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Kotiavustukset, huoltolautakunnan jakamat 154 
Kotiseututyö, urheilu- ja retkeilytoimiston suorittama 208 
Kotitalouslautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 229 
Koulukotien johtokunnan kokoonpano ja kokoukset 168, 169 
Koulutustoimikunta, kokoonpano, kurssit ym 97 
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Kovaosaisten Ystävät , yhdistykselle vuokra tu t rakennukset 60 
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Kulosaaren puhdistamo 265, 266 
Kultaklausuuliehtoisia maanvuokria koskevat kysymykset 37 
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Kunnallinen kodinhoitotoiminta 161 
Kunnalliskoti, ks. Vanhainkodit. 
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» k o u l u - j a työkeskus sekä työkoti 173, 179 
» raviradan vuokraaminen 202 
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L a h j o i t u k s e t , kaupunginarkiston saamat painotuotteet 108 
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Lainat, asuntorakennustarkoituksiin myönnetyt 27, 71, 79, 217 
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Laiturityöt, satamarakennusosaston 313, 314, 315 
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Lastenkotien johtokunnan kokoonpano ja kokoukset 168, 169 
Lastensuojelujärjestöjen työn tukeminen 196 
Lastensuojelulautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 168 
Lastensuojelun tulot ja menot, eräitä yhdistelmätietoja 167, 187, 193, 194 
Lastensuojelu rahastot 196 
Lastensuojelu virasto, huonetilat, toimistot, henkilökunta ym 58, 170 
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» urhei lu-ja retkeilylautakunnan an tamat 203 
» väestönsuojelulautakunnan an tamat 213 
» yleisten töiden lautakunnan an tamat 255, 256, 257 

Lautta-kerho, nuorisotyölautakunnan 224 
Lauttasaaren erään katualueen hankkiminen kaupungille 29 

» siltatoimikunnalle vara tu t alueet 45 
» varasto- ja pienteollisuusalueiden sekä ateljeerakennuksen vuokralleanto 40, 44, 61 

Leikkikenttien j a pui stoj en rakennus- j a hoitotyöt 274 
Leirintäalueet, retkeilyosaston hoidossa olleet 207 
Leiritoiminta, nuorisotoimiston jär jes tämä 224 
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Hakemisto 

Lemmilä, Vastaanottokoti 172 
Leski - ja orpoeläkekassa 110 
Lihantarkastamo, teurastamolaitoksen 327 
Liikenneasioiden järjestelykysymys, tp . jaoston asettaminen sitä käsittelemään 54 
Liikennelaitoksen asuinkiinteistöt ja vaunuhallit 298 

» autojen ja raitiovaunujen seinä- ym. pintojen käyt tö mainontaan 280 
» henkilökunta, huonetilat, tulot ja menot ym 281, 283 
» järjestelyosaston toiminta, laitosta koskevat järjestely tutkimukset 92, 

95, 281 
» lautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 279 
» työntekijöiden työsääntöjen vahvistaminen 11 

Liikennemainos Oy, mainospaikkojen vuokraamista koskevat sopimukset 68 
Liikennemaksut, satamien, liikennemaksutaksa 302, 321 
Liikennesuunnitteluosasto, liikennelaitoksen 295 
Liikenneturvallisuustyön avustaminen 54 
Liikenteenohjauskeskus, liikennelaitoksen 295 
Liinavaatevarasto, keskuspesulan 344 
Linja-autoliikenne ja -huolto, liikennelaitoksen 284—298 
Logiikan kerho, kaupunginkirjaston 242 
Loma- ja vapaa-ajan vietto 208 
Lomakesuunnittelutoiminta 94, 97 
Louhintaluvat 52 
Luistinradat, urheilu- ja retkeilylautakunnan hallinnossa olleet 204 
Lukusalit, kaupunginkirjaston 237 
Luodon ravintolarakennuksen vuokrasopimuksen jatkaminen 60 
Luontoisetukorvauksia koskevat asiat 11—13 
Luukin kartanon ja maa-alueiden osto, eräiden ehtojen lisääminen kauppakir jaan 31 

» metsäalueiden hoitosuunnitelma, metsästysluvat sen alueella 52 
Lämpökeskus, keskuspesulan alainen 344 
Länsisatama, varastoalueiden vuokralleanto sieltä 300, 301 
Löytötavaratoimisto, liikennelaitoksen 282 

Maanhankintalain mukaisten kerrostalojen lainoitus 216 
Maanmittaustoimitukset 76 
Maaperä-, kallioperä- ja pohjatutkimukset , tutkimuskaluston täydentäminen ym 76, 78 
Maatalousosasto, kiinteistöviraston 49—52, 72 
Maataloustuotteiden hinnat 49 
Maataloustyöntekijäin asuntojen vuokrien tarkistaminen 51 
Maatilat, kaupungin, metsäosaston niillä suori t tamat hoito ja hakkuutyöt 74 

