin sairaaloissa 223 
Lahjat , kaupungin antamat 176, 183, 322 

» » saamat 28 
Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö 250, 258, 285 

» varoista myönnettyjen lainojen ehtojen muuttaminen 199 
Lainaehtojen yhtenäistämistä tarkoittava aloite 16 
Lainat, Allergiatutkimussäätiön lainan järjestely 189 

» asuntolainojen lyhentämistä koskeva päätös 186 
» Asunto-oy. Soutajan lainan vakuus 187 
» asuntorakennustoimintaa varten myönnetyt : 17 
» Asuntosäästäjät-yhdistykselle myönnetyt 18 
» Brändö Seglare -nimisen yhdistyksen 19, 197 
» eräiden haltijavelkakirjojen palauttaminen asianomaisille 199 
» » kiinnitysten etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 199 
» » lainaehtojen vahvistaminen ja muuttaminen 189, 199 
» » lainojen siirtäminen ja maksuaikojen pidentäminen 202 
» Fastighets Ab. Botbygrund -yhtiön lainan vakuuden hyväksyminen 186 
» kaupungin myöntämät 17—20, 76, 188, 197, 199 
» » ottamat 16, 184, 186 
» Kiinteistö-oy. Vilhovuorenkatu 8 -nimiselle yhtiölle myönnetyn lainan peruutta-

minen : 187 
» Malmin Liiketalo Oy:n 20 
» Maunulan Kansan asunnot Oy: n eräiden haltijavelkakirjojen jät täminen uusimatta 202 
» obligaatiolainan ottamista koskevan päätöksen vahvistaminen 16 
» omakotirakennustoimintaa varten otettavat 16 
» oppikoulujen rakennuslainat 188 
» Pakinkylän VPK:n 20 
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Lainat, Urheiluhallit Oy:n 20 
Lainojen takaaminen 20, 197, 200 
Laiturit, Hanasaaren laituria koskevat asiat 405, 407 

» Jätkäsaaren laituria koskevat asiat 117 
» Katajanokan laiturilla olevan muuntamon purkaminen 406 
» venelaitureita koskevan tutkimuksen suorittaminen ym 388 

Lapinlahdenkatu 10:ssä olevaa kansakoulua koskevat asiat 273 
» 27, keskusantennilaitteen hankkiminen taloon 335 

Lapinlahden siltaa koskevat asiat 386 
Lapinrinteen laajentamista koskeva valitus 350 
Lapsi- ja perusvähennyksen korottamista tarkoittava aloite — 23 
Lassaksen kokooj aviemärin rakentaminen 353 
Lastenhuoltolaitoksia koskevat asiat 41, 253, 254 
Lasten liikennekenttien perustaminen uusille asuntoalueille 360 
Lastenlinna, Helsingin, kaupungin edustajan vaali 415 
Lastenseimet, Pasilan lastenseimen ottaminen kaupungin hal tuun ym 52, 283 
Lastensuojelu, alaikäisten ammatinharjoittamista ym. koskeva asia 251 

» avohuollossa olevien vajaamielisten tutkiminen 251 
» huostaanotettujen lasten ammattiopetukseen saatava valtionapu 251 

Lastensuojelulautakunta, huonetilojen hankkiminen eri tarkoituksiin 305, 330, 336 
» paikallisasiamiehille makset tavat palkkiot 251 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 124 
» Väinämöisenkatu 27:ssä olevan kiinteistön siirtäminen sen hal-

lintoon 252 
Lastensuojelu virastoa koskevat asiat 41, 252, 253 
Lastentarhain Kesäsiirtolayhdistys, irtaimistoesineiden myynti sille 283 

» lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön muuttaminen ym. ... 51, 282 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 126 
» valtionavustukset 283 

Lastentarhan ja -seimen rakentamista Roihuvuoreen tarkoit tava aloite 53 
Lastentarhat, ks. myös ao. laitoksen nimen kohdalta. 

» aivovauriolasten lastentarhan ylläpitäminen 51 
» eräiden sairaanhoitajien harjoittelu niissä ym 283 
» kuulovikaisten lastentarhan perustaminen 51, 283, 297 

Lautakuntien ja johtokuntien jäsenten vaali 123 
» » kaupunginhallituksen yhteistyö 133 

Lauttasaaren ja Kaskisaaren välissä olevan saaren määräalaa koskeva lohkominen 329 
» jätevedenpuhdistamoa koskevat asiat 106, 357 
» liikenneolojen parantamista tarkoittava aloite 114 
» siltaa koskevat asiat 117, 162, 385 
» urheilupuistoa koskevat asiat 45, 262 

Lauttasaari, aluevaihtojen suorittaminen siellä 66, 67, 69, 300 
» ateljeerirakennuksen vuokraaminen Suomen Taiteilijaseuralle 314 
» eräiden katualueiden erottaminen, katujen kunnostaminen 328, 345, 346 
» erään varastoalueen vuokrasopimuksen irtisanominen 316 
» tontin vuokralleanto sieltä 81 
» viemäritöiden suorittaminen siellä ym 352, 354 

Lehtisaaren kunnallisteknillisten töiden suorittaminen 343 
Leikki- ja palloilukentän rakentamista Hermanniin tarkoit tava aloite 108 
Leikkikenttiä koskevat asiat 345, 359, 360 
Leikkikenttätoiminnan aloittaminen Siilitien alueella 285 
Leipuriammattikoulun perustamista koskevan suunnitelman hyväksyminen 51 
Leipurien Tukku Oy., tontin vuokraaminen sille 86 
Lemmilän vastaanottokotia koskevat asiat 254, 272 
Lentokentän, Malmin, kiitoteiden järjestelyä koskevat neuvottelut 323 
Leppäsuon lastentarhaa ja -seimeä koskevat asiat 284 
Leppävaaran aseman ja Tarvontien välisellä tiealueella olevien rakennusten myynti 299 
Leskieläke- ja kasvatusapusäännön muuttaminen 13 
Leski- ja orpoeläkekassan hallituksen jäsenen vaali 129 
Liikelaitosten, kaupungin, keskinäisten taloudellisten suhteiden selvittämistä koskeva 

aloite 28 
Liikennekenttien, lasten, perustaminen uusien asumalähiöiden lähettyville 360 
Liikennelaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset *. 364—369, 379 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 109, 110, 112, 127 
Liikenneluvat 378 
Liikennemaksutaksan, satamien, uusiminen 114 
Liikennemerkkien, erilaisten, asettaminen 375 
Liikennemääräysten, paikallisten, hyväksyminen 108 
Liikennesäännön, kaupungin, vahvistaminen 368 
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Liikenneturvallisuustyötä varten myönnetty avustus 380 
Liikennevahinkojen korvaamista koskeva asia 366 
Liikennevalojen asentaminen 373 
Liikenteen järjestelyt 369—378 

» parantamista ym. tarkoittavat aloitteet 108—114 
Liikeyritysten, eräiden yhtyminen 415 
Lilla Teatern Ab:n avustaminen - 56, 292 
Linja-autopysäkit 369 
Linnanmäen, Helsinginkadun ja rautatien välisen puistoalueen kunnostamista tarkoit tava 

aloite 108 
Liputuksen järjestäminen ym 362 
Lomakodin Kannatusyhdistyksen avustaminen 250, 259 
Luistinratoja koskevat asiat 263 
Lumenkaatopaikkoja koskevat asiat 107, 358 
Luukin kartanon ostaminen 61, 298 
Lämpö- ja vesiteknilliset messut, vesilaitoksen osallistuminen niihin 401 
Lämpöjohtokanavien ym. rakentamiseen myönnetyt luvat 317 
Länsisataman rakennussuunnitelmia käsittelemään asetettu jaosto 163 
Lääkärit, ks. myös Aluelääkärit. 

» sairaalalääkärien ja kemistien palkkauksen järjestelyt 33, 217, 218 
Lääninvankilan, Helsingin, johtokunnan jäsenen vaali 413 

Maa- ja vesialueiden, eräiden, hankkimista kaupungin omistukseen tarkoit tava aloite ... 75 
Maanalaisten, ikkunattomien työhuoneiden rakentamista koskeva asia 325 
Maanlunastustoimikunnan puheenjohtajan valitseminen 328 
Maanmittaustoimitukset, palkkiot ym 328 
Maanteiden päätekohtien määrääminen 349 
Maantutkimuslaboratorion välineiden hankkiminen 388 
Maan vii jelyskonetehdas Oy: n ja kaupungin välinen aluevaihto 72 
Maanvuokralainsäädännön uudistamisesta annettava lausunto 308 
Maaperätutkimusten suorittaminen 349 
Maatalousosastoa, kiinteistöviraston, koskevat asiat 322 
Maidontarkastamon vahtimestarin viran täyttämistä koskeva asia 217 
Mainonta, matkailuselosteiden ja -oppaiden painattaminen ym 264, 321 
Maistraatti, todistajapalkkioiden suorittamiseen saatu ennakkomaksu 204 

» valtiollisten vaalien luettelojen laatiminen ym 29, 204 
» virat ja viranhaltijat ym 28, 203, 204 

Maitohygienialiiton jäsenmaksun suorittaminen 217 
Maitopisarayhdistys, eräiden terveyssisarien eläkeikää ym. koskeva asia 32 
Majoituslautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 123 
Maksujen, satama-, sähkö- ym., tarkistamista koskeva aloite 114 
Maksut, kadun eristämisestä perittävät 308 

» satama-, niiden uudistamista koskeva asia 381 
» vanhusten huoltoloissa olevien, itse maksavien hoidokkien 36 

Malmi, Ala-, kansalaiskoulun rakennusohjelman hyväksyminen 49 
» aluevaihtojen suorittaminen siellä 68, 72, 300 
» eräiden määräalojen lunastaminen valtiolta 64 
» korttelin n:o 38121 erään tontin siirtäminen sairaalalautakunnan hallintoon 221 
» Ormusmäen erään alueen vuokraaminen väestönsuojaa varten 83 
» tilojen ostaminen sieltä 59 
» viemärien rakentaminen 352 

Malmin kansalaiskoulun lisätilojen vuokraaminen ym 273, 274 
» kaupallisen keskikoulun opetuskeittiön vuokraaminen 274 
» keskustan pääviemärin rakentaminen 353 
» lastenkotia koskevat asiat 254 
» lentokenttää koskevat asiat 91, 323 
» Liiketalo Oy:tä koskevat asiat 20, 68, 199 
» poliisiasemaa koskevat asiat 208, 325 
» sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 220, 225, 239, 393 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 35 

Malminkartanon alueen vesijohtoa koskeva sopimus 397 
Mankala Oy:n lainojen takausajan päättyminen 202 
Mannerheim-liiton avustaminen 41, 285 
Marian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 220, 221, 225, 393 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 26, 34 
Marian-Sairaskoti-Säätiötä koskevat asiat 17, 194, 224 
Marjaniemi, Kallenrinteen portaiden rakentaminen ym 347, 352 

