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» » » Lepopirtti-nimisen toipilaskodin käyttöä koskeva 

sopimus 22 
» teatterimuseosäätiön perustaminen 43 
» Työväen Säästöpankki, lainan ottaminen siltä 103 
» » » sen rakennusoikeutta koskeva erivapausanomus 304 
» Työväenteatterin avustaminen — 113 
» Vanhainsuojeluyhdistyksen ja Asuntosäästäjät-yhdistyksen toimesta peruste-

tulle yhtiölle myönnetty laina 104 
» yliopistollisen keskussairaalaliiton liittohallituksen kokoonpano 374 
» yliopistollista keskussairaalaa koskevat asiat 203, 205, 244 
» Yliopiston huoltotunnelin rakentamista koskeva anomus 297 
)> » j a kaupungin välinen aluevaihto 67 
» » » » » sopimus sairaaloiden käyttämisestä yliopisto-

opetukseen 20 
» » Viikin rakennustoimikunnan oikeuttaminen johtamaan jätevesiä 273 
» » ylioppilaskunta, lainan myöntäminen sille 104 

Heisinkiläisarkkitehtuurin valokuvauttaminen 245 
Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy:n aikataulunmuutosta koskeva anomus 316 

» -palkinnon, taiteilijoille ja kirjailijoille jaet tavan, perustaminen 50 
» -päivän vietto 170 
» -Seura, uudenvuoden vastaanoton järjestämisestä sille suoritettava korvaus 374 

Henkikirjoitusta koskevien säännösten ja määräysten muut tamis ta koskeva esitys 207 
Henkilövuokra-autotaksan muuttaminen 315 
Hermannin korttelin n:o 650 tont t ia n:o 67 koskevan vuokrasopimuksen muut taminen 81 

» » » 652 tontille n:o 4 tulevien sadevesien poistaminen 325 
Hernesaaren laiturin jatkeen rakentaminen 93 
Hernesaari, erään sieltä vuokratun alueen vuokrasopimuksen muut taminen 96 
Herttoniemen asemalla olevan Sasekan kuormauslaiturin purkaut taminen 333 

» asuntoalue, yleisen uimarannan ja venelaiturin rakentamista sinne tarkoit-
tava aloite 54 

» eräiden katujen rakentaminen ja niiden liikenteen järjestely 263, 308 
» hyppyrimäen rakentaminen 53, 257 
» kasvisvarasto, välineiden hankkiminen sinne 355 
» ruotsinkielisen kansakoulun sadekatoksen piirustusten hyväksyminen 235 
» vartiopiirin poliisiasemaa varten vara t t ava ton t t i ym 176 290 

Herttoniemi, erään vuokrasopimuksen purkaminen 81 
» Länsi-, sen pohjoisosan kansakoulurakennuksen piirustusten vahvistaminen.. . 38 
» rakennustöiden aloittaminen eräillä tonteilla 321 
» tontt ien vuokralleanto sieltä 76, 81 

Hesperian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset . 147, 189, 196, 297 
Hiekkaharjun-Hakkilan-Heikinlaakson paikallistien rakentamista koskevan lausunnon 

antaminen 57 
Hienomekanikkokoulun perustaminen 42 
Hietaniemenkatu 5—13, sivukirjastotilojen varauksesta luopuminen tontille rakennetta- 22 

vasta talosta 244 
Hietarannan kahvilan laajennus- ja kunnostustyöt 255 
Hietasaarenkadun raiteiston järjestelysuunnitelman hyväksyminen 334 
Hirvihaaran vanhainkodin alueella olevan sillan korjaaminen ym. 213, 267 
Historiallisten muistomerkkien, Lauttasaaressa sijaitsevien, varustaminen kilvillä ja tau-

luilla 277 
Holhouslautakunta, vahtimestarin palkkion vahvistaminen 176 
Humallahti , vesiurheilualueen varaaminen sieltä 256 
Huoltokassaa koskevat asiat 135 
Huoltolaitokset, kananmunien käytön lisäämistä niissä tarkoi t tava aloite 24 
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Huoltolaitokset, niiden vaateasioita käsittelevän toimikunnan täydentäminen 150 
» niissä hoidettavien vanhusten käyttövarojen korottamista tarkoi t tava 

aloite 30 
» taideteosten hankkiminen niihin 214 
» vanhusten, itse maksavien hoidokkien hoitotaksan vahvistaminen 25 

Huoltolautakunnan alaisina toimivien vanhusten asuntoloita var ten vara t tava t tont i t 290 
» alaisten laitosten ohjesäännön muuttaminen 25 
» » » vapaakirjeoikeutta koskeva asia 205 
>> työtuvat , ks. Työtuvat, huoltolautakunnan. 

Huoltolautakunta, Koskelan sairaskodin vanhusten päivähoitotoiminnan jatkaminen 27 
» Kustaa Vaasantie 13:ssa sijaitsevan kiinteistön ostaminen alkoholisti-

huoltoa var ten 26, 208 
Huolto virastoa koskevat asiat — 25, 146, 205 
Huomionosoitukset, eri henkilöille osoitettavat 161 
Huoneenvuokratoimistoa koskevat asiat 131, 177 
Huoneistojen, kaupungin omistamien, korjaamista, vuokria ym. koskevat asiat 300, 321, 323 
Huopalahden, Ison-, ruoppaaminen 275 
Huopalahdentien sillan ja penkereen rakentamista koskeva asia 267 
Hyppyrimäen rakentaminen Herttoniemeen 53, 257 
Hyvinkään kunta, eräiden tilojen yhdistäminen siellä 291 
Hämeentien erään osan katupiirustusten vahvistaminen 262 

» kerhokeskusta koskevat asiat 50, 250 
» tont in n:o 67 vuokran alentaminen 81 

Hässelbyn kulttuurikeskuksen perustaminen, kaupungin edusta ja t valmistelevassa komi-
teassa 247 

Hätäpuhelintoimikunnan täydentäminen 151 

Ida Ekmanin tie 5:n tontt i in ra joi t tuvan avo-ojan putki t taminen 275 
Ikälisiä koskevat asiat 11, 139, 143 
Ikäluokkien, suurten, koulutuskysymyksen ja ammatinvalinnan tutkimista tarkoi t tava 

aloite 42 
Ilmalan puhelinvaihteen asentaminen 147 

» vesisäiliörakennus, Tesvisio Oy:n oikeuttaminen pys ty t tämään linkkilaite sen 
katolle 345 