» » viljelyssuunnitelma ja -maat, salaojitustyöt ym. ... 49, 51, 72, 73, 153 
Mainontaa koskevat asiat 67, 79, 280 
Mainosrengas Oy:n mainospaikkoja koskeva sopimus 68, 280 
Makkaranmyyntipaikkojen vuokralleanto 66 
Malmin eräiden k a t u - j a puistoalueiden hankkiminen kaupungille 28, 31 

» lastenkoti 172 
» pienteollisuusalueen asfalttiliikkeiden toimintaa koskevat määräykset 45 
» sairaalan henkilökuntaa varten vuokratut huonetilat 58 
» varasto- ja pienteollisuusalueiden vuokralleanto 40, 41 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton makeis- ym. automaati t , liiton lastenkodin varaaminen 
kaupungin käyt töön 67, 197 

Marian sairaala, asuntojen luovutus hoitohenkilökuntaa varten 58 
Marjaniemen eräiden katu- ja puistoalueiden hankkiminen kaupungille 29 
Matkailu-, retkeily- ym. toiminta 207 
Matkalippujen hinnat liikennelaitoksen linjoilla 283 
Matkustajalai tur in varastorakennukset, rakennustyöt, saapunut tuont i tavara 305, 311, 313, 

Matkustajaliikenne Helsingin satamassa .·· 309 
» liikennelaitoksen linjoilla 292 

Melakari-nimisen luodon vuokraoikeuden jatkaminen 37 
Mellunkylän vastaanottokoti 172 
Merenkulku, ulkomainen 306, 307 
Merimies-Unioni, satama virkailijoiden palkkojen korotusesitys 6 
Merkonomi-Mainos Oy:n mainospaikkoja koskeva sopimus 68 
Messukentän vuokraaminen näyttely- ym. tarkoituksiin 45, 46 
Metsäalueiden, Espoosta hankit tujen, hoitosuunnitelma 52 
Metsäkummun hoitokoti 172 
Metsäosasto, kiinteistöviraston 52, 74 
Metsästyslupien myöntäminen 52, 203 
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Hakemisto 

M i t t a u s - j a tu tk imustyöt , kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston 76 
» » » rakennusviraston katurakennusosaston 262 

Moottoriajoneuvojen huoltoasemien vuokrasopimukset 38 
Moottoripyöräkerhoille myönnetyt luvat harjoitusajojen järjestämiseen 47 
Moottoriteiden rakennustyöt 254, 263 
Mukavuuslai tosten hoito y m 270 
Mullan myynt i 72 
Munkkiniemen erään katualueen hankkiminen kaupungille 30 
Munkkiniemen sivukirjasto 234 
Munkkisaari, määräalan vuokraaminen sieltä Kesko Oy:lle, lai turi työt 300, 315 
Museolautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 245 
Musiikkikerho, kaupunginkirjaston kirja st okonsertit 242, 243 
Musiikkilautakunnan kokoonpano, kokoukset, päätökset y m 250 

» käyt töön luovutetut huonetilat 58, 59 
Mustalaisasiain neuvottelukunnan asettaminen 143 
Mustasaaren eräiden rakennusten ja määräalojen vuokralleanto 202 
Muuntamoiden rakennuspiirustusten hyväksyminen 46 
Myyntipaikat, sanomalehtien, makkaroiden, kukkien y m 64—68, 79 
Mäkelän kerhokeskuksen toiminta 224 

^Neuvontatoimisto, kaupunkiin muut tavan nuorison 225 
Niemenmäen asuntotontt ien vuokralleanto 33, 34 
Nikkilän sairaala, toimistotilojen luovuttaminen sen käyt töön 57 

» sairaalakirjasto 243 
Nissenin kahvilahuoneiston vuokrasopimus 61 
Nosturit, satamalaitoksen 302, 305, 309, 322 
Nukarin lastenkoti 173, 174 
Nuohous 135 
Nuorisokahvilat 223 
Nuorison- ja lastenhuoltolaitokset 171—182 

» kaupunkiin muuttavan, neuvontatoimisto 225 
Nuorisorikollisuutta koskevat asiat 183 
Nuorisotoimiston huonetilat, lainaus varas to 58, 60, 222 
Nuorisotyölautakunnan kerhokeskukset, kurssitoiminta 222, 224 

» kokoonpano, kokoukset, menot ym 221—226 
Näyttelyt , kotitalouslautakunnan jär jes tämät 230 