» Niittyranta-nimisen kadun vesijohdon rakentaminen 399 
Markkinoita, toripäiviä ja eläintenmyyntipäiviä koskeva lausunto 321 
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Marttilan kokoojajohdon jatkaminen 352 
Matka-apurahat, kaupungin viranhaltijain 166 
Matkailijoita koskevan tilaston laatiminen 143 
Matkailumainonta 162, 264 
Matkakertomukset, kaupungin viranhaltijain 174 
Matkustussäännön 12 §:n muuttaminen 13 
Matti- ja Maijakodin piirustusten hyväksyminen 257 
Maunulan asuntoalueen katurakennustyöt 346 

» Kansanasunnot-oy:n lainaa koskevat järjestelyt 202 
» ulkoilumajan katon uusiminen 261 
» uurnahautausmaata koskevat asiat 320, 346 
» vanhusten asuntolan piirustusten hyväksyminen 38 
» viemäritöiden suorittaminen 353 

Me nuoret -nimisen kirjasen hankkiminen kansalaiskoulua varten 274 
Meilahden autosuojarakennuksen piirustusten hyväksyminen 359 

» kalliosuojan luonnospiirustusten hyväksyminen 47 
» sähköaseman kytkinlaitoksen aidan pääpiirustusten hyväksyminen 406 

Mellunkylä, erään alueen vuokralleanto sieltä 86 
» omakotiasutuksen aikaansaamista sinne tarkoittava aloite 75 
» puhdistamon rakentamiseen yksityiselle myönnetty lupa 358 
» tilojen ostaminen sieltä 60 

Mellunkylän ja Vartiokylän väliaikaisen tiennimistön täydentäminen 324 
» vastaanottokotia koskevat asiat 43, 255 

Meluntorjuntatoimenpiteiden tehostamista tarkoit tava aloite 113 
Mercantile Oy:lle vuokratun varastoalueen vuokraoikeuden jatkaminen 88 
Merenlahtien, maatuneiden, siistiminen 360 
Merimiesammattikoulun tontin varausta koskeva asia 306 
Merisataman jätevedenpuhdistamoa koskevan suunnitelman hyväksyminen 106 
Messut, Lämpö- ja vesiteknilliset, vesilaitoksen osallistuminen niihin 401 
Metalliteos Oy., tontin myyntiä sille koskevat asiat 72, 305 
Metrotoimikuntaa koskevat asiat 380 
Metsolan kansakoulun kaivoa koskeva asia 273 
Metsäkummun hoitokodin valtionavustusta koskeva asia 272 
Metsälän eräiden katujen kunnostaminen 346 
Metsämäentien rakentaminen 345 
Mielenterveysseuran, Suomen, avustaminen 35 
Mielisairaaloita koskevat asiat 34, 219, 229—235 
Mikonkadun leventäminen 346 
Moottoriajoneuvojen huoltoasemat 314, 321 

» tennistalossa säilytettävien, tilitysvuokrat 332 
Moottoriajoneuvorekisterin aiheuttamat kustannukset ym 108 
Moottorinkuljettajat-nimisen yhdistyksen oikeuttaminen harjoit tamaan liikennettä Kor-

keasaareen ja Mustikkamaalle 368 
Muinaistieteellinen toimikunta, Seurasaaren ulkomuseon alueen luovuttaminen sen hallin-

taan 45 
Muistopatsaat, veistokset ym 360 
Mukavuuslaitokset 338, 361 
Munkkiniemen eräiden katujen rakentaminen 345 

» » teiden muuttaminen paikallisteiksi 98 
» » tonttien vuokralleanto 73, 80 
» erään puiston kunnostaminen 360 
» » tontin luovuttaminen Yliopistolliselle keskussairaalaliitolle 73 
» » » myynti 60, 67 
» huvilayhdyskunnan rakennusjärjestyksen kumoaminen 91 
» ja Kuusisaaren välisen sillan piirustusten hyväksyminen ym 387 
» » Talin pohjavesilaitoksien rakenteiden purkaminen 397 
» kummikunnan Solnan oppikoulun oppilaiden vierailu 282 
» -Otaniemen tiejaksoa koskeva asia 348 
» ruotsinkielinen yhteiskoulu, lainan myöntäminen sille 188 
» sivukirjasto, kaluston hankinta ja kunnossapito ym. 54, 336 
» Vapaaehtoinen Palokunta, huonetilan luovuttaminen sille 336 

Munkkiniemi, viemärin rakentaminen Tammitieltä Kartanontietä pitkin 351 
Munkkisaaren autohalli- ja huoltorakennuksen luonnospiirustukset 107 

» rantaa kulkevan läpikulkutien rakentaminen 347 
Munkkivuoren erään tontin varaaminen kansakouluja varten 306 

» jalankulku- ja polkupyöräteiden rakentaminen 346 
» lastentarhan ja -seimen rakentamista koskeva suunnitelma 283 
» Yhteiskoulun lainaa koskevat järjestelyt 199 

Museo,, ks. Kaupunginmuseo. 

434 



jjakemisto 

Museolautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 126 
Museon, nykytaiteen, rakentamista koskeva aloite 55 
Musiikkikirjasto-osaston perustamista tarkoittava aloite 54 
Musiikkilautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 126 
Mustalaiskysymyksen ratkaisemista tarkoittavan neuvottelukunnan asettaminen 162 
Mustalaislähetyksen nuorisokoti, paikkojen varaaminen siitä kaupungille 257 
Mustikkamaan eräiden rakennusten purkaminen 261 

» liikenne 368 
Muuntamoiden piirustusten hyväksyminen ym 406 
Myymälöiden aukioloajan muuttamista tarkoittava aloite 32 
Myynti- ja konttorialan koulun perustamissuunnitelman hyväksyminen 51 
Mäenlaskijankadun katu- ja viemäritöiden suorittaminen 346 
Mäkelän kansakoulu, ompelukoneen lahjoittaminen sen käyttöön 273 
Mäkelänkatu 37—43, keskusantennilaitteen hankkiminen taloon 335 
Mäkelänrinteen viemärin rakentaminen 352 

400-vuotiskotisäätiö, ks. Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö. 
Neste Oy:n öljyputkiston rakentamista koskeva asia 320 
Neuvolatoimistoa koskevat asiat 32, 213 
Neuvostoliitto, eräiden rakennusten tyyppipiirustusten luovuttaminen sinne 342 
Niemenmäen eräiden tonttien vuokrien määrääminen 88 

» yhteisväestönsuojan pääpiirustusten hyväksyminen 266 
Nihtisaari, eräiden rakennusten purkaminen 382 
Nikkilän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 220, 232, 234 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 34 
Nimikilpien, uusia kaupunginosia koskevien, pystyttäminen 324 
Niskala, erään aluevaihdon suorittaminen siellä 70 
Norjan kuninkaan vierailu, torikaupan rajoittaminen sen vuoksi 321 
Nukarin lastenkotia koskevat asiat 62, 253, 255 
Nummelan sairaalaa koskevat asiat 235, 393 
Nuoren Voiman Liitto, sille myönnetty avustus 270 
Nuorisokerhoja koskevat asiat 270, 297, 330 
Nuorisokoteja koskevat asiat 42, 254, 257, 330 
Nuorison kurittomuus esikaupunkialueilla, sen tutkiminen asuntotuotannon kannalta 331 

» vapaa-ajanvieton edistämistä tarkoittava aloite 47 
Nuoriso-ohjaajakoulun perustamista koskeva asia 269 
Nuorisotaloa varten Vallilasta varatun tontin varausajan pidentäminen 307 
Nuorisotoimisto, eräiden kerhonjohtajien palkkioiden korottaminen 269 

» »Meidän Suomi» tietokilpailun järjestäminen 270 
Nuoriso työlautakunnan johtosääntöä valmistelemaan asetettu jaosto 163 

» kerhohuoneistot 270 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 125 

Nya Svenska Läroverket i Helsingfors, sen koulutaloa koskevat asiat 73, 307, 308 

Obligaatiolainan ottaminen 16, 184 
Ohjesääntö, ammattioppilaitosten 49 

» kansakoulujen . 47 
» kaupunginhallituksen 4 
» lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten 51 
» sairaalatoimen . 33 
» sosiaali-, sen muuttaminen 35 

Oikeusapulautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 125 
Oikeusaputoimistoa koskevat asiat 258 
Oikeustalon, uuden, huoneohjelmaa tarkistava toimikunta 160 
Oikokadun erään osan päällystämistä koskeva asia 349 
Ojia koskevat asiat 358 
Ömakotirakennustoimintaa varten otet tava laina 16 
Omakoti Säätiön tonttia koskevat asiat 85, 306 
Ooppera, ks. Suomen Kansallisooppera. 
Oppikoulujen vanhempainneuvostot 130 

» yksityisten, rakennuslainat 188 
Oppilaskoti Toivolaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 253, 254, 257, 272 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 42, 44 
» Toivolan päivähuoltolan yhdistäminen Käpylän työkotiin 44 

Orioninkadun ja Saarenkadun risteyksessä olevan erään tontin aitaaminen 351 
Ormusmäki, väestönsuojaa koskevan suunnitelman raukeaminen 268 
Ortodoksinen seurakunta, Helsingin, Pyhän Kolminaisuuden kirkon puiston ottaminen 

kaupungin hoitoon 360 
Osakeyhtiöiden, eräiden yhtyminen 415 
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Osoitenumeroinnin, eräiden Marjaniemen tonttien, vahvistaminen 324 
Otaniemen-Kuusisaaren-Munkkiniemen tiejaksoa koskevat asiat . 98, 348 
Oulunkylä, eräiden aluevaihtojen suorittaminen siellä .' 64, 65, 70 

» » siellä olevien rakennusten ostaminen 303 
» » tonttien luovuttaminen vuokra-alueen lunastamiseen oikeutetuille ... 74 
» erään tontin kauppahinnan maksuajan pidentäminen 305 
» katu- ja viemäritöiden suorittaminen 347, 352 
» korttelin n:o 28322 tontin n:o 5 rakentamisajan pidentäminen 307 

Oulunkylän erään maa-alueen arvioiminen, kaupungin edustajan valitseminen toimituk-
seen 299 

» » palokaivon hävittäminen 210 
» omakotitonttien asuntojen lukumäärän määrääminen 324 
» osan viemärisuunnitelman vahvistaminen 350 
» rakennussuunnitelma-alueen rakennusjärjestyksen 2 §:n kumoaminen 91 
» ruotsalainen yhteiskoulu, kouluruokailun järjestäminen 392 
» ruotsinkielistä kansakoulua koskevat asiat 276 
» siirtolapuutarhaa koskevat asiat 94, 338 
» varastoalueen erään rakennuksen rakentaminen 359 

Outamon vastaanottokotia koskevat asiat 42, 254 
Ovila Oy:n erään rakennuksen ostaminen 301 

Paikallissairaalani Liiton perustaminen 35, 220, 414 
Pakila, eräiden katualueiden erottaminen 328 

» erään puistoalueen pakkolunastaminen 298 
» Länsi-, erään viemärinosan rakentaminen 352 
» » katutöiden aloittaminen 347 
» » pakkohuutokaupalla myytävien tilojen ostaminen sieltä 298 
» » seurakuntakotia varten varat tava tontti 307 
» » tontin varaaminen sieltä vanhusten asuntolaa varten 306 
» » viemäritöiden suorittaminen 353 
» Takala n:o II, tilan haltijavelkakirjan palauttaminen 200 
» tontin ostaminen sieltä 58 
» viemärin rakentamiseen Trustivapaa Bensiini Oy:lle myönnetty lupa 354 
» viemäritöiden suorittaminen 352 