Imatran Voima Oy:n kanssa teh tävä sopimus 339 
Industria Oy, Munkkisaaren erään korttelin vuokraaminen yhtiölle 97 
Instrumentarium Oy:n oikeuttaminen sijoit tamaan autopaikkoja korttelin n:o 693 tontille 

n:o 9 313 
International Hospital Federation -sairaalaliitto, kaupungin liittyminen sen jäseneksi 25 
Invalidit, liikennelaitoksen alennuslippujen myöntäminen heille 351 
Irtaimen omaisuuden luettelointiohjeiden tarkistaminen 136 

» » tarkastaj ien kertomus 9 
Ison-Huopalahden ruoppaaminen 275 
Ison Pässin ran ta - Lauttasaarenkatu, lausunnon antaminen moottoritien rakentamisesta 

ko. välillä 57 
Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet 374 
Itäisen aluevalvomon, sähkölaitoksen, piirustusten hyväksyminen 338 

» moottoritien rakentamista varten ostet tava tila 65 
» Yhteiskoulun Kannatusyhdistyksen rakennuslainojen takaaminen 107 

Jalankulkutunnelin rakentamista koskeva aloite y m 58, 297 
Johanneksen kalliosuojan ja sen kaluston kustannusten korvaaminen 180 

» kentän laajentaminen 256 
Johtosääntö, asiamiestoimiston 4 

» desinfioimislaitoksen 19 
» järjestelytoimiston 4 
» kaupunginhallituksen 3, 56 
» kaupunginorkesterin 48 
» kiinteistölautakunnan 86 
» liikennelaitoksen 99 
» musiikkilautakunnan 48 
» oikeusaputoimiston 36 
» puutavara- ja polttoainetoimiston 100, 352 
» revisioviraston 5 
» sukupuolitautien poliklinikan 19 

Jollaksentien parantamista koskeva liikennelaitoksen esitys 304 
Jorvaksentien rakentaminen ym 56, 88, 265 
Joulukuusen lahjoittaminen Brysselin kaupungille 161 
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Joulu- ja uudenvuodentervehdysten painattaminen 172, 347 
Juhlapostimerkin julkaiseminen Helsingin pääkaupungiksi tulon 150-vuotispäivän johdosta 170 
Julkaisujen, eräiden, hankkiminen kaupunginkanslian käyttöön 171 
Julkaisut, kaupungin toimesta painetut, niiden lahjoittaminen ym 126, 168, 170, 171 

» kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen, niiden asettaminen yleisön 
käyt töön pääkirjastossa 244 

Järjestelytoimisto, johtosäännön muuttaminen 4 
» virat j a viranhalt i jat ym 127 

Jäsenmaksujen, Suomen Kaupunkiliiton, suorittaminen 374 
» Tuberkuloosipiirien Liiton, suorittaminen 205 
» Työtehovaltuuskunnan, suorittaminen 129 

Jätepuun, satamarakennusosaston työmailla olevan, myynt i 335 
Jätevesien johtamiseen Shell Oy:n viemäriin E t y Oy.lle myönnet ty lupa 273 

johtaminen Etelä-Kaarelassa 273 
Loppilahden ja Porolahden, johtamista koskeva asia 272, 275 
puhdistusta koskevan helpotuksen anominen lääninhallitukselta 275 
Riihimäen kaupungin, johtamista koskeva katselmus 346 
Viikin jätevedenpuhdistamon rakentaminen 268 

Jätkäsaari , laiturin rakennusohjelma 93 
» satamanosturien hankkiminen sen uudelle laiturille 94 

Jääkent tä-säät iön avustaminen 55, 258 
Jäänmurta j ien henkilökunnan palkkausta ja työehtosopimusta koskevat neuvottelut 11, 329 

Kaarela, Etelä-, eräiden ka tu jen liikenteen järjestely 309 
» » t iekustannusten suorittaminen 301 
» eräästä rakennustyöstä liikaa perityn maksun palaut taminen 318 
» jätevesien johtaminen sieltä 273 
» Kirjokalliontien ja Kaunismäenkujan osoitenumeroinnin vahvistaminen 301 

Kaarelan kerhokeskuksen hoi tajan palkan vahvistaminen, kaluston hankinta 250 
Kaart in kasarmin alueelle rakennettava kalliosuoja 182 
Kaart inkaupungin ensiapu kerholle myönnet ty avustus 182 
Kaasulaitosta koskevat päätökset 98, 335, 337, 347 
Kaasuliesien vaihtamista sähköliesiin koskevat päätökset 300 
Kadun ja viemärin keskimääräisten rakennuskustannusten perimistä tu tk imaan asetettu 

komitea 149 
Kadunnimistöt , Kanta-Helsingin 301 
Kadut ja tiet, ks. myös Tiet. 

» » » Helsingin-Jorvaksen moottoritien rakentaminen 56 
» » » Herttoniemen eräiden ka tu jen rakentaminen 263 
» » » Kansakoulukujan leventäminen 309 
» » » Kantakaupungin eräiden ka tu jen rakentaminen j a päällystäminen 262 
» » » Konalassa suori tet tavat ka tu työ t 59, 264 
» » » korvauksen saaminen eräiden katujen päällystämisestä 265 
» » » Lanakujan rakentaminen 263 
» » » Lapinmäentien rakentaminen 56 
» » » Laut tasaaren eräiden ka tu jen rakentaminen 263 
» » » Moreenitien rakentaminen 264 
» » » Orapihlaj antien kunnostaminen 264 
» » » Otaniemen-Lehtisaaren-Kuusisaarentien päätekohdan määrääminen 266 
» » » Pi täjänmäen-Kaarelan maantien osan varustaminen polkupyöräteillä ja jal-

kakäytävillä 57 
» » » Pi tä jänmäen tien ja Strömbergintien risteyksen jär jestely 315 
» » » Pohjois-Haagan eräiden ka tu jen rakentaminen 263 
» » » Pukinmäen alikulkukäytävän rakentaminen 267 
» » » Sauvon tien rakentaminen 263 
» » » Toisen linjan korttelissa n:o 308 suori te t tavat louhintatyöt 263 
» » » Torivoudintien rakentaminen 263 
» » » Valimontien kunnostaminen 263 