» vanhan palokaluston näyttelyn järjestäminen 127 

•Oikeusapulautakunta ja -toimisto 198 
Omakotityyppipiirustusten valmistus ja myynt i 72 
Opaskurssit, retkeily osaston jär jes tämät 207 
Opetus- ja perhepesulat 229 
Opintomatka-ajan palkkaetujen korvaaminen 7 
Oppilaskoti Toivola ja päivähuoltola 172, 173 
Oppisopimukset, eri ammattialojen 228 
Orkesterin, kaupungin-, konsertit ym 251 
Otso, j äänmur ta ja 309 
Oulunkylän eräiden huvila-alueiden vuokraoikeuden jatkaminen 35, 36 

» erään puistoalueen hankkiminen kaupungille 29 
Outamon vastaanottokoti 171, 173 

Paikannimiehdotukset 53 
Painatus- ja sidontakustannukset ym 88 
Pakilan eräiden katualueiden hankkiminen kaupungille 31 
Palkat j a palkkiot, neuvottelukunnan perustaminen urakkahinnoit telukysymyksiä var ten 1, 2 

» » » palkkojen tarkistamiskysymykset 3, 6 
» kuukausi-, valmistelut niiden laskemiseksi tietojenkäsittelykeskuksessa 92 

Palkkalautakunta ja sen toimisto, huoneisto ym 1—3, 56 
Palokunnat , vapaaehtoiset 137 
Palolaitoksen henkilökunta, kalusto, menot ym 127—137 

» 100-vuotisjuhlan vietto, palotoimen historia 127 
Palolautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 125 
Paloposti t ja -kaivot, niiden kunnossapito 131, 267 
Palosuojelu toiminta, liikennelaitoksen 299 
Palotarkastusten suorittaminen 135 
Paraisten Kalkkivuori Oy., yhtiölle vuokratun määräalan vuokraoikeuden ja tkaminen ... 38 
Pelastakaa Lapset -yhdistyksen avustaminen, hoitopaikkojen varaaminen sen lastenkodis-

ta 196, 197 
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Hakemisto 

Pelastusarmeija, hoitopaikkojen varaaminen sen lastenkodista 197 
» sille varojen keräämiseen myönnetyt luvat 67 

Perhehoito, lastensuojelulautakunnan sijoittamat lapset ja nuoret 177, 178, 182, 
Perhelisien myöntäminen 188 
Pesula, keskus-, kaupungin 343 
Pesulatoiminta, kotitalouslautakunnan 229, 231 
Pienoisgolf kentä t 45 
Pientelakkatontin vuokralleanto 44 
Pienteollisuusalueiden vuokralleanto ym 39—45, 71 
Pihlajamäen asuntoalueen tontt ien myynti ja vuokralleanto 32, 33, 34 
Piirustusten, omakotitalojen ym., valmistus ja myynt i 72 

» rakennus-, viemäri- ym. hyväksyminen 47, 256, 262, 301 
Pi tä jänmäen erään alueen luovutus rautatiemuseota varten 37 

» » katualueen hankkiminen kaupungille 28 
» varasto- ja pienteollisuusalueiden vuokralleanto 40, 42, 44 

Pohjoismaiden Yhdyspankil ta ostettu kiinteistö, eräiden lisäehtojen hyväksyminen kauppa-
kirjaan 31 

Poliisi-Erämiehet, yhdistykselle myönnetyt metsästysluvat 52, 203 
Poliklinikka, liikennelaitoksen henkilökunnan 282 
Polt topuun hankinta ja luovutus 74, 341 
Posti- ja lennätinlaitoksen puhelinlinjan vuokrasopimuksen pää t tyminen 50 
Puhdistuslaitokset, viemäriveden 264—267 
Puhelimet, virka-, niitä koskevat päätökset 13 
Puhelinasiat, hankintatoimiston hoitamat 88 
Puhelinyhdistys, Helsingin, puhelinpylväiden pystyttämislupa, puhelinkioskeja koskevat 

asiat 46, 62 
» » yhdistykselle vuokratun tontin luovutusehtojen muuttaminen 32 

Puhtaanapito-osasto, rakennusviraston 255, 269 
Puisto- ja katualueiden hankkiminen kaupungille 28—31 
Puistojen ja leikkikenttien rakennus- ja hoitotyöt 274 
Puisto-osasto, rakennusviraston 257, 274 
Pumppuasemat , viemäriveden 254, 264, 265 
Puotila, asuntotontt ien vuokralleanto 33, 34 
Putkivalimo, rakennusviraston 268 
Puutavara- ja polttoainejaostoa ja sen toimistoa koskevat asiat 91, 340 
Puutavaran hankinta ja myynt i 74, 341 

» vienti Helsingin satamasta 308 
Päivähuoltolat, vajaamielisten 173, 179 
Päivölän lastenkoti 173 