Pakilan kansakoulua koskevat asiat 274 
» rakennusjärjestyksen kumoaminen 91 
» siirtolapuutarhaa koskevat asiat 338 

Pakilan tien jalkakäytävän ja polkupyörätien kunnostaminen 346 
Pakinkylän VPK:n lainaa koskevat asiat 20, 195 
Pakkohuutokauppoja koskevat asiat 298 
Pakkolunastustoimenpiteet 298 
Palkkajärjestelykomitean, johtavan viranhaltijakunnan, jäsenen vaali 163 
Palkkalautakunnan toimistoa koskevat asiat 6, 151 
Palkkalautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 123 

» urakkahinnoittelukysymyksiä käsittelevän neuvottelukunnan perusta-
minen sen yhteyteen 151 

Palkkausta, viranhaltijain ja työntekijäin, koskevat asiat 10 
Pallokenttää koskevat asiat 45, 262 
Pallo-Paita Oy., alueiden ostaminen siltä 59 
Paloheinä, sinne suunnitellun lastentarhan sijoituskysymys 284 
Palojärjestyksen laatiminen kaupunkeja ja kauppaloita varten 160 

» uudistamista ja tarkistamista varten asetettu komitea 160 
Palokaivon hävittäminen Oulunkylässä 210 
Palokunnan, länsisaksalaisen, torvisoittokunnan konsertin järjestäminen 211 
Palolaitoksen 100-vuotisjuhlallisuudet 211 

» viranhaltijoita ym. koskevat asiat 30, 209, 210 
Palolaitos, Haagan paloasemaa koskevat asiat 210 

» Herttoniemen palovartioasemaa koskevat asiat 210 
» Kallion paloaseman ja Kaarlenkadun väestönsuojan yhteisen varavoimakoneen 

hankkiminen 210 
» palotarkastuksien suorittamista koskeva päätös 210 

Palolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 123 
Paragon Oy:n oikeuttaminen rakentamaan teollisuusrata ym 389 
Parantoloiden, keskus-, valtionavun alentamista koskeva asia 220 
Pasila, eräiden rakennusten ostaminen sieltä 302 

» Yleisradio Oy:n oikeuttaminen rakentamaan sähkökaapeli siellä 87 
Pasilan-Kumpulan-Sörnäisten radan rakentaminen 384, 390 

» Lastenseimen ottaminen kaupungin haltuun ym 52, 283 
» sivukirjaston auki-oloaika 286 
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Paulig, Gustav, Oy., tontin myynti yhtiölle 73 
Pelastakaa Lapset -yhdistys, lainan myöntäminen sille ym 18, 193 
Pelastusarmeija, ks. Suomen Pelastusarmeija. 
Pellaksen lastenkodin avustaminen 44 
Perhelisäkustannusten korvaamista koskeva asia 252 
Pesula, Keskus-, sitä koskevat asiat 392 
Pihlajamäen asuntoalueen kansakoulutalon rakennusohjelma 48 

» » katurakennus-, louhimis- ym. työt 330, 346 
» » väestönsuojia koskevat asiat 46, 266 
» » yleisten rakennusten liittäminen Hakan lämpökeskukseen ym. 317 
» tontin myynti Puhelinyhdistykselle 73 
» » varaaminen seurakuntien työkeskusta varten 307 
» » vuokraaminen Hakalle ja Satolle 82 

Pihlajasaari, eräiden rakennusten purkaminen siellä 261 
Pirkkolan urheilukeskusta koskevat asiat 262 

» urheilupuistoalueen maankäyttösuunnitelman hyväksyminen 45 
» urheilupuistotoimikunnan jäsenen vaali 164 

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta koskevat asiat 394, 397 
Pitäjänmäen lastenkodin avustaminen 44 

» sähköaseman pääpiirustusten hyväksyminen 406 
Pitäjänmäentien ja Kaupintien risteyksen järjestely 347 
Pitäjänmäki, erään tierasitteen peruuttaminen 320 

» sinne rakennettava jalankulkutunneli, louhimistyöt 346, 347 
» Takkatien pienteollisuusalueen viemärisuunnitelman vahvistaminen 351 
» tonttien vuokralleanto sieltä 86 

Pohjarakenne Oy:n oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava 317 
Pohjoismaiden pääkaupunkien kunnalliskokouksen järjestäminen 175 
Pohjoismaiden Yhdyspankkia koskevat asiat 58, 319 
Pohjola ja För Norden nimisissä aikakauslehdissä julkaistavat tervehdykset 184 
Poistot ja palautukset, eräiden liikaa perittyjen vuokrien palauttaminen 89 

» » » kaasu- ja sähkölaitoksen eräiden saatavien poistaminen tileistä 401, 402 
» » » kodinhoitajilta liikaa perit tyjen vuokrien palauttaminen 244 
» » » palolaitoksen eräiden saatavien poistaminen tileistä 210 

Poliisi- eli yleisen järjestyssäännön laatiminen kaupunkeja ja kauppaloita varten 160 
Poliisien sakonperimisoikeutta tarkoittava aloite 29 
Poliisilaitosta koskevat asiat ! 206—209, 367 
Poliisilaulajat, Helsingin, yhdistyksen avustaminen 209 
Poliisilääkärin toimisto, sairaanhoitajan viran järjestely 32 
Poliklinikan, alkoholistihuollon, toiminta 37 

» helsinkiläisten vanhusten, ylläpitämistä koskeva sopimus ym 242 
» vanhusten, perustamista tarkoit tava aloite 39 

Poliklinikka, sukupuolitautien, sitä koskevat asiat 215, 297 
Poliorokotuksen aiheuttamat kustannukset 31 
Polttoaineiden hinnat 150 
Polttonesteiden vartiointisäännön tarkistamista varten asetettu komitea 160 
Polttopuiden jakelu 150 
Porolahden kansakoulua koskevat asiat 48, 272, 274 
Porvoon-Helsingin valtatien siirtämistä koskeva asia 348 
Porvoontien leventäminen, Vartiokylän erään tilan ostaminen sitä varten 60 
Posti- ja lennätinhallituksen oikeuttaminen rakentamaan kalliosuoja 266 

» » lennätinlaitos, erään kaapelin korvaaminen sille 321 
Postisäästöpankin 75-vuotisjuhlan johdosta annettu lahja 176 
Postisäästöpankki, lainan ottaminen siltä 16 
Presidentin, tasavallan, valitsijamiesten vaali 413 
Primo Oy., alueen vuokraaminen yhtiölle 83 
Primula Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 78 
Puhdistuslaitoksia koskevat asiat 104—107, 357—358 
Puhelimia, kaupungin, koskevat asiat 159 
Puhelinyhdistys, ks. Helsingin Puhelinyhdistys. 
Puistolan kansakoulua koskevat asiat 48, 272, 274, 285 

» lastentarhan perustaminen 285 
» VPK, haltijavelkakirjan palauttaminen sille 200 

Puistolantien vesijohdon rakentaminen 119 
Puiston kunnostamista Helsinginkadun, rautatien ja Linnanmäen väliselle alueelle tarkoit-

tava aloite 108 
Puistot, Katri Valan puiston alle rakennettava valvomo 406 

» niiden kunnostaminen ym 359 
» Pyhän Kolminaisuuden kirkon puiston ottaminen kaupungin hoitoon 360 

Pukinmäen hoitokoti, ylihoitajan viran järjestely 232 
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Pukinmäen pumppaamon piirustusten hyväksyminen 358 
» rakennussuunnitelma-alueen rakennusjärjestyksen 2 §:n kumoaminen 91 
» sivukirjaston aukioloaika 286 

Pukinmäki, tilan ostaminen sieltä 59 
Punainen Risti, ks. Suomen Punainen Risti. 
Puotila, erään liikekeskustontin vuokraehtojen muuttaminen 89 

» huonetilan varaaminen äitiys- ja lastenneuvolaa varten 330 
» II, liikekeskustontin vuokralleanto sieltä 85 
» katurakennustöiden suorittaminen siellä 346 
» tontin varaaminen seurakuntien työkeskusta varten 306 
» viemäritöiden suorittaminen siellä 352 
» I, tontin varaaminen Omakoti Säätiölle 306 

Puotilan asumalähiön eräitä järjestelytöitä tarkoittava aloite 114 
» asuntoalueen viemärisuunnitelman vahvistaminen 351 
» leikkiniityn rakentaminen 345 
» luoteisosan tonttien luovutusmuoto 57 
» tonttien vuokralleanto 75 
» vanhusten asuntolan suunnittelutyöt 27 

Puukonttori Oy., tontin vuokraaminen sille 84 
Puutavara- ja polttoaine jaosto, jäsenten vaali ym 148 

» » polttoainetoimistoa koskevat asiat 63, 149 
Pysähtymisen kieltäminen eräillä kaduilla 372 
Pysäköinnin rajoittaminen ja kieltäminen 369, 371, 376 
Pysäköintimittareiden sijoittaminen eräille kaduille 374 
Pysäköintimääräysten muuttamista koskeva aloite 114 
Pysäköintipaikat, CD-autojen 370 
Pyysaari, Helsingin Työväen Pursiseuran vuokrasopimuksen jatkaminen 88 
Päivähuoltola Aulaa koskevat asiat 253, 256 

» Tyynelää koskevat asiat 252, 256 
» Vantaalaa koskevat asiat 43, 253, 256 

Päivähuoltolat, vajaamielishuoltolaitosten 41 
Päivölän lastenkoti, korjaustöiden suorittaminen siellä 254 

Raaseporin tuberkuloosipiirin kuntainliiton liittovaltuusto, edustajan valitseminen siihen 130 
Raastuvanoikeus, todistajapalkkioiden maksamista varten saatu ennakkomaksu 204 

» virat ja viranhaltijat ym 29, 206 
Rahatoimisto, eräiden virkojen siirtäminen rakennusvirastoon 97 
Rahatoimistoa koskevat asiat 6, 143,181 
Rahatoimiston varain hoidon valvonta 132 
Raiteenpitojärjestelmän mukaisia kunnossapitokustannuksia koskevat ohjeet 388 

» soveltamismääräyksiä tarkistamaan asetettu komitea 388 
Raiteiden rakentamiseen myönnetyt luvat 389 
Raitio- ja linja-autoliikenne, liikennelaitoksen hoitama, sen epäkohtien poistamista tarkoit-

tava aloite H l 
Raitiotie- ja Omnibus Oy:n, Helsingin, henkilökunnan huoltokonttorin lakkauttamista kos-

keva valitus 364 
Raitiovaunusäännön, kaupungin, vahvistaminen 108, 368 
Raittiuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 125 

» toimistoa koskevat asiat 47, 269 
Rajasaaren puhdistuslaitosta koskevat asiat 301, 357 
Rajasaari, rakennusten ostaminen sieltä 301 
Rakennusjärjestys, saunojen rakentamista koskevien määräysten ottaminen siihen 217 
Rakennusjärjestysten, eräiden muuttaminen tai kumoaminen 90 
Rakennuskiellon, Malmin pohjoisosaa koskevan, kumoamista tarkoittava aloite 91 
Rakennuskieltoa koskevien poikkeusten myöntäminen 327 
Rakennuslain 89 §:n mukaisten kadun ja viemärin keskimääräisten rakentamiskustannusten 

vahvistaminen 
Rakennusliike Larne Oy:n ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen irtisanominen 316 