Kaisaniemen kansakoulun saneeraustöiden loppuun suorit taminen 38 
Kaivopuisto, nurmikon kunnostaminen, siellä olevan kallion rauhoit taminen 60, 274 
Kalatukkukeskuksen perustaminen 101 
Kallion, Keski-, yleisen väestönsuojan rakentaminen 180 

» Kyösti, patsaan perustus- ym. kustannukset 277 
» migmatiitti-, Kaivopuistossa olevan, rauhoi t taminen 60 
» nuorisokotia koskevat asiat 220 
» osastoa, Hesperian sairaalan, koskevat asiat 198 

Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat. 
Kansakoulukujan leventämistä koskeva aloite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 309 
Kansakoulut, elokuvatoiminnan johta jan palkkio 229 
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Kansakoulut, eräiden opettajien ja oppilaiden osallistuminen KLL:n talviurheilupäiviin 234 
Espoon kunnassa asuvien kuurojen lasten opetusta koskeva sopimus 230 
heikkonäköisten lasten erityisopetusta tarkoi t tava aloite 37 
henkilökunnan palkkoja, eläkkeitä ym. koskevat asiat 12, 228 
kananmunien ja munaruokien lisäämistä kouluissa tarkoi t tava aloite 24 
kansakoulurakennuksia koskevasta tarkastuskertomuksesta annet tava lau-

sunto ym 230 
kansalaiskoulujen oppilaiden harjoit telu lastentarhoissa 224 
kasvatusneuvoloita koskevat asiat 36, 226 
kasvi tarhatoiminta 229 
kirjastotilojen järjestämistä niihin koskevat asiat 244 
kouluhammashoitolaitosta koskevat asiat 187 
maksullisten pysäköimispaikkojen järjestäminen koulujen pihamaille 313 
ohjesäännön muutos 37 
ruotsinkieliset, ks. myös ao. koulun nimen kohdalta. 

» kansakoulujen silmä- ja korvapoliklinikan sijoittaminen 
Kruununhaan kouluun 39 

» » muutos- j a korjaustyöt , eräiden piirustusten hyväksymi-
nen 39, 235 

» » oppilasaterioiden maksaminen, asiantuntijapalkkion suo-
rit taminen y m 235 

» » virat ja viranhalt i jat 39, 235 
» » voimistelu telineiden hankkiminen eräisiin kouluihin 235 
» suomenkieliset, ks. myös ao. koulun nimen kohdalta. 
» » henkilökunnan palkkioita koskevat asiat 231 
» » kahden yleisaineiden opet ta jan viran perustamista koskeva 

aloite 39 
» » kaluston hankinnat kouluihin 233 
» » kesäsiirtoloita koskevat asiat 61, 65, 66, 232 
» » lääkärin ja sos iaa l i ta rkkaa jan palkkaaminen kasvatusneu-

volaa varten 36 
» » muutos- ja korjaustyöt , piirustusten hyväksyminen ym. ... 38 
» » niitä varten vuokra t tu ja lisätiloja koskeva asia 233 
» » nuoriso- ja rai t t iustyö niissä 230 
» » pianojen hankkiminen eräisiin kouluihin 232 
» » Someron ja Kiikalan kunti in si joitet tujen lasten koulun-

käynnin korvaaminen 217 
» » tontin varaaminen niitä varten 290 
» » vahingonkorvaukset 234, 235 
» » vieraanvaraisuuden osoittaminen pohjoismaisiin koululais-

kisoihin osallistuville 234 
» » virat ja viranhalt i jat 37, 230 
» v:n 1960 valtionavustus 230 

Kansalaisoikeudet, niiden myöntämis tä koskevat lausunnot 116 
Kansallis-Osake-Pankki, korttelissa n:o 301 olevan tontin n:o 5 rakentamisoikeutta koskeva 

asia 83 
Kansallisteatterin avustaminen 113 
Kansanmaja Oy:lle vara t tava tont t i yksinäisten henkilöiden asuntolan rakentamista varten 290 
Kansanteatteri , ks. Helsingin Kansanteat ter i . 
Kantakaupungin eräiden katujen liikenteen järjestely 308 

» » » rakentaminen ja päällystäminen 263 
Kar jakunta , teurastamolaitoksen pannuhuoneen vuokraaminen sille 354 
Karjalan Yhteiskoulun koulurakennuksen laajennustyöt 290 

» Yhteiskouluosakeyhtiön lainoja koskevat asiat 104, 369, 370 
Kartanonhaarant ien sillan korjaaminen 267 
Kart tojen, asemakaava-asioita koskevien, laatimispalkkiot ym. 302 

» erilaisten, hankkiminen 281 
» kaupungin, painattamiseen yksityisille myönnetyt luvat 282 
» matkai l i jakart tojen tilaaminen kaupunginvaltuuston jäsenille jaettavaksi 125 

Kasarmintorin Näyttelyhalli Oy:n autohallitilojen käyt täminen 91 
Kasarmitorin sähköaseman muutostyöt 98 
Kassantarkastukset, virastojen ja laitosten 373 
Kastelholmantien katualueen kaut ta rakennet tava lämpöjohtokanava 298 
Kasvatusneuvoloita koskevat asiat 36, 226 
Kasvitarhatoiminta, kansakoulujen 229 
Kata janokan kalliosuojan luonnospiirustusten hyväksyminen 16 
Katualueiden, eräiden, muodostaminen yleisiksi alueiksi 317 
Katujen, eräiden, liikenteen järjestely 308, 312 

» ja eräiden osa-alueiden nimistön vahvistaminen 301 
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Katujen , luovuttaminen yleiseen käyttöön 317 
» rakentaminen ja päällystäminen, ks. Kadut ja t iet sekä ao. kadun nimen kohdalta. 
» ym. rakentamisen yhteydessä suoritettujen johtojen ym. siirtämisestä aiheutu-

neet kus tannukset 262 
Katupi i rustusten vahvistaminen 262 
Katuvala is tus ta koskevat asiat 339* 
Kaukolämpöjohtojen rakentaminen eräisiin katuihin 340' 
Kauniaisten hoitokoti .····.;··· 198> 2 0°v 

Kaupunginarkisto, eräiden sairaaloiden ym. arkistcmateriaalin säilyttäminen siellä 131 
Kaupunginhal l i tuksen asiamiesloimisto, ks. Asismiestoimisto, kaupunginhallituksen. 