Raastuvanoikeuden käyttöön vuokratut huoneistot 56 
Raatihuone, kahviautomaatin sijoittaminen odotushuonetiloihin 67 
Raitiotieliikenne ja -huolto 283—287, 293—298 
Raitt iushuolto 158 
Rai t t iuslautakunta j a sen toimisto 218 
Raittiustilanteen tutkimiseksi Ylioppilaiden Raittiusyhdistykselle myönnetty avustus 220 
Rajasaaren puhdistamo 265, 266, 267 
Rakennukset, huoneistot ym., talo-osaston hallinnassa olevat 78 

» niiden hallinnon ja hoidon järjestelytutkimus 91 
» » katselmukset 120 
» » muutos- ja korjaustyöt 63, 78, 129, 254 272, 298, 312, 315, 336 
» » purkaminen 63, 78 
» rakennustaiteellisesti arvokkaat, niiden luettelointi 248 

Rakennus- ia muutospiirustusten hyväksyminen, omakotityyppipiirustusten valmistus ja 
myynt i f. 47, 71, 72, 301 

Rakennuslupa-anomusten käsittely 75, 120 
Rakennusmestarien palkkauskysymykset 6, 8 
Rakennusohjelmat, asuntotuotantokomitean 81 
Rakennustarkastustoimiston henkilökunta, tulot ja menot 120 
Rakennu s vai vontamaksuj en periminen 120, 121 
Rakennusvirasto ja sen eri osastot 258—278 

» sen uudelleenjärjestely 261, 272, 276 
» sitä koskevat järjestelytutkimukset, työntutkimustoiminta virastossa 91, 92, 

95, 277 
» yleisen osaston toiminnan alkaminen 276 

Rannikkoliikenne 306, 307 
Ranskan kirjallisuuden kerho, kaupunginkirjaston 242 
Rataosasto, liikennelaitoksen 297 
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Hakemisto 

Rationalisoimiselimet, kaupungin eri virastojen ja laitosten 94 
Rationalisoimistutkimukset, järjestelytoimiston suorit tamat 91 
Ratsastushalli, tilojen ym. vuokraaminen siltä 202, 205 
Rauta t iemuseota varten tarvi t tavan alueen luovuttaminen Pi tä jänmäel tä 37 
Rei j olan nuorisokoti 172 
Retkeilyjaoston kokoonpano ja kokoukset, retkeilyosaston toiminta 201, 207 
Retkeilymajati lan, Stadionin, vuokraaminen "···· 59, 202 
Reumapoti laiden toipilasraha 162 
Riistanhoidon j a metsästyksen järjestely kaupungin mailla 52, 203 
Riistaveikot, Helsingin, metsästysluvan myöntäminen yhdistykselle 52 
Roihuvuoren vanhainkodin rakennustyöt 150, 256, 272 
Rotaprintpainatus, hankintatoimiston laskuttama 89 
Ruoan valmistus ja myynti , elintarvikekeskuksen 337 
Ruoanlaitonopetus, kotitalouslautakunnan 230 
Ruoholahden varastoalueiden vuokraukset 300, 301 
Ruoppaus- ym. työt, satamalaitoksen toimesta suoritetut 313, 315, 316, 317 
Ruskeasuon eräiden huvila-alueiden vuokrasopimukset 35, 36 

» hallialue, liikennelaitoksen — 295, 296 
» ratsastushalli, tilojen vuokraaminen sieltä 202, 205 
» yksityisen siirtolapuutarhan alueen järjestely ym 45 

Ry t ty l än vastaanottokoti , sen muuttaminen Outamon vastaanottokodiksi 171 

Saarioinen Oy., määräalan vuokraaminen sille myyntipaikkaa var ten 61 
Sahatavaran toimitus, puutavara- ja polttoainetoimiston 341, 342 
Sairaalasivukirjastot 235 
Sairaalat, niissä hoidetut huoltoapua saavat 149 

» niitä koskevat jär j estely tutkimukset 91, 95 
» » varten luovutetut toimisto- ja asuntotilat 57, 58 
» tarvikehankintojen järjestely 87 
» tilastotoimiston laatima potilastilasto 103 
» uudis-, muutos- ja korjaustyöt 272 
» viranhaltijoiden palkkakysymykset 4, 7, 11 

Sairaankulj etus- j a avunantotoiminta, palokunnan 131, 134 
Sairauslomat, kaupungin virastoissa ja laitoksissa 16, 86, 129, 204, 234, 261, 269, 273, 274, 

276, 282, 304 
Sakko- ja korvausasiat, ulosottoviraston hoitamat 113—119 
Salaojitustöiden suorittaminen kaupungin maatiloilla 51, 73 
Sammutusosastot ja -kalusto, palokunnan 129—134 
Sanomalehtien myyntipaikat · · 67 

» ym. t i l aus- ja ilmoitusmaksut 89 
Satamajäänsärki j ät 309 
Satamalaitos, henkilökunta, tulot ja menot, palkkauskysymykset 5, 6, 304, 320 