» Osmo Saarinen, varastoalueen vuokran palauttaminen sille 316 
» Palkki Oy:n liikaa maksaman vuokran palauttaminen 316 

Rakennusohjelma, v:n 1961, siihen kuuluvien töiden aloittaminen 330 
Rakennusoikeuden rajoittaminen 90 
Rakennustarkastustoimistoa koskevat asiat 205, 206 
Rakennusten myynti 299 

» ostaminen 301—303 
» purkaminen 229, 234, 261, 274, 276, 332, 336, 360, 382, 406 
» siirtokustannusten suorittaminen 305 
» vastaanottaminen korvauksetta 304 

Rakennustoiminta, uudisrakennus-ym., ohjelmointia koskeva ilmoittamisvelvollisuus 333 
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Rakennustoimisto Aarne Euramaa, eräiden liikaa perittyjen maksujen palauttaminen sille 321 
Rakennustöiden rationalisoimista tarkoittava aloite 108 
Rakennusvirasto, eräiden tyyppipiirustusten luovuttaminen Neuvostoliittoon 342 
Rakennusvirastoa koskevat asiat 95, 107, 336, 339, 341, 342, 359, 360, 362, 364, 396 
Rakennusviraston johtosäännön muuttaminen 95 

» organisaation uudistaminen 95, 338 
» » uudistamiseksi asetettu komitea 162 
» puhtaanapitolaskutuksen koneellistaminen 342 
» valtionapu anomuksia koskevien tilitysten laatiminen 342 

Rakentajain Takaus Oy:n toiminnan jatkaminen 415 
Rakentamisajan, Allergiatutkimussäätiön tontin, pidentäminen 305 
Rakentamiskustannusten, kadun ja viemärin, suuruuden määräämistä koskeva asia ... 296 
Rakentamisoikeudesta, lisätystä, maksettavat korvaukset 91 
Rakentamisvelvollisuuden, tonttien, täyttämisäjan pidentäminen 307 
Rastilan ulkoilualuetta koskevat asiat 261, 319, 322 
Rautatiehallituksen oikeuttaminen rakentamaan viemäri 353 
Rautatientorin liikenneolojen järjestämistä tarkoittava aloite 114 
Reijolan alueella olevien eräiden rakennusten ostaminen 301, 302 

» nuorisokoti, ks. Taivallahden nuorisokoti. 
Rengastien rakentaminen 346 
Revisio virastoa koskevat asiat 6, 146 
Reykjavikin kaupungin valtuuskunnan kutsuminen Helsinkiin 175 
Riistavuoren erään tontin varaaminen huoltolaitosta varten 306 
Rintamamiehet, asuntotonttien vuokraamista heille tarkoit tava aloite 93 
Roihuvuoren kansakoulutalon rakennusohjelman hyväksyminen 48 

» lastentarhan ja -seimen huoneistokysymys 285 
» Oppikouluyhdistystä koskevat asiat 22, 188, 201, 274 
» vanhainkotia koskevat asiat 38, 249 
» vanhusten asuntolaa koskevat asiat 186, 249 

Roihuvuori, lastentarhan ja -seimen rakentamista ja urheilualueen järjestämistä sinne 
tarkoittava aloite 53 

» lämpöj ohtokanavan rakentaminen sinne 318 
Rokotustoimintaa koskevat asiat 31, 212 
Runeberginkadun silta, Puhelinyhdistyksen oikeuttaminen asentamaan puhelinkaapeli 

siihen ym 318 
Ruoholahden rannassa olevan ajoväylän kestopäällystäminen 384 

» siltaa koskevat asiat 301, 385 
» varastoaluetta koskevat asiat 88, 390 

Ruoholahti, ns. Luoteislaiturin käyttäminen valtion jäänmurtaj ien kesäsijoituspaikkana 388 
Ruotsalaisen Teatterin avustaminen 27 
Ruskeasuon eräiden rakennusten ostaminen 302 

» korttelin n:o 713 tontin n:o 1 varausajan pidentäminen 307 
» vaunuhallien ja autokorjaamon muutospiirustusten hyväksyminen 367 
» vuokra-alueella olevien eräiden rakennusten siirtokustannusten suorittaminen 305 
» » » olevien eräiden rakennusten vastaanottaminen korvauksetta 304 

Ryssänsaaren eräiden rakennusten ostaminen 301 
Ryttylän vastaanottokotia koskevat asiat 57, 254, 272 
Räjähdysaineiden ja ampuma-aseiden kaupan harjoittamista koskevat lausunnot 130 

Saalem-Lähetys, valonheittimien lainaaminen sille 261 
Saarenkadun ja Orioninkadun risteyksen lähellä olevan erään tontin aitaaminen 351 
Saaristoalueen, Helsingin, vanhojen ja nykyisten paikannimien kerääminen 295 
Sadekatosten pystyttäminen 377 
Sadevesikaivon rakentaminen Tiilimäentien ja Nuottapolun risteykseen 357 
Sahatavaran, ulkomaille myytävän, ennakkorahoituksen järjestäminen 151 
Sailors Home -säätiö, edustajan valitseminen sen hallitukseen 129 
Sairaala-asetuksen 12a §:n muuttaminen 219 
Sairaalain, Paikallis-, Liiton perustaminen 220, 242 
Sairaalakeskus, eläinlääkintäpäivystyksen järjestäminen 217 

» sairaslentopalvelun järjestäminen 217 
Sairaalalautakunta, erään Malmin tontin siirtäminen sen hallintoon 221 

» Espoon erään alueen varaaminen sen käyt töön 306 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 124 

Sairaalalääkärien ja kemistien palkkauksen järjestely.... . 33, 217, 218 
Sairaalasivukirjaston osaston perustaminen Hesperian sairaalaan 55 
Sairaalat, Ahtelan lomakodin käyttäminen toipilaskotina 35 

» Allergiasairaalan, uuden, perustamiskysymys 305 
» eräiden sairaalapaikkojen luovuttaminen Helsingin maalaiskunnan käyttöön.. 222 
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Sairaalat, eräiden sairaanhoitajakoulujen oppilaiden harjoittelu kaupungin sairaaloissa 
ym 220, 223, 233, 283 

» erään potilaan vapauttaminen hoitomaksusta 34 
» kaupungin liittyminen Paikallissairaalani Liiton jäseneksi 35 
» ks. myös sairaalan nimen kohdalta. 
» laskujen hyväksymistä ja arvopostin kuittaamista koskeva päätös 221 
» matkakulujen ja päivärahan maksaminen komennuksen ajalta 219 
» niiden perustamiskustannuksia koskevien alustavien määrärahaesitysten teke-

minen 219 
» » vapauttaminen televisiomaksuista 221 
» sairaala- ja poliklinikkarakennuksen rakentamista pohjoiseen kaupunginosaan 

tarkoittavat aloitteet 26, 34 
» sairaalalisän maksaminen eräille opetuksesta huolehtiville lääkäreille 218 
» työajan lyhentämistä koskeva asia 218 
» vaatehuoltohenkilökunnan virkojen järjestely 242 
» vierailu aikojen muuttamista tarkoittava aloite 34 

Sairaalatoimen ohjesäännön muutoksen vahvistaminen 33 
Sairaalavirastoa koskevat asiat . 221 
Sairaaloiden ja huoltolaitosten vakiovaatekappaleiden siirtäminen keskuspesulan omis-

tukseen 393 
Sairaanhoitajakoulua koskevat asiat 246, 393 
Sairaslentopalvelun yhdistäminen sairaalakeskuksen toimintaan 217 
Saksan markan revalvoinnin aiheuttamat toimenpiteet 203 
Salmisaaren Veneveistämö Oy:n pakkohuutokauppaa koskevat asiat 298 

» voimalaitosta koskevat asiat 408 
Salon B-mielisairaalaa koskevat asiat 234 
Sankarihaudat, tervapatavalaistuksen järjestäminen niille 362 
Santahamina, alennuslippujen myöntämistä siellä palveleville kadeteille ja varusmiehille 

tarkoittava aloite 113 
Santasalo, E., Oy., tontin vuokraaminen sille 84 
Sarkamäen alueen katutöiden suorittaminen 347 
Satakuntalainen Osakunta, Laaksolan alueen siistimistä koskeva korvaus 360 
Satama- ja liikennemaksuja koskevat asiat 114, 381 
Satamalaitos, Katajanokan sähköverkoston siirtäminen sen käyttöomaisuudeksi 381 

» maksujen tarkistamista koskeva aloite 114 
» rakennus- ja muutostyöt 384 
» sen johtosäännön tarkistamista koskeva asia ym 114 
» tuulaaki- ja liikennemaksuja koskevat asiat 381 

Satamalaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 380—385, 389—391 
Satamalautakunta, eräiden kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon 382 

» johtosäännön tarkistamista koskeva asia 114 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 127 

Satamaratoja koskevat asiat 389 
Satamat, asiattoman oleskelun estämistä satama-alueella koskeva asia 383 

» Eteläsatamaa koskevat asiat 361, 382 
» Katajanokan satamaa koskevat asiat 382, 406 
» Länsisataman rakennussuunnitelmia käsittelemään asetettu jaosto 163 
» maantutkimuslaboratorion välineiden hankkiminen 388 
» niiden mainostaminen 390 
» Ruoholahden rannassa olevan ajoväylän päällystäminen 384 
» Sörnäisten sataman erään jalkakäytävän rakentaminen 347 
» vapaavaraston perustamista koskeva aloite 382 
» varastotilojen lisäämistä niissä tutkimaan asetettu komitea 162 

Sato, Sosiaalinen Asuntotuotanto Oy., sen oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava 318 
Saton ja Hakan toimesta perustettavalle yhtiölle vuokrattava tontt i 82 

» toimesta perustettavalle yhtiölle vuokrattava tontt i 85 
Saunojen rakentamista kerrostaloihin koskevat määräykset 217 
Savilan jätevedenpumppaamon tulvajohdon rakentaminen 345 
Savonkadun, Kumpulantien ja rautatien ylikulkusillan leventämistä koskeva aloite .. . . . . 117 
Sedmigradskyn pientenlasten koulun ja Marian turvakodin johtokunnan jäsenten ja tilin-

tarkastajien vaali 129 
Seurakunnat, ks. Evankelisluterilaiset seurakunnat. 
Seurasaaren alueen vastaisen käytön järjestämistä ym. varten asetettu toimikunta 161 

» sauna- ja vajarakennuksen piirustusten hyväksyminen 262 
» ulkomuseon alueen luovuttaminen Muinaistieteellisen toimikunnan hallintaan 45 

Seutukaavan, kaupungin ja ympäristökuntien, laatimista koskeva ilmoitus 323 
Shell Oy:tä koskevat asiat 87, 309, 312, 390 
Sibelius-viikkoa koskevat asiat 55, 291 