» edustaj ien määrääminen eri hallintoelimiin 12Ö 
» ja eri lautakuntien yhteistyö 121 
» johtosäännön muut taminen 3, 56 
» kokoonpano ja kokoukset 3, 119, 120 
» ohjesäännön muut taminen 3 
» ratkaisemattomien asiain luettelo 121 

Kaupung in joh ta ja t 121, 146, 321 
Kaupunginkanslia, eri julkaisujen tilaaminen, taideteosten hankkiminen sinne ym. 124, 125 

» vi ra t ja viranhal t i ja t 3, 119, 122 
Kaupunginkellari , kaluston hankinta 145 

» sen luovuttaminen eri tarkoituksiin 324 
Kaupunginkir jas toa koskevat asiat 43, 243, 244 
Kaupunginmuseota koskevat päätökset 43, 244 
Kaupunginorkesteri, j oh ta j an valitseminen, jäseniä koskevat asiat 246 

» johtosäännön muut taminen 48 
Kaupungintalon juhlasalin luovuttaminen eri tarkoituksiin ym 324 

» tilojen luovuttaminen vaaleja varten, korjaustyöt 183, 323 
Kaupunginteat ter in rakentamista koskevat asiat 49, 102, 181, 246 
Kaupunginvaltuuston asiakirjojen toimittamista väliaikaisesti vapautetuille valtuutetuille 

ta rkoi t tava aloite 3 
» kokoonpano 1 

Kaupunginviskaalinvirasto, virat ja viranhalt i jat 16, 174 
Kaupunkikehitystä koskevan tutkimus- j a suunnittelutoiminnan aikaansaamista tarkoit-

t ava aloite 14 
Kaupunkilii t to, ks. Suomen Kaupunkiliitto. 
Kellokosken sairaala, kaupungin vaakunan lahjoittaminen sille 205 
Kemi Oy:n vesioikeuksia koskeva kauppa 339 
Keravan kauppalan viemärivesien johtamista ja puhdistamista koskevat asiat 59,268 
Kerhokeskukset, nuorisotoimiston 50, 250, 285 
Keskinäinen Henkivakuutusyht iö Suomi, sille rakennusvelvollisuuden täyttämisessä myön-

ne t ty lykkäys 290 
Kesko Oy:n lahjoi t taman veistoksen sijoittaminen 276 
Keskuspesulaa koskevat asiat 145, 208, 355 
Keskuspesulajaoston jäsenten valitseminen 150 
Keskustan asemakaavan kehit tämistä varten asetettu toimikunta 300 
Kesäsiirtoloita, kansakoulujen, koskevat asiat 61, 65, 66, 232 
Kiikalan kunnan Topulin kesäsiirtolan uimarantaa varten oste t tava alue 66 
Kiinteistö Oy Hämeentie 31, osakkeiden ostaminen yhtiöltä kerhokeskusta varten 285 

» » Säästöhonka, yhtiöjärjestyksen hyväksyminen. . . 375 
Kiinteistöjen myynti 70 

» omistaminen, ulkomaalaisten oikeudesta siihen annet tava t lausunnot 117 
» ostot 61, 208, 285—287 

Kiinteistölautakunnan johtosäännön muuttaminen 86 
Kiinteistölautakunta, erään Inkoossa sijaitsevan ti lan siirtäminen sen hallintoon 281 
Kiinteistöyhtiöiden, eräiden, rakennustoiminnan tukeminen 319 

» kaupungin omistamien, osingon jakoa koskeva asia 317 
Kiinteistövirastoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 279—281, 291, 300, 324 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 13, 86 
Kiinteän omaisuuden tarkasta j ien kertomus 9, 137 
Kil javan parantolan hoitopaikkoja koskeva asia ym 204 
Kioskeja koskevat asiat 82, 179, 255, 300, 326 
Kirjallisuus- ja taideapurahojen jakaminen, Helsinki-palkinnon perustaminen 50 
Kirjapainokoulua koskevat asiat 236, 240 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kir jastolautakunta, eräiden vanhusten huoltolaitosten kirjastotoiminnan siirtäminen sen 

alaisuuteen 43 
» sihteerin palkkion vahvistaminen ym 243 

Kirkkonummen kunta, tilojen ostaminen sieltä vajaamielislaitoksia var ten 66 
Kivelän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 147, 189, 192, 203, 297 
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Kivelän sairaalaa koskevat kaupunginvaltuuston päätökset 19, 20 
Kivihaka-nimisen Haagan osa-alueen muodostaminen 301 
Kivihiilen varastopaikan varaaminen . 341 
Kodinhoitajien, eräiden, ateriakorvausta koskeva asia 206 

» lukumäärän lisäämistä tarkoi t tava aloite ym 26, 111, 207 
Kokouspalkkiojärjestelmän uusiminen . 13 
Komiteain, toimikuntien ym. asettaminen 147 

» täydentäminen 150 
Komiteapalkkiot 151 
Kommanditbolag, Hj . Ingman, yhtiön ja kaupungin välinen maitonäytteiden tutkimista 

koskeva sopimus 188 
Konala, siellä suori tet tavat katu- ja viemärityöt 59, 268, 271 
Konalan siirtolapuutarhaa koskevat asiat 326 
Konalantien kunnostamista koskeva suunnitelma 264 
Konekirjoitus-, pikakirjoitus- ja konekirjanpitolisien korottaminen 11, 143 
Kone- ja autokorjaamojen, rakennusviraston, talvipäivystyksen järjestäminen 261 
Konetuote Oy:n Kyläsaaren tontin vuokraamista koskeva valitus 62 
Konsertti- ja kongressitalon aikaansaaminen Helsinkiin 48, 149, 246 
Kontulan alueen katu- ja viemärityöt 268 
Korkeasaarta koskevat asiat 255, 257, 317 
Korkeavuorenkadun kalliosuojan kunnostustyöt 181 
Korkeuslukujen, eräiden tonttien ja kortteleiden, vahvistaminen 303 
Korpilahden kunta, t i lan ostaminen sieltä kansakoulujen kesäsiirtolaa varten 65 
Kortteleiden ja tonttien, eräiden, korkeuslukujen vahvistaminen, rakennusoikeus ym. 83, 303, 