» sitä koskevat jär j estely tutkimukset 91 
Satamalautakunta , kokoonpano, kokoukset, päätökset ym. 300 
Satamaliikenne 306 
Satamamaksut 302, 321 
Satamarakennusosaston toiminta 312—319 
Satamat , alueiden j a rakennusten vuokralleanto 300 

» niiden ko r j aus - j a kunnossapitotyöt sekä uudisrakennukset 312—319 
» työntekijöiden työsääntöjen vahvistaminen 11 

Satamavesipostit 309 
Sepelinmurskaamoja ym. varten vuokratut alueet 44 
Seurakunnat, evankelisluterilaiset, eräiden rakennusten ym. vuokraaminen niille 202 
Shell Oy:n huolto- ja jakeluasemia sekä varastoaluetta koskevat vuokraukset 39, 41 
Siirtolapuutarhat 45, 71 
Siivoustöiden, virastojen ja laitosten, jär j estely tutkimukset 92 
Sillat, niiden rakennus- ja korjaustyöt 316, 317 
Sinfoniakonsertit, kaupunginorkesterin 251 
Sivukirj astot 234 
Sofianlehdon vastaanot tokot i 171 
Sompasaari, laiturityöt 315 
Sosiaali- ja tiedotusosasto, liikennelaitoksen 282 
Sosiaalilääkärin toimisto 171, 190 
Sotaorpojen työhuolto 162 
Sotilasavustusten maksaminen 161 
Soutustadion, sen vuokraaminen Operrttiteatterille, kilpailut ym. ti laisuudet siellä 205 
Stadion, kunnallisten harjoitussalien käyt tö 205, 206 

» -säätiöltä vuokra tu t huonetilat, niiden käy t tö 56, 59, 202 
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Hakemisto 

Stevedoring, Oy., huoltorakennuksen paikan vuokraaminen sille Eteläsatamasta 38 
Stockmann, Oy., luvan myöntäminen sille muistolaatan kiinnittämiseen rakennukseen 68 
Suihkukaivojen ja vesipostien kunnossapito- ym. kustannukset 263 
Sunnuntai työn korvaamisperusteet ym 4, 5, 21 
Suojeluvalvonta ja suojelukasvatustoimisto 170, 178, 181—184 
Suursuo, sieltä vuokra tu t asuntotonti t 33, 34 
Suutarilan pumppuaseman rakennustyöt 254 
Svenska Finlands Vårdanstalt för sinnesslöä, laitoksen avustaminen, hoitopaikkojen varaa-

minen sieltä 196, 197 
Syväjäädyttämö, teurastamolaitoksen 330 
Sähkölaitos, erikoislisän maksaminen eräille sen ammattimiehille 10 

» sitä koskevat järjestely tutkimukset 92, 95 
Sörnäisten satama, huoltorakennuksesta vuokralleannetut tilat 301 

Taideteokset, kaupunginmuseoon saadut ja hanki tut 246 
Taivalsaaren vuokra-alueiden järjestely 42, 
Takkatien pienteollisuusalueiden vuokralleanto 40, 42, 44 
Taksat ja maksut, niiden muutokset ja korotukset 302 
Talin kar tanon sähköjohtojen korjaustyöt 51 

» puhdistamo 265, 266 
Talonmiesten viikkolevon järjestelyä koskevat määräykset 9, 92 
Talo-osasto, kiinteistöviraston 56—69, 78 
Talorakennusosasto, rakennusviraston 255, 271 
Talous- ja laskentaosastot, liikennelaitoksen 282 
Tammisalon eräiden k a t u - j a puistoalueiden hankkiminen kaupungille 29, 31 

» viemäriveden pumppuaseman valmistuminen 264 
Tapanilan eräiden katu- ja puistoalueiden hankkiminen kaupungille 29, 30 

» viemäriveden pumppuaseman valmistuminen 264 
Tapaturmakorvaukset , oikeusaputoimiston käsittelemät 199 
Tapa turmat kaupungin työmailla ym 93, 260, 261, 342 

» tulipalojen sammutustyössä sattuneet 129 
Tattarisuo, va ras to - ja pienteollisuusalueiden vuokralleanto sieltä 40, 41, 43, 44 
Tavaraliikenne satamassa 307 
Tehokas toimisto -nimisen oppikirjan valmistuminen 94, 98 
Teho viesti, järjestelytoimiston tiedotuslehti 94 
Telakkatontin vuokralleanto Vattuniemestä 44 
Tennistalon huonetilojen vuokralleanto 57, 61 
Teollisuustontit, kiinteistölautakunnan vuokralle an tamat 39—45, 71 
Tervalammen työlaitoksen toiminta, hoidokkien suori t tamat metsätyöt 74, 153 
Terveydenhoitoviraston käyttöön vuokratu t huonetilat 57 
Testisarjat, toimistohenkilökuntaa varten, koulutustoimikunnan toimiston laat imat 98 
Teurastamolaitoksen ent. toimitusjohtajan eläkeasia 19 