» viikon säätiön hallituksen jäsenten vaali 414 
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Siilitien kansakoulua koskevat asiat 272 
Siirtolapuutarhoja koskevat asiat 94, 338 
Siivoustöiden järjestelyä koskevan tutkimuksen suorittaminen 335 
Sijoitussuunnitelman, vuosien 1962—1966, hyväksyminen 138 
Sillat, Hakaniemen siltaa koskevat asiat 387 

» Herttoniemen alikulkusillan piirustusten hyväksyminen 387 
» Hevossalmen sillan hoitoa koskeva asia 388 
» Jorvaksen moottoritielle rakennettavat sillat 387 
» Kulosaaren siltaa koskevat asiat 387 
» Lapinlahden siltaa koskevat asiat 386 
» Lauttasaaren siltaa koskevat asiat 117, 162, 385 
» Munkkiniemen ja Kuusisaaren välisen sillan piirustusten hyväksyminen 387 
» Runeberginkadun sillan onteloon asennettava puhelinkaapeli 318 
» Ruoholahden siltaa koskevat asiat 385 
» Vantaanjoen vanhan sillan purkaminen 103 

Siltasaaren kärjen ranta-alueen kunnostaminen 360 
Siltavuorenrannan pääviemärin siirtäminen 352 
Silvolan tekojärveä koskevat asiat 60, 119, 299, 396 
Simonaukiolla olevan mainospaikan kunnostaminen 321 
Sinebrychoffin alueen asemakaavan hyväksyminen 324 
Sipoon-Sissit -nimisten partiolaisten käyttöön luovutettu Nikkilän sairaalan huone 233 
Sirpalesaaren länsirannalle rakennettavan aallonmurtajan pohjatutkimukset 388 
Sirpalesaari, alueen vuokralleanto sieltä 75 
Sjömansro -nimisen vanhainkodin avustaminen 250 
Snellmanin, J. V., patsaan jalustan korjaaminen 361 
Snellman-Säätiö, tontin vuokraaminen sen toimesta perustettavalle yhtiölle 80 
Societas Gerontologica Fennica, yhdistyksen ja kaupungin välinen vanhusten poliklinikan 

ylläpitämistä koskeva sopimus 242 
Sofianlehdon vastaanottokotia koskevat asiat 42, 254 
Sokeain Hierojain Yhdistys, ks. Suomen Sokeain Hierojain Yhdistys. 
Sokeat, liikennelaitoksen alennuslippujen myöntäminen heille 367 
Sokos Oy:n ampuma-aseiden kauppaa koskeva lausunto 416 
Sompasaaren rakennustyöt 384 
Sosiaalihuollon koulutuskomitean mietinnöstä annettava lausunto 137 
Sosiaalinen Asuntotuotanto Sato, ks. Sato. 
Sosiaaliohjesäännön muuttaminen 35 
Sosiaaliryhmitystä koskevan yliopistollisen tutkimuksen suorittaminen 143 
Sosiaalivirastotaloa koskevat asiat 144, 160, 334 
Sotilaspiirin, Helsingin, kutsuntalautakunta, edustajan valitseminen siihen 413 
Stadionin pohjoiskaarteeseen rakennettavan retkeilymajan kustannukset ym 261 
Stadion-Säätiön lainoja koskevat asiat ym 196, 349 
Steiner, Rudolf, -koulun lainan haltijavelkakirjan palauttaminen 199 
Stevedoring Oy., alueen vuokraaminen sille 309 
Stud. Anna Johanna V:s fond -nimisen rahaston korkovarojen käyt tö 258 
Studentteatern'in avustaminen 292 
Sukupuolitautien poliklinikkaa koskevat asiat 32, 215, 297 
Suojakaiteiden pystyttäminen 375 
Suojateiden merkitseminen 374 

» päällystämistä asfaltilla tarkoittava aloite — 103 
Suomalais-Amerikkalainen yhdistys, kaupungin osallistuminen sen toimittaman lehtisen 

painatuskustannuksiin 184 
Suomalaista Pursiseuraa koskevat asiat .... 75, 76, 304 
Suomen Hiilihappo Oy:n teurastamolaitoksen vuokrankorotusta koskeva valitus 397 

» Kansallisoopperan avustaminen 27, 292 
» Kansallisteatterin avustaminen 27, 292 
» Kaupunkiliiton jäsenmaksun suorittaminen 203 
» Keilailuliitto, tontin vuokraaminen sille 76 
» Kommunistisen Puolueen piirijärjestö, Alppilan tanssilava-aluetta koskeva asia 316 
» Kunnallisteknillisen Yhdistyksen jäsenmaksun suorittaminen 413 
» lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 53 
» Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön hallitus, edustajan valitseminen siihen 129 
» Liikemiesyhdistyksen Liikeapulaiskoulun avustaminen 53 
» Merimieslähetysseura, kokki- ja stuerttikoulun sijoittamista koskeva asia 282 
» Messut Osuuskunta, edustajien valitseminen siihen 415 
» » Yhdistys, Helsinki-kuvateoksen myynti sille 183 
» Mielenterveysseuran avustaminen 35 
» Osuuskauppojen Keskuskunta, sen ym. osuusliikkeiden toimesta perustettavalle 

yhtiölle vuokrat tava tontt i 79 
» Pelastusarmeijan säätiötä koskevat asiat 19, 189, 250 

441 



jjakemisto 

» Punaisen Ristin Plastiikkasairaala, helsinkiläisten potilaiden hoitamista koskeva 
sopimus 35 

» Rakennustaiteen museon avustaminen 289 
» » » säätiö, edustajan valitseminen 415 
» Sairaanhoitajain Liiton Uudenmaan Paikallisyhdistys, Hesperian sairaalan kios-

kin ym. vuokraaminen sille 232 
» Satamaliiton edustajan vaali 415 
» Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liitolle varat tua tontt ia koskeva asia ym. 212, 307 
» Sokeain Hierojain Yhdistystä koskevat asiat 20, 41, 195 
» Sokeri Oy., sisäänajotien rakentaminen Töölön sokeritehtaalle 348 
» Taideakatemian avustaminen 292 
» » edustajiston jäsenen vaali 129 
» Taideteollisuusyhdistyksen hallintoneuvoston jäsenen vaali 129 
» Taiteilijaseura, ateljeerirakennuksen vuokraaminen sille 314 
» Väestönsuojelujärjestö, diakonissalaitoksen väestönsuojan vuokraa koskeva asia 268 

Suomenlinnan Liikenne Oy:n johtokunnan jäsenen vaali 415 
» museoalueen vesijohdon rakentaminen 398 

Suomi-Poikien Kannatusyhdistyksen avustaminen 56 
Suursuon asuntoalueen viemärisuunnitelman vahvistaminen 351 

» eräiden tonttien vuokraaminen vanhusten asuntolaa varten 79 
» korttelin n:o 28216 tontin vuokran määrääminen 89 
» sähkökaapelin siirtämisestä aiheutuneet korvaukset 320 

Suutarilan pumppaamon piirustusten hyväksyminen 358 
Suvilahden voimalaitosta koskevat asiat 406, 411 
Svenska Finlands vårdanstalt för sinnesslöa, edustajan valitseminen sen kuntainliiton val-

tuustoon 130 
» Köpmannaskolan Ab. -nimistä yhtiötä koskevat asiat 21, 77, 307 

Svinhufvudin, P. E., patsaan sijoittaminen ym 360 
Syöpätarkastusten järjestämistä koskeva aloite 34 
Sähkökaapelin laskemiseen Oy. Yleisradiolle myönnetty lupa 87 
Sähkölaitoksen ja kaasulaitoksen hallinnassa olevien asuntojen vuokrien tarkistaminen 393 
Sähkölaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 319, 395, 402—411 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 114, 119, 120 
Sähkölinjojen siirrosta kaupungille suoritettavat korvaukset 408 
Särkän ja Pikku Harakan välisen salmen aallonmurtajan kunnostaminen 384 
Säästöpankkiopisto, virastopäälliköiden kokouksen pitäminen siellä 169 
Sörnäisten niemen varastoalueen vuokraoikeuden pidentäminen 390 

» rantatien valo- ja äänivaroituslaitetta koskeva erikoisjohtosääntö 389 
» satama, erään jalkakäytävän rakentaminen ym 347, 383 
» silta, ks. Hakaniemen silta. 

Sörnäistenkadun leventäminen 346 
Sörnäistenkatu, maanalaisen polttoöljysäiliön sijoittaminen sen alueelle 320 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakaminen 293 
Taidekilpailujen toimeenpaneminen 293 
Taideteollinen oppilaitos, kaupungin osallistuminen sen hallintoon ja kustannuksiin ... 53, 414 
Taideteosten hankkiminen ym 136, 293, 408 
Taivallahden nuorisokotia koskevat asiat 252, 254 
Taivalsaaren alueen kunnostaminen 262 
Taivalsaari, rakennuksen ostaminen sieltä 301 
Takkatien pienteollisuusaluetta koskevat asiat 103, 119 
Taksa, henkilövuokra-autojen, linja-autoliikenteen sekä kiertoajelumatkojen 378 

» ks. myös Tariffit. 
» satamamaksujen 381 
» teurastamolaitoksen navettamaksujen muuttaminen 391 
» tontinmittaustaksan uusiminen 57 

Talin ja Munkkiniemen pohjavesilaitoksen rakenteiden purkaminen 397 
» taimiston puutarhurin asunnon korjaaminen 359 
» urheilupuiston suunnittelutyöt 262 

Talojen, eräiden kaupungin omistamien, korjaaminen 94 
Talousarvio, v:n 1962 23 
Talousarvioasetelman uusiminen 23 
Talousarvion laatimista koskevat kiertokirjeet ym 203 

» talousarvioehdotuksen käsittelyjärjestys 203 
» toteutumista ja tilien asemaa ym. koskevat ilmoitukset 203 

Talous- ja ompelualan ammattikoulua koskevat asiat 49, 50, 278 
Talous-Osakekaupan kanssa suoritettu aluevaihto 64, 301 
Tammelundin Liikenne Oy., tontin vuokraaminen sille 84 
Tammisaarenkadun rakentaminen 346 

442 



jjakemisto 

Tammisalo, Jatasalmentiellä olevan kallion louhiminen 346 
» Ruonansalmentien jatkaminen 346 
» tontin varaaminen kansakoulua varten 306 
» viemäritöiden suorittaminen siellä 351, 352 

Tampereen kaupungin esittämä vierailukutsu 176 
» Keskussairaala, eräiden irtaimistoesineiden myynti sille 226 

Tapanila, eräiden aluevaihtojen suorittaminen 69, 299 
» » tilojen ostaminen sieltä 59 

Tapanilan ruotsinkielisen kansakoulun tulipalon aiheuttamien vahinkojen korjaaminen 276 
» sivukirjaston aukioloaika 286 
» suomenkielisen kansakoulun kaivon poistaminen kiinteistöluettelosta 273 
» Työväen Näyttämön avustaminen^ 56 

Tapaninkylä, Kiinteistö-oy. Salavatien vesikäymälöitä koskeva asia 362 
Tapaninkylän Tilhitien varrella olevan alueen hankkiminen kaupungille 299 
Tariffien, kaukolämpö-, vahvistaminen 409 