305 
Koskelan puistokylän alue, erään rakennuksen siirtäminen sinne 325 

» sairaskotia koskevat asiat 26, 43, 209 
Kotikallion lastentarhaa koskevat asiat 223 
Kotisaarenkadun ja sen venelaiturin valaiseminen 340 
Kotisairaanhoitotoimintaa koskevat asiat 186, 189 
Koti talouslautakunta, kurssien järjestäminen 242 
Kouluhammashoitolaitosta koskevat asiat 19, 187 
Koulumatkailutoimiston Katajanokan Asuntolan rakennuspiirustusten hyväksyminen ... 290 
Koulunuorison talvilomien tarkoituksenmukaista jär jestämistä tarkoi t tava aloite 111 
Koulurakennuskomitean täydentäminen 151 
Koulutustoimikunnan kokoonpano, kurssitoiminta ym 126 
Kristillisten Orpokotien Kannatusyhdistykselle kesäkodin hankkimista varten myönnetty 

laina 103, 364 
Kruununhaan ruotsinkielistä kansakoulua koskevat asiat 39, 235 
Kruununhaka-Seura -nimisen yhdistyksen omaisuuden vastaanottaminen 50 
Kukkienmyyntipaikkoja koskevat asiat 82, 300 
Kullatorpan lastenkoti 33, 220 
Kulosaaren erään tontin vuokralleanto 292 

» kansakoulun suunnittelu, rakennusohjelman vahvistaminen 39, 233 
» kartanon isännöitsijän ja talonmiehen työsuhde kaupunkiin 257 
» ostoskeskuksen asemapiirustuksen hyväksyminen 302 
» seurakunnallisten rakennusten suunnittelukilpailun järjestäminen 304 
» siltaa koskevat asiat 333 
» sivukirjastoa varten vara t tava huonetila 244 
» uimarannan vanhan pukusuojan purkaminen 257 
» yhteisväestönsuojan piirustusten hyväksyminen 181 

Kultaklausuulivuokria koskevat asiat 291 
Kumpulan siirtolapuutarhan asuin- ja varastorakennuksen korjaaminen 326 
Kunnallishallintoa, Helsingin, esittelevien julkaisujen järjestäminen yleisön saataville ... 244 

» » käsittelevä oppikirja 126 
Kunnallisverotusta koskevat asiat 107, 372 
Kunnanasiamiesten valitseminen 137 
Kuorma- ja pakett iautojen enimmäismäärän korot tamista koskeva lausunto 315 

» » » liikennetaksan muut taminen 315 
Kurssitoiminta, kaupungin jär jes tämä 126, 155, 180, 242, 250 
Kustaankartanon vanhainkotia koskevat asiat 27, 43, 212 
Kustannusosakeyhtiö Yhteistyö, tont in vuokraaminen sille 76 
Kuurojen lasten, Espoon kunnassa asuvien, opetusta koskeva sopimus 230 
Kuvaamataidetoimikunnan jäsenten vaali 252 
Kylänevan kansakoulua koskevat asiat 38, 244 
Kyläsaari, alueen vuokralleanto sieltä, sitä koskeva vali tus 62 
Kärkullan vajaamieliskeskuslaitosta koskevat asiat 33, 222 
Kähertäjäkoulua koskevat asiat — , 236, 241 
Käpylinnan lastenseimen ulkokatoksen piirustusten hyväksyminen 225 
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Käpylän kansakoulua koskevat asiat 38, 233 
» koulu- ja työkeskusta koskevat asiat 222 
» ravirata-alueen laajentaminen 256 
» urheilupuiston pukusuojarakennuksen korjaustyöt 256 

Kätilöopistoa koskevat asiat 22, 204 
Käymälöi tä koskevat asiat 187 
Kööpenhaminan kaupungin edustajien kutsuminen vierailulle 160 

» » vierailukutsu 159 

Laajasalo, eräiden alueiden vuokralleanto sieltä 80, 293 
» Esso Oy:lie sieltä vuokratun alueen rajojen tarkistus 81 
» jätevesien johtaminen sieltä 274 
» rakennuskiellon jatkaminen siellä 84 
» Shell Oy:n oikeuttaminen rakentamaan öljynerottamispuomi Häkansvikin lah-

den poikki 298 
» tont in myynt i sieltä 71 
» vesijohdon rakentaminen siellä sijaitsevalle varastoalueelle 98 

Laakson sairaalaa koskevat päätökset 21, 189, 201 
Laatubetoni Oy:n oikeuttaminen rakentamaan viemäri 271 
Laboratoriokoulua koskevat asiat 42, 236, 240 
Lahden pikat ie tä var ten pakkolunastet tu alue 283 
Lah ja t , kaupungin an tama t 125, 160, 171 

» » saamat 43, 170, 246, 276, 279 
Lahjoitusmaita, kaupungin, koskevien tietojen antaminen sisäasiainministeriölle 289 
Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyt tö 176, 216, 222 
Lahdentien sillan yleispiirustusten hyväksyminen 266 
Lainat, eräiden lainojen järjestely 371 

» kaupungin myöntämät 361 
» » o t t amat 102 
» Mankala Oy:n lainan pitäminen tilivelkana 103 
» Mortgage Bank of Finland Oy:n 102, 355 

Lainojen takaaminen 104, 363, 369 
Laitureita koskevat asiat 54, 93, 256, 268, 331, 333 
Lanakujan rakentaminen 263 
Lapinmäentien rakentaminen 56 
Lassaksen alueen viemärityöt 268 
Lastenhuoltolaitoksia koskevat asiat 148, 217, 220 
Lastenkodit , ks. ao. laitoksen kohdalta. 
Lastenlinna, kaupungin sille suori t tamat hoitopäiväkorvaukset 23 
Lastensuojelulautakuntaa koskevat asiat 205, 216, 220 
Lastensuojelu virastoa koskevat asiat 32, 218 
Lastentarhain Kesäsiirtolayhdistyksen avustaminen ym 225 

» lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön muuttaminen 34 
Lastentarhain toimisto, virat 223 
Lastentarhat , ks. myös ao. laitoksen nimen kohdalta. 
Lastentarhoja ja -seimiä koskevat asiat 34, 223, 286 
Laulujoutsenparin vastaanottaminen lahjoituksena 279 
Lautakunt ien ja kaupunginhallituksen yhteistyö 121 
Laut tasaaren eräiden katujen liikenteen järjestely 308 