» henkilökunta, laitteet ym 325—334 
» lautakunnan kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 325 

Tielaboratorion suori t tamat tutkimukset 262 
Tiet ja kadut , puhtaanapito, hiekoitus y m 270, 271 

» » » rakennus- ja korjaustyöt 253, 262, 263, 315—317 
Tietojenkäsittelykeskus, kuukausipalkkojen laskentaan siellä l i i t tyvä suunnittelu ym. 93, 98 
Tietokilpailut ja satutunnit , kaupunginkirjaston jär jes tämät 235 
Tilastoneuvottelukunnan kokoonpano, kokoukset ym 100 
Tilastotoimiston henkilökunta, julkaisutoiminta, menot ja tulot y m 100—105 

» 50-vuotispäivän vietto 100 
Toipilasrahojen maksaminen tuberkuloosi- ja reumapotilaille 162 
Toivola, Oppilaskoti 172, 173 
Tonti t ja alueet, kiinteistölautakunnan luovutus- ja varaamisesitykset 71 

» » » » ostamat, myymät , vuokraamat ym. 28—47, 50, 52, 61, 
71, 73 

» » rakennukset, kiinteistölautakunnan hallintoon määrä ty t 47, 51, 53, 63 
» Kantakaupungin eräiden tonttien käytön tehostaminen 35 
» niiden varaamista asuntosäästäjille koskeva päätös 32 

Tontt i jaon muutosehdotukset, tont t i jakokar ta t 53, 55 
Tonttiosasto, kiinteistöviraston 28—49, 70 
Tonttiosaston päällikön päätösluettelo 71 
Torikauppaa koskevat asiat 64, 79 
Trust ivapaa Bensiini Oy., jakeluaseman vuokrasopimuksen ja tkaminen ym 39 
Tuberkuloosipotilaiden toipilasrahan maksaminen 162 
Tukkumyyntihall in, teurastamolaitoksen, käy t tö y m 329 
Tulipalot 131—134 
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Hakemisto 

Tuomarinkylän museo, kalustonhankinnat, kiinteistön korjaustyöt 
Tuot ta ja in Lihakeskuskunnalle vuokrat tujen tonttien yhdistäminen 
Turso, sa tamajäänmur ta ja 
Tuulaakimaksut 
Tuuliviiri- kahvilan laajennus- ja korjaustyöt 
Työehtosopimukset 
Työllisyystyöt 
Työntekijät , ks. myös Viranhalti jat . 
Työntekijät , ammattimieslisän maksaminen eräissä laitoksissa 

» eräiden laitosten työsääntöjen vahvistaminen 
» luontoisetuja koskevat asiat 
» sairauslomia ym. koskevat asiat 
» työehtosopimukset 
» virka- ja suojapukujen luovutusta koskevat asiat 
» vuosilomasäännön uusimista koskeva asia 

Työntutkimukset , rakennusvirastossa suoritetut 
Työsääntöjen, eräiden laitosten, vahvistaminen 
Työtehoneuvottelukunnan kokoonpano ja kokoukset 
Työttömyystyöt , rakennusviraston jär jes tämät 
Työturvallisuustoiminta 
Työtuvat , huoltolautakunnan alaiset 
Töölön nuorisokoti 

Uimarannat ja uimalat, uimakoulujen toiminta 206 
Ulkoilmajuhlat ja -kokoukset ym., niiden pitäminen kaupungin alueella 47 
Ulkoilualueet j a - m a j a t 207, 208 
Ulkomainos Oy:n mainospaikkoja koskevat sopimukset 68 
Ulkonäyttelyalueet 45 
Ulosottovirasto, eräiden vuosilomien järjestely 14 

>> huonetilat, henkilökunta, menot ym 56, 112 
Union Öljy Oy:n jakeluaseman vuokrasopimuksen jatkaminen 39 
Urakkahinnoittelukysymyksiä käsittelevän neuvottelukunnan perustamisesitys 1, 2 
Urheilu- ia retkeilvlautakunta ia -toimisto, henkilökunta, vuokraukset , huonetilat ym. 59, 

201—209 
» » voimisteluseurojen avustaminen 201,208 

Urheilukilpailut, Eläintarhanajot , yms., niiden pitämiseen myönnety t luvat 47 
Urheilulaitteiden korjaus- ja kunnossapitotyöt 267 
Urheilutoiminta, talvi- ja kesäkauden 204—207 
Uudisrakennusten tarkastus, palolaitoksen suorittama 135 