» satamalaitoksen ja sähkölaitoksen ym. muuttamista tarkoi t tava aloite 114 
Tarkastusleimasimien ottaminen käyttöön kassa- ja tiliosastoilla ym 181 
Tartunnantorjuntatoimisto, rokotustoiminnan järjestäminen 212 
Tattarisuon alueen eräiden vuokrasopimusten jatkaminen 88 
Teattereiden avustaminen 56 
Teatterinäytösten järjestämistä kansaneläkettä nauttiville tarkoi t tava aloite 55 
Teatterit, kaupunginteatterin suunnittelukilpailu 291 

» niille myönnettävien avustusten ehdot ym 27, 292 
Tehtaanpuiston Yhteiskoulu Oy:n lainat 22 
Teknillisten tutkimustöiden tukemista tarkoittava aloite 55 
Teknillistä ammattikoulua koskevat asiat 49, 50, 278 
Tekniska Läroverket i Helsingfors -nimisen oppilaitoksen lainat 21, 201 
Telakka Oy:n Sirpalesaaren alueen vuokrausta koskeva valitus 76 
Televisiolupamaksut, sairaaloiden ja huoltolautakunnan alaisten laitosten 221 
Telko Oy., teräsputkien tilaaminen siltä 395 
Telva Oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 300 
Temppeliaukion kalliosuojaa koskevat asiat 142 
Tennistalo, kaupungin moottoriajoneuvojen säilytyspaikkojen tilitysvuokra 332 
Teollisuuslaitokset, insinöörin virkojen hakuilmoitusten julkaiseminen ym 393, 413 
Teollisuuslaitosten kassa- ja tilivirasto, viranhaltijat ym 120, 412 

» lautakunnan johtosäännön muuttaminen 118 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 127 

Tervalammen työlaitoksen rakennustoimikunnan jäsenen vaali 164 
» työlaitosta koskevat asiat 248 

Tervapatavalaistuksen järjestäminen sankarihaudoille 362 
Tervasaaren puhdistamon rakentaminen 357 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, virat ym 217 
Terveydenhoitojärjestyksen muuttaminen 118 
Terveydenhoitolautakunta, tilojen varaaminen uusista koulurakennuksista sen käyttöön 212 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 124 
Terveydenhoitovirasto, aluelääkärien ja kotisairaanhoitajien virkojen perustaminen 31, 214 

» poliorokotuksen aiheuttamat kustannukset 31 
» virat ja viranhaltijat ym 30, 32, 212, 213 

Terveydenhoitoviraston elintarvikkeiden valvontaosaston virat 215 
» kouluhammashoitolaitosta koskevat asiat 216 
» kouluterveydenhoito-osastoa koskevat asiat 214 
» tartunnantorjuntatoimistoa koskevat asiat 212 

Testamenttilahjoituksen, N. Russoffin, vastaanottaminen 28 
Teurastamolaitoksen arkiston järjestäminen 392 

» bensiini- ja öljyvaraston pääpiirustusten hyväksyminen 392 
» lautakunnan hallinnassa olevien alueiden vuokrien tarkistaminen ... 392 
» navettamaksutaksan muuttaminen 391 

Teurastamolaitos, teurastamon ja vihannestukkukeskuksen kehit tämistä koskeva suunni-
telma 392 

» virat ja viranhaltijat ym 118, 391, 392 
Teurastamolautakunta, Agroksen aluetta koskeva asia 295 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 127 
Tiedotuslehden, kunnallisen, perustamista tarkoittava aloite 16 
Tiedotustilaisuus virastopäälliköille, esitelmänpitäjien palkkiot 138 
Tienvierien ja maatuneiden merenlahtien siistiminen 360 
Tiet, Esikaupunkialueiden teiden päällystämistä öljysoralla koskeva asia 349 

» Helsingin-Porvoon valtatien siirtämistä koskeva asia 348 
» ks. myös Kadut ja tiet. 
» maanteiden päätekohtien vahvistaminen 349 
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Tiet, paikallisteiden pitoa koskeva kuntien luokitus 349 
» pääsisääntuloteiden maaperätutkimusten suorittaminen 349 

Tietojenkäsittelykeskusta koskevat asiat 145 
Tietokilpailun, »Meidän Suomi», järjestäminen 270 
Tiilimäen kalliosuojan peruskorjaukset 265, 266 
Tiilimäentien ja Nuottapolun risteyksen sadevesikaivon rakentaminen 357 
Tikkurila, Ala-, alueiden ostaminen sieltä 59 
Tikkurilan rakennussuunnitelma-alueen mittaus- ja kartoitustyön sekä rajankäynnin kus-

tannukset 324 
Tilastoneuvottelukunnan jäsenten vaali ym 142 
Tilastotoimisto, johtosäännön muuttaminen 5 

» vapaa-ajan viettoa koskeva tilasto 5 
Tilien ja hallinnon, v:n 1960, tarkastus 6 
Tilinpäätös, kaupungin v:n 1960 23, 203 
Tilintarkastajien ilmoitus jakautumisestaan jaostoihin 147 

» kertomuksen käsittelyn aika 8 
» valitseminen 8 

Tilisäännön muuttaminen 23, 95 
» määräysten noudattaminen 147 

Tilitysvuokrien tarkistaminen 332 
Toimelan vapaaopiston avustaminen 285 
Toimisto virkojen pätevyysluokitus 152 
Toivolan Oppilaskoti, ks. Oppilaskoti Toivola. 
Toli Oy., korttelin n:o 692 aidan rakentaminen 359 
Tontinmittaustaksan uusiminen 57 
Tontit, ks. myös Asuntotontit. 
Tonttien, alueiden ym. ostot ja myynnit 58, 70—73 

» » » vuokralleanto, vuokrat 73, 75, 88 
» eräiden kauppahintojen maksuajan pidentäminen 305 
» » osoitenumeroinnin vahvistaminen 324 
» » rakentamisajan pidentäminen 305 
» » valtion hallussa olevien, omistusoikeutta koskeva asia 297 
» ja kortteleiden, eräiden, korkeuslukujen vahvistaminen 326 
» Kantakaupungin, rakennusoikeudesta annettava lausunto 323 
» luovuttaminen eri tarkoituksiin 73, 74 
» Pihlajamäen asuntoalueen, luovutusmuoto 57 
» Puotilan luoteisosan, luovutusmuoto 57 
» varaamista koskevat asiat 305, 307 
» vuokraamista rintamamiehille tarkoittava aloite 93 

Tontti jaot ja niiden muutokset 325 
Tonttirahaston perustamista tarkoittava aloite 93 
Topeliuksen kansakoulun oppilaiden liikenneturvallisuuden tehostamista tarkoittava 

aloite HO 
Toripäiviä, markkinoita ja eläintenmyyntipäiviä koskeva lausunto 321 
Toukolan eräiden rakennusten ostaminen 303 

» konevarikon erään rakennuksen purkaminen 360 
» Omakoti Oy., rakennusten ostaminen siltä alkoholistien hoitokotia varten 38 
» väestönsuojien rakentaminen 266 

Trustivapaa Bensiini Oy:tä koskevat asiat 354, 389 
Tuberkuloositoimistoa koskevat asiat 235, 393 
Tuberkuloottisten asevelvollisten hoitoa koskeva sopimus 236 
Tukholman kaupungin esittämä vierailukutsu 175 

» päiväkodin muutos- ja korjaustyöt 284 
Tukkukauppojen Oy:n ja eräiden osuusliikkeiden toimesta perustettavalle yhtiölle vuokrat-

tava liikekeskustontti 79 
Tullihallitus, esitys sille tuontitavaralastien merkitsemisestä 382 
Tullinpuomin leikkipuistorakennuksen piirustusten hyväksyminen 360 
Tuomarinkylän kartanon kunnostaminen ym 289 
Tuomiokirkon kellojen maalaamis- ym. työt 335, 353 
Turso-nimistä jäänmurtajaa koskeva asia 383 
Turun kaupunkipäivät, kaupungin edustajien valitseminen 15 

» moottoritien alikulkukäytävän rakentaminen 345 
Tutkijalautakunnan jaostojen ja jäsenten lukumäärää koskeva lausunto 163 

» varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 127, 128 
Tuulaaki- ja liikennemaksujen siirtäminen tullilaitoksen kannettavaksi ym 381 
Tuusulanjärven säännöstelypäätöksen muuttaminen 397 
Tuusulantien rakentaminen 2-ajorataiseksi maantieksi 98, 347 
Typpi Oy:n ja Kemijoki Oy:n välinen vesivoiman myyntiasia 407 
Tyrvään B-mielisairaalan hoitopaikkojen irtisanominen 235 
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Tyttönormaalilyseo, tontin luovuttaminen sille 74 
Tyynelä, Päivähuoltola, nimen muuttaminen ym 252, 256 
Työehtosopimukset 13 
Työhuoneiden, maanalaisten ikkunattomien, rakentamista koskeva asia 325 
Työhönsijoitusosuuden, kaupungin, täyttämistä koskeva asia 329 
Työllisyyden turvaaminen 268 
Työllisyyskomitean ohjelmaa ym. tarkistamaan asetettu komitea . 161 
Työntekijät, ikälisäjärjestelmän ulottamista työsuhteessa oleviin tarkoit tava aloite 12 

» liikennelaitoksen maksujen alentamista yö- ja vuorotyössä käyville tarkoit-
tava aloite 112 

» palkkausta ja eläkkeitä koskevat asiat 10 
» tuhoutuneen omaisuuden korvaaminen heille 362 

Työnvälitystoimiston arkiston siirtäminen kaupunginarkistoon 258 
» historian julkaiseminen, valtionapu asia ym 258 
» virkojen lakkauttaminen, eläkkeet 9, 44 

Työsopimussuhteessa olevien palkkausta koskevat asiat 10, 151 
Työtehoneuvottelukunnan jäsenten vaali 140 
Työtilaisuuksien järjestämistä vanhahkoille henkilöille tarkoit tava aloite 39 
Työttömyyskortiston sulkemista koskeva päätös 268 
Työtupia koskevat asiat 37, 249 
Työtupien toiminnan järjestämistä varten asetettu komitea 40, 163 
Työturvallisuustarkastajan viran perustaminen 5 
Työurakkasopimuslomakkeen suunnitteleminen 140 
Työvoimalautakunta, jäsenten vaali 130 
Työvoiman, ns. suunnittelevan, palkka- ym. olosuhteiden tutkimista tarkoittava aloite ... 11 
Työvoimatoimikunta, valtion, kaupungin osuuden suorittaminen sen menoista ym 268 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 126 

» suomenkielinen, johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 126 
Työväenopistoa, ruotsinkielistä, koskevat kaupunginhallituksen päätökset 277 

» suomenkielistä, koskevat kaupunginhallituksen päätökset 276 
Työ väen opistokomitean jäsenen vaali 164 
Työväenteatteri, ks. Helsingin Työväenteatteri. 
Tähtitorninmäen kalliosuojan perusparannustyöt 265 
Töölön lasten ja vanhusten siirtolayhdistyksen lainaa koskevat asiat 17, 192 

» nuorisokodin virkojen järjestely 42 
» Pallokenttä, ks. Pallokenttä. 
» sivukirjaston tontin varaaminen ym 288, 306 
» Yhteiskoulu Oy:n rakennuslainojen takaaminen 23, 200 