» » » rakentaminen, katupiirustusten hyväksyminen 262 
» erään tontin siirtäminen sa tamalautakunnan hallintoon 329 
» historiallisten muistomerkkien varustaminen kilvillä ym 277 
» leirintäalueen luonnospiirustusten hyväksyminen ym 50, 255 
» Länsiulapanniemellä olevan etäisyysmittaustornin entisöiminen 245 
» ruotsinkielisen yhteiskoulun koulurakennusta varten myönnetty laina 369 
» sankarihauta-alueen uudelleenjärjestelyä selvittelevä toimikunta 149 
» sillan liikenteen jär jestämistä tarkoi t tava aloite 87 
» » korjauksia ym. koskevat asiat 332 
» väestönsuojan peruskorjaukset 181 

Lauttasaari , alueiden ostaminen sieltä 63 
» aluevaihdot siellä 69 
» Myllykallion alueen vuokra-ajan pidentäminen, parakkien purkaminen 299 
» Someron Linja Oy:n oikeuttaminen rakentamaan ajotie sinne 263 
» venelaitureita koskevat asiat 256, 333 
» viemärin rakentamiseen yksityiselle myönnet ty lupa 270 

Lehtisaari, kunnallisteknillisten töiden suorittaminen 60 
» väestönsuojan rakentaminen sinne 182 

Leikkikenttiä koskevat asiat 36, 149, 274 
Leimaveron, Kansaneläkelaitokselta saadun lainan, palaut tamista koskeva asia 372 
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Leimaveron, maksuajan pidentämiseen Asunto Oy Malminhoville myönnet ty lupa 289 
» pa laut tamis ta koskeva Vaasan Höyrymylly Oy:n valitus 335 

Leipuriammatt ikoulun perustaminen 42 
Lemmilän vastaanot tokot ia koskevat asiat 217, 220 
Lentoasema, Seutulan, rokotusaseman ylläpitäminen siellä 18 
Lepopirtti-nimisen toipilaskodin käyttöä koskevan sopimuksen uusiminen 22 
Liikennejärjestely toimikunnan asettaminen ym 86, 305 
Liikennelaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 326, 347 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 12, 99 
Liikennelakko, kaupungin omien ym. autojen käyt täminen sen aikana 348 
l i ikenne luva t , niistä annet tavat lausunnot 307, 316 
l i ikennemaksu jen kantamisesta eräiden kaupunkien kanssa tehty sopimus 330 
Li ikennemaksutaksan muuttaminen 92 
Liikennemerkit 309, 315 
Liikennemääräyksiä koskeva valitus 87 
Liikenneturvallisuustyön tukeminen 317 
Liikennevalojen järjestäminen eräille kaduille 310 
Liikennevalojärjestelmän kehittämistä koskeva aloite 58 
Liikenteen järjestelyä koskevat asiat 308—317 
Liikevaihtoveron suorittamista satamasta kadonneesta tavaras ta koskeva asia 334 
Linja-autoeseman järjestelyä tutkivan jaoston kokoontuminen 150 

» palkkakysymys 315 
Linja-autojen, liikennelaitoksen ja yksityisten, käyt tö kiertoajeluihin 317 
Linja-autoliikenteen taksat , aikataulunmuutokset ym 315, 316 
Linja-autolinjojen reittien ja pysäkkien määrääminen ym 314, 316 
Linja-autot , niissä ja raitiovaunuissa olevaa mainontaa koskeva välikysymys 99 
Linkkilaitteiden pystyt täminen Ilmalan vesisäiliörakennuksen katolle 345 
Linnanmäen huvipuiston luokse rakennet tava viemäri 268 
Liputuksen järjestäminen ym 278 
Lohjan Kalkki tehdas Oy Rudus, sille vuokratun alueen vuokra-ajan pidentäminen 299 
Lomakustannusten, vähävaraisten äitien, korvaaminen 208 
Lontoon-Helsingin reitin avauslento, kaupungin edustus sillä 160 
Loppilahden vesien likaantumista koskeva asia 275 
Lumenkaatopaikkoja koskevat asiat 149, 276 
Lunastustoimikunnan asettaminen 279 
Luodon ravintolan varustaminen ilmanlämmittimillä 323 
Luonnonsuoj elualueet 88 
Luottamusmiesten palkkiosäännön uusiminen 13 
Luukin kar tanon erään rakennuksen korjaaminen 300 

» » kunnostamista edustustiloiksi ta rkoi t tava aloite 90 
» ulkoilualuetta koskevat asiat 257 

Lämmitysöljyn hankkiminen kiinteistöjä var ten 261 
Lämpöjohtokanavien rakentaminen katuihin 297 
Länsisatama, yleissuunnitelman laatiminen ym 333 

» Jätkäsaaren laiturin rakennusohjelma y m 93, 94 
Länsiväylän rakentamista ym. koskeva asia 282, 310 
Lääketukku Oy, Marian sairaalaan yhtiöltä t i la t tava laite 196 
Lääkintäsähkö Oy, röntgenkoneen fi lminvaihtajan ti laaminen siltä 193 
Lääkärien kaupungin-, palkkauksen järjestelyä koskeva esitys valtioneuvostolle 184 

» puhelinpäivystyksen järjestäminen sairaaloihin 189 
» sairaalahallinnollista koulutusta suunnitteleva yhteiselin, kaupungin edusta ja t 

siinä 150 
» sairaala-, yksityisvastaanottojen järjestäminen sairaaloissa 189 
» sairaalalisän ennakon suorittaminen ym 190 

Lääkäri t , alue- ym., virkojen perustamista ym. koskevat asiat 18, 20, 186, 191 
» eräiden virkalääkärien veronpidätyksiä koskevat asiat 139 

Maa- ja vesialueiden hankkiminen kaupungin omistukseen 282 
Maamonlahdentien sillan pääpiirustusten hyväksyminen 267 
Maanjako-oikeuden istuntoon valittu kaupungin edustaja 318 
Maanmittaustoimitukset 88, 317 
Maidontarkastamoa koskevat asiat 187 
Mainontaa linja-autoissa ja raitiovaunuissa ym. koskeva välikysymys 99 
Maistraatinkatu 6:ssa sijaitsevan työpajan lisärakennuspiirustusten hyväksyminen 276 
Maistraatti , virat ja viranhalt i jat 14, 172 
Makkaranmyyntipaikkojen tarkastuksesta suoritettava korvaus 185 
Maksut, liikennemaksuja koskevat asiat 92, 330 