» » rakennustarkastustoimiston suori t tama 121, 135 
Uudisrakennustyöt, talo-osaston 272 
Uunisaari, Pohjoinen, Suomen Väri- ja Vernissatehdas Oy:n vuokraoikeuden pää t tyminen 43 

Vaakamestari, tullipakkahuoneen ulkopuolella toimiva 311 
Vaalimainontaa koskevat päätökset 67 
Vahingonkorvausasiat, oikeusaputoimiston hoitamat 199 
Vajaamielishoito 172, 179 
Vajaamielisten huoltolaitokset, opettaj ien vuosilomakysymykset 15 
Vakuusasiakirjojen tarkastus, kiinteistölautakunnan suori t tama 26 
Valkosaari, venelaiturin rakennustyöt 317 
Vallilan eräiden asunto- ja varastoalueiden vuokrausta koskevat asiat 36, 42 

» kerhokeskuksen toiminta 224 
Valokuvaukset ja kuvahankinnat , kaupunginmuseon 247 
Valokuvauspaikan vuokralleanto 66 
Vanhainkodit, kaupungin ja yksityiset 141, 149—153 
Vanhainkotikomitea, kokoonpano ja toiminta 143 
Vanhusten asunto-oloja koskevat tutkimukset 103 
Vankeusyhdistyksen avustaminen, hoitopaikkojen varaaminen sen omistamasta laitoksesta ^ ^ 

Vantaala, päivähuoltola 173, 179 
Varapalokunnat 137 
Varastoalueiden ja -tilojen vuokralleanto 39—45, 61, 71, 301, 322, 338 
Varastoimis- ja laiturihuoltotoiminta, satamalaitoksen 302, 310, 322 
Vartiokylä, ent. Latauksen alueella olevien parakkien pito-oikeudet 44 
Vartiokylän eräiden katu- ja puistoalueiden ym. hankkiminen kaupungille 31, 32 

» kartanon alueelta vuokralle annetut rakennukset 50 
Vaskiniemi, siellä olevan huvilan vuokraoikeuden siirto 61 
Vattuniemen pientelakkatontin vuokralleanto 44 

246, 248 
41 
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9 
286, 318 
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. 16, 17 
9 

11 
13 

277 
11 
90 

275 
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Hakemisto 

Veden kuljetus Esikaupunkien kiinteistöille 271 
Veneet, vuokra-, satama-alueilla liikennöivät 309 
Venelaiturien tarpeesta suoritettu tutkimus 104 
Venelaiturivuokrien, Herttoniemen siirtolapuutarhan, periminen 72 
Verkkosaaresta vuokralle annettu alue 301 
Veroasiat, oikeusaputoimiston hoitamat 199 
Verojen ym. maksujen pakkoperintä 113—119 
Verovirasto, sen käyttöön vuokratut huonetilat 56, 57 

» ylimääräisen eläkkeen suorittaminen eräille viranhaltijoille 22 
Vesilaitos, soranottoluvan myöntäminen sille 52 
Vesipostien ja suihkukaivojen kunnossapito- ym. kustannukset 263 
Viemäri-ilmoitukset, liittämistyöt, korkeusilmoitukset ym 262 
Viemärin- ja kadunrakentamiskorvausten, perimättä olevien, selvittely 76 
Viemäriojien perkaus 51, 73 
Viemärityöt ja niiden kustannukset 264, 317, 318 
Viemäriveden puhdistamot 264—267 
Viemäröinti-, ilmanvaihto-, lämmitys- ym. laitteiden suunnittelu, talorakennusosaston suo-

ri t tama 273 
Vierailut ja käynnit kaupunginkirjastossa 243 

» » » kaupunginmuseossa 248 
Vihannestukkukeskus 331 
Viikin viemäriveden puhdistamon rakennustyöt 267 
Viljelysmaiden vuokralleanto 38, 50, 71, 73 

» vuokrien, indeksiin sidottujen, tarkistaminen 50 
Viljelyssuunnitelmat ym. selvitykset kaupungin maataloudesta 49, 72 
Viranhaltijat, eläkkeitä, ikälisiä ja hautausavustuksia koskevat asiat 18—24 

» eräiden kaupungin palveluksesta vapautuneiden sijoittaminen 94 
» » laitosten henkilökunnan urheilu- ym. toiminnan tukeminen 201 
» ja työntekijät, sairauslomasijaisten palkkaamiseen käytetyt määrärahat ... 16 
» luontoisetuja koskevat asiat 11 
» palkkausta koskevat asiat 3—9 
» sivutoimen hoitamiseen myönnetyt oikeudet, kone- ja pikakirjoituslisät ym. 8 
» valtion palvelukseen siirtyneet, ylimääräisen eläkkeen suorittaminen heille 

eräissä tapauksissa 22 
» virkojen perustamista koskevat asiat 8 
» vuosilomakysymykset 14—16 
» ylityö- ja päivystyskorvauksia koskevat asiat 3—5, 21 