Töölönlahden suojaamista liejuuntumiselta tarkoittava aloite 107 

Uimastadionin luovuttaminen uimanäytöstä varten 263 
Uintimahdollisuuksien edistämistä tarkoittava aloite 45 
Ulkoilualueet 319 
Ulkomaalaisten oikeus omistaa kiinteistöjä 122, 416 
Ulosottovirasto, lunastusten ja toimituspalkkioiden jakaminen viranhaltijain kesken 204 

» virat ja viranhaltijat ym 29, 204, 205, 336 
Uppsalan Yliopiston Kirjasto, kaupungin eräiden julkaisujen toimittaminen sille 183 
Urheilijan, parhaan helsinkiläisen, palkitsemista tarkoit tava aloite 45 
Urheiluhallit Oy:n lainoja koskevat asiat 20, 199 
Urheilu- ja retkeilylautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 125 
Urheilu- ja retkeilylautakunta, eräiden tilojen ym. siirtäminen sen hallintoon 261 

» » » jaoston asettaminen tarkistamaan sen johtosääntöä ym. .. 163 
» » » ulkoilualueita ja kansanpuistoja koskevat asiat 45, 262 
» » retkeilytoimisto, Korkeasaaren ja Mustikkamaan liikennettä koskeva asia 368 
» » » viranhaltijoita ym. koskevat asiat 260, 261 

Urheilukentät ja -puistot 164, 262 
Urheiluviranomaisten, kaupunkien ja kauppaloiden, yhteistyön edistäminen 264 
Urlus-säätiö, lisätilojen vuokraaminen siltä 308 
Utrechtin kaupungille lahjoitettava joulukuusi 176 
Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunnan jäsenten vaali 130 

» mielisairaanhuoltopiirin kuntainliiton liittovaltuusto, kaupungin edustajan 
valitseminen siilien 130 

» työlaitos, henkilökunnan asuntolan rakentaminen 249 
» työlaitosliiton kuntainliiton liittovaltuusto, kaupungin edustajan valitseminen 

siihen 129 
Uudenvuoden vastaanoton järjestäminen 413 
Uutela, eräiden rakennusten purkaminen 261 
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Vaalimainontapaikkojen mainostilojen jakamista koskeva välikysymys 14 
Vaalipropagandan estämistä huoltolaitoksissa tarkoittava aloite 36 
Vaalit, tasavallan presidentin valitsijamiesten 413 

» valtiolliset, niitä koskevat asiat 130, 204 
Vaatturiammattikoulu, lukukausimaksun tarkistaminen ym 49, 50 
Vahingonkorvaukset, Hermannin-Kyläsaaren asemakaavanmuutosta koskeva 327 

» huoltolautakunnan suorittamat 245 
» kaasulaitoksen suorittamat 403 
» kiinteistöviraston suorittamat 320, 322 
» liikennelaitoksen suorittamat 379 
» palolaitoksen suorittamat 210 
» rakennusviraston suorittamat 359, 363 
» sairaaloiden suorittamat 225, 227, 234, 235, 238 
» satamalaitoksen suorittamat 391 
» sähkölaitoksen suorittamat 411 
» teurastamolaitoksen suorittamat 392 
» ulosottoviraston suorittama korvaus 205 
» vesilaitoksen suorittama korvaus 401 

Vainajien muiston kunnioittaminen 176, 211, 364 
Vajaaliikkeisten Kunto -yhdistyksen avustaminen 53 

» » » kanssa lastent arhan ylläpitämisestä tehty sopimus ... 51 
Vajaamielishuoltolaitokset, päivähuoltoloiden johtajil le suoritettava erityispalkka 41 

» valtionapua koskevat asiat 253 
Vajaamielisten, avohuollossa olevien, tutkimuksen järjestäminen 251 

» keskuslaitoksen perustaminen 42 
» » rakentamista ja sijoittamista suunnittelevan toimikunnan 

asettaminen 161 
Vakuusasiakirjojen tarkastus 132 
Valan, Katri, puiston alle rakennettava valvomo 406 
Valkonauha, ks. Keski-Helsingin Valkonauhayhdistys. 
Vallila, eräiden rakennusten ostaminen ja myynti 302, 303, 337 

» nuorisotaloa varten varatun tontin varausajan pidentäminen 307 
» tontin vuokralleanto sieltä 78 

Vallilan halleja, liikennelaitoksen, koskevat asiat 107, 109, 367 
» kerhokeskuksen nuorisotyönohjaajan palkkion korottaminen 269 
» kortteleiden n:o 556 ja 585 yhteisväestönsuojan rakentaminen 266 
» ruotsinkielisen kansakoulun muutostyöt 275 
» Savonkadun ja Kumpulan rautatien ylikulkusillan leventämistä koskeva aloite 117 
» siirtolapuutarhaa koskevat asiat 94 

Valokopiotöiden, virastojen ja laitosten, suorittaminen 141 
Valokuvasuurennusten ja kuvateosten, Helsinkiä esittelevien, lahjoittaminen 183 
Valonheittimien lainaaminen Saalem-Lähetykselle 261 
Valtameri Oy., eräiden lisäalueiden vuokraaminen sille 77 
Walter Oy., offsettmonistuskoneen lainaaminen siltä kaupunginkirjastoa varten 288 

- Valtio, Har jun ruumishuoneen tontin luovuttamista rautatiehallitukselle koskeva asia ... 300 
» Herttoniemen aseman erään huoneiston käytöstä perittävä korvaus 382 
» lainan ottaminen siltä omakotirakennustoimintaa varten 16 
» nosturivaurion aiheuttaman vahingonkorvausvaatimuksen osittainen peruutta-

minen 390 
» tonttien luovuttaminen sille 74 
» tuontitavaralastien merkitsemistä koskeva esitys 382 

Vaition hallussa olevien eräiden tonttien omistusoikeuden selvittäminen 297 
» ja kaupungin välinen Jorvaksen moottoritien rakentamista koskeva sopimus 100 
» » » väliset aluevaihdot 66, 299, 300 
» » » välisiä aluevaihtoj a valmistelemaan asetettu neuvottelukunta 163 
» jäänmurtajien kesäsijoituspaikka 388 
» kirjapaino, sähkölaitoksen erään kojeiston myynti sille 406 
» työvoimatoimikuntaa koskevat asiat 268 

Valtionavustukset, kansakoulujen 272 
» kaupunginkirjaston 287 
» keskusparantolain v:n 1957 ja 1958 220 
» lastenhuoltolaitosten ja päivähuoltolain 251, 256 
» lastensuojelulautakunnan alaisten koulujen 253—255, 272 
» lastentarhojen 283 
» rakennusviraston 342 
» sairaaloiden, ks. ao. sairaalan nimen kohdalta. 
» suomenkielisen työväenopiston 276 
» työnvälitystoimiston 258 
» vajaamielishuoltolaitosten 253 
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Valtionrautatiet, happi- ja asetyleeniputkien vetäminen Pasilan konepajalle 319 
» kalliosuojan rakentaminen Alppilaan puhelinkeskusta ym. varten 75 
» sen ja kaupungin väliset aluevaihdot 64, 68 

Vanhainkodit, ks. myös ao. kodin nimen kohdalta. 
» Hirvihaaran vanhainkotia koskevat asiat 248, 328 
» Kustaankartanon vanhainkotia koskevat asiat 33, 38, 211, 242, 246—248, 

293, 413 
» Roihuvuoren vanhainkotia koskevat asiat 38, 249 
» yksityiset, niiden avustusten lisäämistä tarkoit tava aloite 40 

Vanhainkotien ja vanhusten asuntoloiden rakentamista tarkoi t tava aloite 40 
Vanhakaupunki, rakennusten ostaminen sieltä 303 
Vanhan Talvitien kunnostaminen 346 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen . 130 
Vanhukset, teatterinäytösten järjestämistä heille maksutta tai kohtuulliseen hintaan tar-

koittava aloite 55 
» työtilaisuuksien järjestämistä heille tarkoit tava aloite 39 

Vanhusten asumistuen aikaansaamista tarkoittava aloite 41 
» asuntolat ja huoltolaitokset, tonttien varaaminen ja vuokraaminen niitä var-

ten 7 9 , 3 0 6 
» » Maunulan vanhusten asuntolan piirustusten hyväksyminen 38 
» » Puotilaan rakennettavaa asuntolaa koskevat asiat 27 
» » Roihuvuoren asuntolaa koskevat asiat 186, 249 
» asuntorakennustoiminnan ym. tukemista tarkoit tava aloite 40 
» helsinkiläisten, poliklinikan ylläpitäminen 242 
» huoltolaitokset (ent. kunnalliskoti), ns. itse maksavien hoidokkien hoitomaksut 36 
» huoltolaitosten hoi to- ja poliklinikkamaksujen ulosmittaaminen 242 
» laitoshoidossa olevien, käyttövarojen lisäämistä tarkoi t tava aloite 41 
» poliklinikoiden perustamista tarkoittava aloite 39 
» Turva ja Asuntosäästäjät yhdistysten toimesta rakennet tavan vanhusten asun-

tolan piirustusten hyväksyminen 308 
» työllistämistä suunnittelevan komitean asettaminen 163 

Vankien, tuberkuloottisten, leikkaushoidon suorittaminen Laakson sairaalassa 236 
Vantaala, Päivähuoltola, sitä koskevat asiat 43, 253, 256 
Vantaanjoen Pitkäkoskesta otettavan vesimäärän lisääminen 397 

» vanhan sillan purkaminen 103 
» vesistön suojeleminen saastumiselta 395 

Vantaanjoki, Hiidenvedestä siihen siirrettävän veden kustannukset 396 
Vapaa-ajanviettoa koskevia tilastoja tarkoit tava aloite 5 

» » viettokomitean jäsenten vaali 164 
Vapaasataman perustamista tutkimaan asetettu komitea 162 
Vapaavarastoa ja varastotilojen lisäämistä satamissa koskevat asiat 116, 162, 382 
Varoitusmerkkien, hiihtäjän kuvalla varustettujen, pystyt täminen 375 
Varsovan kaupungin edustajien kutsuminen vierailulle 175 
Vartiokylä, aluevaihtojen suorittaminen 68, 70 

» erään tilan halkomislupaa koskeva asia 328 
» Sohlin torpan vuokraoikeutta koskeva asia ym 304 
» tilojen ostaminen sieltä 59, 71 
» tonttien vuokralleanto sieltä 85 

Vartiokylän ja Mellunkylän tiennimistön väliaikainen täydentäminen 324 
» lahden vesien saastumista koskeva asia 358 
» Oppikouluyhdistys, tontin varaaminen sitä varten 306 
» yhteiskoulu, kouluruoan myyminen sille 392 