» teurastamolaitoksessa per i t tävät 100, 354 
» tuulaakimaksuja koskevat asiat 329 
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Malmi, Ala-, tont in ja tilan ostaminen sieltä 64 
» aluevaihdot siellä 70, 289 
» -Tapanila, asemakaavan muutosta koskeva valitus 305 
» tont in vuokralleanto sieltä 76 

Malmin aluelääkärin viran perustaminen ym 18, 191 
» entisen hautausmaaraiteen kunnostaminen teollisuusraiteeksi 95 
» kansalaiskoulua koskevat asiat 39, 233 
» kylän eräiden tilojen yhdistäminen 317 
» lastenkodin virat 33 
» lastentarha- ja seimirakennuksen piirustusten hyväksyminen 225 
» Liiketalo Oy:n oikeuttaminen rakentamaan tarkastuskaivo 272 
» pohjoisen kansakoulun muutos- ja korjaustyöt ym 39, 233 
» rakennuskiellon jatkaminen 84 
» ruotsinkielinen kansakoulu, voimistelu telineiden hankkiminen sinne 235 
» sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 189, 191, 194 
)> » » kaupunginvaltuuston päätökset 20 
» viemärityöt 268, 272, 273 

Malminpelto 54, Oy, kaupungin ja yhtiön välinen aluevaihto 69 
Mankala Oy:n lainat 103 
Mannerheimintien Yhteiskoulun muutospiirustusten hyväksyminen 290 
Mannerheim-liiton Helsingin osaston avustaminen 225 

» » oikeuttaminen suorit tamaan louhintatöitä Toisella linjalla 263 
» -liitto, tontin vuokraaminen sille 73 

Marian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 148, 189, 194, 201 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 20 
» Sairaskoti Säätiö, t i l intarkastajan valitseminen 375 

Marjaniemi, viemäritöiden suorittaminen siellä 268 
Markkinoiden, toripäivien ja eläintenmyyntipäivien järjestäminen 299 
Matka-apurahat , matkakertomukset ym., kaupungin viranhalt i jain 154, 158 
Matkailumainonta 257 
Matkailuolojen kehit tämistä tarkoi t tava aloite 14 
Matkustajalaiturin varastorakennuksen korjaustyöt 93 
Maunulan Kansanasunnot Oy:n osingon suorittamista kaupungille koskeva selitys 371 

» ulkoilumaja-alueella sijaitsevan ampumakatoksen myyminen 257 
» vanhusten asuntolan n:o 2 rakennustyöt 27, 214 
» Yhteiskoulun koulurakennuksen laajentamista varten myönnet ty laina 368 

Medica Oy:n oikeuttaminen rakentamaan viemärin tarkastuskaivo 270 
Meilahden sähköaseman väestönsuojan pääpiirustusten hyväksyminen 181 

» Yhteiskoulu Oy, tont in myynt i sille 70 
Mellunkylä, jätevesien johtaminen sieltä 274 

» rakennuskiellon jatkaminen siellä 84 
» tilan ostaminen sieltä 65 

Mellunkylän vastaanottokodin kansakoulun valt ionapua koskeva asia 217 
Meltolan parantola, hoitopaikkojen myymistä koskeva asia 204 

» » kaupungin vaakunan lahjoittaminen sille 205 
Merenkulkijain, hukkuneiden, muistomerkin aikaansaaminen, kaupungin edustus palkinto-

lautakunnassa 277 
Merimies-Unioni, ks. Suomen Merimies-Unioni. 
Merimiesveron kunnanosuus 372 
Meritullinkadun virastotalon portin rakentaminen 276 
Metalliteos Oy:n oikeuttaminen sijoit tamaan autopaikkoja korttelin T K 693 tontille 313 
Metrotoimikunta 326 
Metsäkummun hoitokodin kansakoulun valt ionapua koskeva asia 217 
Metsästysammuntaliiton sisäampumaradan pito-oikeus 257 
Mielisairaaloita koskevat asiat 20, 197, 205 
Mitalin valmistaminen kaupungin lahjaesineenä käytet täväksi 169 
Moottoriajoneuvorekisterin pitämisestä aiheutuneet kustannukset 175 
Moottorinkuljettajat-yhdistyksen oikeuttaminen har jo i t tamaan moottori veneliikennettä 

Korkeasaareen 317 
Moreenintien rakentaminen 264 
Moskova, Helsinkiä esittelevän valokuvasarjan lähettäminen sinne 161 
Moskovan kaupungin esittämä vierailukutsu ym 159 
Muistolaatan, Annalan hospitaalia koskevan, kiinnittäminen Koskelan sairaskodin seinään 211 
Muistomerkit, -patsaat, veistokset y m 276 
Mukavuuslaitoksia koskevat asiat 187 
Munkkiniemen eräiden katujen liikenteen järjestely 308 

» kansakoulua koskevat asiat 232, 233 
» ruotsinkielisen yhteiskoulun muutostyöt 290 
» urheilukentän pukusuojan muutospiirustusten hyväksyminen 256 
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Munkkiniemen vapaaehtoinen palokunta, huonetilan vuokraaminen sille 179 
Munkkiniemi, aluevaihdot siellä 68, 69 

» erään rakennuksen ostaminen sieltä 286 
» Niemenmäki-nimisen osa-alueen muodostaminen siellä 301 
» ks. myös Niemenmäki. 