Viransijaisuuspalkkioiden maksaminen 17 
Virastot ja laitokset, arkistonhoidon valvonta ym 107 

» » » henkilökunnan urheilu työn tukeminen 201 
» » » järjestelytoimiston suorittamat huoneistotutkimukset 92 
» » » talonmiesten ja lämmittäjien viikkolevon järjestely 9, 92 

Virat, niiden perustaminen, täyttäminen ja järjestely 8 
» oikeuden myöntäminen sivutoimen hoitamiseen tai virassa pysymiseen eroamisiän 

jälkeen 8 
Virkasäännön eräiden muutosten johdosta annettavat ohjeet 3 
Virvoitusjuomakioskien vuokralleanto 64 
Voimistelu- ja urheiluseurojen avustaminen 201 
Vuokra-alueiden vuosikatselmukset 47 
Vuokrahuoneistojen, kaupungin rakennuttamien ym., jakaminen 83 
Vuokralle annetut asuntoalueet 28—38, 71 

» » erilaiset myyntipaikat, kioskit ym 45, 64—68, 79, 202, 331 
» » j a otetut huoneistot 56—63, 83 
» » moottoriajoneuvojen huoltoasema-alueet 38 
» » pienoisgolf kentät 45 
» » rakennukset 50, 60, 61, 73, 202, 301 
» » tanssilava-alueet 46 
» » ulkonäyttelyalueet ja ulkotarjoilualueet 45, 46 
» » varasto- ja pienteollisuusalueet 39—45, 71, 300 
» » varastotilat, autotallit ym 50, 61, 202, 301, 338 
» » viljelysmaat 38, 50, 71, 73 

Vuokrat, asuin-, toimisto- ym. huoneistojen, niiden tarkistaminen, periminen ym. 51, 62, 72 
» satamalaitoksen varastosuojien ja -alueiden paikanvuokrataksan korottaminen 302 
» tonttien ja alueiden, niiden tarkistaminen ym 36, 38 
» virka-asuntojen, niitä koskevat palkkalautakunnan päätökset 12 

Vuosilomasäännön, työntekijöiden, uusimista koskeva asia 13 
Vuotien tarkastus teurastamolaitoksessa 327 
Väestöasiaintoimiston, lastensuojelulautakunnan alaisen, perustaminen ja toiminta 188 
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Hakemisto 

Väestönlaskennan, v:n 1960, suorittaminen 102 
Väestönlaskentaa var ten luovutetut huonetilat 61 
Väestönsuojat , yleiset ja yksityiset, rakennusluvat, rakennus- ja kor jaustyöt ym. 46, 214, 253, 

254, 268 
Väestönsuojelulautakunta ja -toimisto 212—215 

Yleinen talletus varasto, satamalaitoksen 301, 302, 310, 322 
Yleisen teurastamon toiminta 326 
Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 253—257 
Yliopistollinen keskussairaala, potilaskirjastotoiminnan kokeilu polio-osastossa 235 
Ylioppilaiden Raittiusyhdistykselle myönnet ty avustus 220 
Ylityö- j a päivystyskorvaukset 3—5, 21 

Äiti- ja lapsikotien tukeminen 141 
Äitiys- ja lastenneuvolat, huonetilojen luovutus niitä var ten 57 
Äitiysavustus- ja perhelisätoimisto 171 
Äitiysavustusten myöntäminen 188 
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Viimeksi ilmestyneet julkaisut 

(Muut pai ts i A IV ja V julkaisee Helsingin kaupungin tilastotoimisto) 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti, t au lukot myös ruotsiksi ja eng-
lanniksi. 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
48. 1963. 
Jä lk immäinen osa (tilastollinen katsaus). 
43—45. 1960—62. 

II—III. Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti , taulukot ja tavaranimik-
keistö myös ruotsiksi ja englanniksi. 
24. 1962. 

IV. Helsingin kaupungin teollisuuslaitokset. Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten 
l a u t a k u n n a n julkaisema. Suomenkielinen teksti , t au luko t myös ruotsiksi. 
48. 1963. 

V. Kaupungin tilinpäätöskertomus (vuoteen 1956 Kaupungin tilit j a t i l inpäätös). Hel-
singin kaupungin rahatoimiston julkaisema. Suomen- ja ruotsinkielinen, englannin-
kielinen katsaus. 
48. 1963. 

VI. Opetuslaitokset. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos, taulukot myös englanniksi. 
30. 1962. 

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 j a ruotsinkielinen 
laitos. 
41. 1963. 

F. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomenkielinen j a ruotsinkielinen laitos. 
Aj ankohtainen, ir tolehti j ä r j estelmää käyt täen . 

G. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen tekst i . 
15. 1964, 1—12. 