Vasikkasaari, sitä koskeva aluevaihto 66 
Vastaanottokodit, ks. ao. kodin nimen kohdalta. 
Vattuniemenkarin luoteispuolen merenpohjan perkaaminen 388 
Veden siirtäminen Hiidenvedestä Vantaanjokeen 396 
Veho Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 86 
Veikkausvoittovaroista myönnetyt avustukset 260 
Weiste, K. A., Oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 68 
Vellamonkadun alapäässä olevan puistoalueen kunnostaminen 360 
Vellamonkatu-nimisellä katualueella olevien rakennusten ostaminen 302 
Velodromin ja sen kioskin vuokraamista koskeva asia 263 
Venelaiturit, niitä koskeva tutkimus ja komitean asettaminen 161, 388 
Verkkosaaren ja Kulosaarentien ylikäytävien valo- ja äänivaroituslaitteiden hankkiminen 388 
Verontasausrahaston kartuttaminen ym 23, 203 
Verotus, eräitä veronpidätyksiä koskevat asiat 244, 261, 289, 341, 342, 412 

» kunnallisverotusta koskevat asiat 23, 202 
» perus- ja lapsivähennyksen korottamista tarkoit tava aloite 23 

Verovirasto, kunnanasiamiesten virat ym 147, 308 
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Verovirasto, sen kustannusten jakaminen 148 
» tutki jalautakuntaa koskevan lausunnon antaminen 163 
» valtion palvelukseen siirtyneille myönnetyt eläkkeet 9 

Vesakkotien avo-ojan putkittaminen 358 
Vesialueiden, eräiden, katselmukset 329 
Vesijohto- ja viemärityöt, eräille yhtiöille ym. myönnetyt oikeudet hajoituskaivon raken-

tamiseen katualueelle 357 
» yhtiöille ym. myönnetyt oikeudet johtaa jätevesi mereen 356 
» yksityisille myönnetyt oikeudet vesi- ja viemärijohtojen 

rakentamiseen 353, 399, 400 
Esikaupunkialueille rakennettavat vesijohdot ja vesipostit ... 119 
Etelä-Haagassa suoritettavat 352, 353 
Etelä-Kaarelassa suoritettavat 351, 352, 397 
Karhusuontien viemärin rakentaminen 353 
Kirstintieltä Peipontielle rakennettava viemäri 399 
Konalassa suoritettavat 352 
Kulosaaressa suoritettavat 352 
Kutteritiehen rakennettava vesijohto 399 
Lassaksen kokooj aviemärin rakentaminen 353 
Lauttasaaressa suoritettavat 352 
Länsi-Pakilassa suoritettavat 352, 353 
Malmilla suoritettavat 352, 353 
Marjaniemessä suoritettavat 347, 352, 399 

» » » Marttilan kokoojajohdon jatkaminen 352 
» » » Maunulassa suoritettavat 353 
» » » Munkkiniemessä suoritettavat 351 

Mäenlaskij an tiehen rakennettava viemäri 346 
Mäkelänrinteeseen rakennettava viemäri 352 
Oulunkylässä suoritettavat 350, 352 
Pakilassa suoritettavat 352 
Pitäjänmäen Takkatien alueella suoritettavat 103, 119, 351 
Puistolantiehen rakennettava vesijohto 119 
Puotilassa suoritettavat 352 
Savilan jäteveden pumppaamon tulvajohdon rakentaminen .... 345 
Siltavuorenrannan pääviemärin siirtäminen 352 
Suomenlinnan vesijohdon rakentaminen 398 
Suursuon asuntoalueen viemärisuunnitelman vahvistaminen ... 351 
Tammisalossa suoritettavat 351, 352 
Viikin päävesijohdon siirtäminen 119 
yksityisille viemärien rakentamiseen myönnetyt luvat 360 

Vesilaitos, irtaimen omaisuuden kirjanpidon uudelleen järjestäminen 394 
» maksujen tarkistamista koskeva aloite 114 
» Silvolan tekojärveä koskevat asiat 119, 396 
» Vantaanjoen vesistön suojeleminen saastumiselta 395 
» vesijohdon ja sähkökaapelin vaurioitumista koskeva vahingonkorvausasia 395 
» vesijohtojen rakentaminen ym 119, 394 
» viranhaltijoita koskevat asiat 118, 394, 401 

Vesilinnanmäen erään kojun purkaminen 261 
Vesioikeusasiat 357, 396, 397 
Vesipostien rakentaminen 400 
Viemärilaitos, vesioikeuslain myöntämän, jätevesiä koskevan helpotuksen anominen ... 357 
Viemärin ia kadun rakentamiskustannusten korvausperusteiden selvittämistä tarkoittava 

aloite * 108 
» » » » määrääminen 97, 296, 343 

Viemärityöt, ks. Vesijohto- ja viemärityöt. 
Vierailukutsut, kaupungin saamat ja esittämät 175 
Vihannestukkukeskuksen ja teurastamon yleissuunnitelman laatiminen 392 
Wihurin Teollisuushallit Oy., erään lisäalueen vuokraaminen sille 84 
Viikin ampumarataa koskevat asiat 46, 263 

» jätevedenpuhdistamoa koskevat asiat 104, 119, 358 
» koetilan viemäriä koskeva asia 354 

Vilhovuorenkuja, savunpoistoluukkujen sijoittaminen sille 320 
Viranhaltijat, autojen käyttö, ansiomerkkien myöntäminen, pienoisröntgenkuvaus ym. . 156 

eläkkeitä ja ikälisiä koskevat asiat 13, 151, 155 
eräiden palvelussopimusten ilmoittaminen ym 153 

» tilintarkastustehtävien suorittaminen virka-aikana 155 
» virkanimikkeiden muuttaminen ym 10, 152 

heidän kouluttamisensa eri kursseilla 172 
kielitaitosäännön muuttaminen 36 
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Viranhaltijat , liikennelaitoksen vuosikortin hankkiminen eräille 368 
» oman auton ja vuokra-autojen käyttäminen virka-ajoissa 150, 156 
» palkkausta, ylityö- ja sunnuntaityökorvauksia koskevat asiat 151, 155 
» teknillisten ja johtavien virkojen väliaikainen järjestely 9, 10 
» toimisto virkojen pätevyysluokittelu 152 

Virastopäälliköiden tiedotustilaisuudet 138, 169 
Virastot ja laitokset, kaluston hankinta ja kunnossapito 157 

» » » sopimusten tekeminen 181 
» » » turvavöiden hankkiminen autoihin 342 
» » » virkapukujen ja merkkien vahvistaminen 156 

Virastotyön rationalisointia koskevat julkaisut 140 
Varastotyöntekijäin, tilapäisten, sijoittamiskysymys 139 
Virkasäännön työaikaa ja ylityön korvaamista koskevien määräysten muuttaminen 10 
Virvoitusjuomakioskit ja kukkienmyyntipaikat 90, 321 
Vuokra-autoasemat 378 
Vuokra-oikeuden jatkamista koskevat asiat 88, 390 
Vuokrasopimukset, eräiden kultaklausuuliehtoisten ym. tarkistaminen 89, 315 
Vuokraukset, eräiden vuokrien palauttamista koskeva aloite 89 

» kaupungin vuokralleantamat alueet, tonti t ym 73, 75, 309, 315, 392 
Vuokrien, eräiden, määrääminen ja maksuajan pidentäminen 88, 316 

» tilitys-, tarkistaminen 332 
Vuorikadun-Senaatintorin kalliosuojan peruskorjaustyöt 265 
Vuositilintarkastajat 8 
Väestön, kaupungin, määrää koskeva poliisilaitoksen ilmoitus 203 
Väestönlaskennan kustannukset 142 
Väestönlaskentatoimikunta, jäsenten vaali 163 
Väestönsuojat, diakonissalaitoksen kalliosuojan liittäminen kaukolämpöverkkoon 46 

» Kaarlenkadun kalliosuojan ja Kallion paloaseman yhteisen varavoima-
koneen hankkiminen 210 

» kalliosuojan rakentaminen Valtionrautateiden puhelinkeskusta varten 75 
» Kampintorni Oy:n väestönsuojan rakentamista koskeva asia 319 
» kaupungin maalle rakennettavat erilliset, niiden vuokraehtojen vahvista-

minen 46 
» Meilahden kalliosuojan luonnospiirustusten hyväksyminen 47 
» Pihlajamäen asuntoalueen kalliosuojien rakentaminen 46 
» Temppeliaukion suojan lämmittäminen ym 142 

Väestönsuojelujärjestyksen hyväksyminen ym 46, 265 
Väestönsuojelulautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 125 
Väestönsuojelutoimisto, ensiaputarvikkeiden hankkiminen ym 265 
Väinämöisenkatu 27:ssä olevan kiinteistön siirtäminen lastensuojelulautakunnan hallintoon 252 
Väkijuomaliikkeiden kunnallisen tarkastajan johtosäännön muuttaminen 47 
Väkijuomamyymälöiden perustamista koskevat asiat 121, 415 
Välikysymys vaalimainontapaikkojen jakamisesta 14 

Yhtenäiskouluyhdistyksen rakennustoimintaa ja lainoja koskevat asiat ym. 21, 78, 187, 307, 353 
YK:n japanilaisen stipendiaatin opiskelun järjestäminen 138 
Yleishyödyllisten yritysten ia laitosten avustusmäärärahojen jako, sitä varten asetettu 

komitea 161, 258 
Yleiskaava, kaupungin, siitä julkaistun teoksen jakaminen 327 
Yleisradio Oy:lle myönnetty oikeus sähkökaapelin rakentamiseen 87 
Yleisten töiden lautakunnan erään kiinteistön siirtäminen sen hallintoon 342 

» » » johtosäännön muuttaminen 95 
» » » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 127 

Yliopisto, ks. Helsingin Yliopisto. 
Yliopistollinen keskussairaala, ks. Helsingin yliopistollinen keskussairaala. 

» keskussairaalaliitto, ks. Helsingin yliopistollinen keskussairaalaliitto. 
Ylioppilaiden Raittiusyhdistyksen 75-vuotisjuhlan kulujen korvaaminen 269 
Ylioppilasasuntolasäätiö, tontin vuokraaminen sille 78, 337 
Ylioppilastalon, Vanhan, koristaminen ylioppilaskunnan vuosijuhlaa varten 362 
Ylioppilasteatterin avustaminen 292 
Yö- ja vuorotyössä olevat työntekijät, heidän maksujensa alentamista liikennelaitoksen 

yöliikenteessä tarkoit tava aloite 112 

Äitiysavustukset 251 
Äitiys- ja lastenneuvoloita koskevat asiat 32, 213 
Äänestysalueet, kaupungin jakaminen niihin eduskuntavaaleja varten 14 

Öljysataman, Herttoniemen, pistolaiturin leventäminen 388 
» Laajasalon, alueiden vuokraaminen ym 87, 309, 312, 320, 358 
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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). 
47. 1962. 
Jälkimmäinen osa (tilastollinen katsaus). 
42—44. 1957—69. 

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

IV. Helsingin kaupungin teollisuuslaitokset. Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten 
lautakunnan julkaisema. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi. 
47. 1962. 

V. Kaupungin tilinpäätöskertomus (vuoteen 1956 Kaupungin tilit ja tilinpäätös). Hel-
singin kaupungin rahatoimiston julkaisema. Suomen- ja ruotsinkielinen, englannin-
kielinen 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. 
52. 1963. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
74. 1961. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos. 
36. 1964. 

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

F. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos. 
Ajankohtainen, irtolehtijärjestelmää käyttäen. 

G. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen teksti. 
15. 1964, 1—5. 