Munkkisaaren erään korttelin vuokraaminen Industria Oy:lle 97 
» puhdistamoa koskevat asiat 60, 275 

Munkkivuori, kirkko- ja virastorakennuksen piirustusten hyväksyminen 290 
» tont in vuokralleanto sieltä 296 

Muntra Musikanter -nimisen laulukuoron avustaminen 248 
Museo, ks. myös Kaupunginmuseo. 
Museon, teatteri-, perustaminen 247 
Musiikkilautakunnan johtosäännön muut tamista tarkoi t tava aloite y m 48 

» 50-vuotisjuhlan järjestäminen 245 
Mustikkamaan erään huvilan purkaminen 257 

» -Kulosaaren sillan rakentaminen 95, 333 
Muuntamoiden, eräiden, purkaminen 338 
Myllykallion kansakouluun suoritettu murto 234 
Myllypuron alueen tont t ien luovutusmuoto 73 

» aluelämmityslaitoksen rakentaminen 98, 341 
» erään tont in varaaminen vanhusten huoltolaitoksia varten 290 

Mäkelänrinteen viemärin rakentaminen 268 
» yhteiskoulun rakennuslainan takaaminen 370 

Naisylioppilas-Voimistelijat -yhdistyksen avustaminen 258 
Naulakallion lastenkotia koskevat asiat 33, 221 
400-vuotiskotisäätiö, ks. Helsingin 400-vuotiskotisäätiö. 
Niemenmäen kalliosuojan louhinta- ja vahvistustyöt 181 

» osa-alueen muodostaminen Munkkiniemessä 301 
» tontt ien luovutusmuoto 73 

Nii t taajankatu, sähkökaapelin pitämiseen sillä Union-Import Oy.lle myönnet ty lupa 298 
Nikkilän sairaalaa koskevat asiat 21, 65, 198 
Nilsiänkatu, Wärtsi lä-yhtymä Oy:n sinne jär jestämä vinopysäköinti 313 
Nopeusrajoituksen, liikenteen, tarkistamista koskeva maistraatin päätös 316 
Nordsjön lahden rannalle rakennettava puhdistamo 275 
Nukarin lastenkotia koskevat asiat 33, 221 
Nummelan B-mielisairaalan nimen ja alistussuhteen hyväksyminen 201 
Nuorisokerhoja koskevat asiat 50, 250, 285 
Nuorisokerhotyö, kansakoulujen 231 
Nuorisokoteja koskevat asiat 33, 219 
Nuorisotyölautakunta ja -toimisto 50, 250, 285 
Nurmijärventietä varten tarvit tavien maa-alueiden pakkolunastuskorvauksia koskeva asia 283 
Nuuksionpään ulkoilualue, var t i jan palkkaaminen sinne y m 254 
Näyttelyiden järjestäminen, mainosjulisteiden ym. painattaminen pääkaupungin 150-vuo-

tisjuhlan johdosta 167 

Obligaatiolainan, v:n 1961, ot tamista koskevan päätöksen muut taminen 102 
Ohjesääntö, ammattioppilaitosten 40 

» huoltolautakunnan alaisten laitosten 25 
» kaupunginhallituksen 3 
» lastensuojelulautakunnan alaisten lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten 32 
» lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten 34 
» sosiaali- 25 

Oikeusapulautakunnan johtosäännön muutos 36 
Oikeusaputoimiston johtosäännön muutos, virat ja viranhalt i jat ym 36, 227 
Ojia koskevat asiat 275 
Omakoti Säätiö, sen lainojen järjestely 106, 362 
Omakotityyppipiirustusten, uusien, hyväksyminen 321 
Ooppera, ks. Suomen Kansallisooppera. 
Opintomatkat, viranhaltijain 156 
Oppikoulujen rakennuslainat 368 

» vanhempainneuvostot 118 
» yksityisten, lukukausimaksujen alentamista koskeva aloite 43 

Oppilaitosten, yksityisten, avustusperiaatteita selvittelemään asetettu komitea 149 
Oppilaskoti Toivolaa koskevat asiat 147, 217, 219 
Orapihlajantie 3, tont in omistajan velvoittaminen kunnostamaan tont t insa katuosuus 264 
Orion, Lääketehdas, Oy:n oikeuttaminen jär jestämään Nilsiänkadulle vinopysäköinti 313 
Oslon kaupungin edustajien kutsuminen vierailulle 159 

» » vierailukutsu 159 
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Osoitenumeroinnin, eräiden tontt ien, vahvistaminen 301 
Osuus tukkukaupan oikeut taminen rakennu t t amaan tasoyl ikäytävä Länsisatamaan 334 
Otaniemen-Lehtisaaren-Kuusisaarentien päätekohdan määrääminen 266 
Oulunkylä, aluevaihdot siellä 67 

» kerhohuoneiston varaaminen sieltä nuorisotyölautakunnan käyt töön 251 
» rakennustöiden aloittaminen eräillä tonteilla 321 
» ton t in varaaminen sieltä psykiatr is ta hoitokotia var ten 290 
» » vuokralleanto sieltä 75 
» täyt töalueen varaaminen sieltä jä temaan sijoituspaikaksi 291 
» viemäritöiden suorit taminen siellä 268 

Oulunkylän eteläosan eräiden tont t ien luovutusmuoto 73 
» kansakoulu, pianon hankkiminen sinne 232 
» ruotsinkielisen yhteiskoulun lisärakennuksen piirustusten hyväksyminen 371 
» vanhusten kodin pääpiirustusten hyväksyminen 214 
» vartiopiirin poliisiasemaa var ten va ra t t ava ton t t i 290 
» vuokra-alueen ent. vuokraaj i l ta per i t tävä t lunastusmaksut 288 

Outamon vastaanot tokot i , ks. myös Ry t ty l än koulukoti. 
» vas taanot tokot ia koskevat asiat 220 

Paikallissairaalain Liiton johtokunta , kaupungin edustus siinä 374 
» Liitto, kaupungin hyväksyminen sen jäseneksi 205 

Pa jamäki , väestönsuojelun koulutuspaikan jär jes täminen sinne 180 
Pakas t amo Oy, tont in vuokraaminen sille 79 
Pakila, aluevaihdot siellä 69 

» eräiden yhtiöiden ym. oikeuttaminen joh tamaan jätevesiä siellä 273 
Pakilan kansakouluun suoritet tu mur to 234 
Pakilant ien-Metsäpurontien-Rajametsäntien-Suonotkontien risteyksessä olevan virvoitus-

juomakioskin siirtäminen 300 
Pakinkylän VPK:lle viemärin johtamiseen myönnet ty avus tus 269 
Pakkohuu tokaupa t 287 
Pakkolunastustoimenpiteet 283 
Palace Hotel Oy:n osakkeen myynt i ta r jous 371 
Pa lkka lau takun taa koskevat asiat 4, 140 
Palkkausta , viranhalt i jain ja työntekijäin, koskevat asiat 9, 11, 12, 140, 143 

» » » » ks. myös virastojen ja lai tosten ym. kohdalta . 
Palkkiosäännön, luottamusmiesten, uusiminen 13 
Palkkiot, kaupungin edustajille makse t t ava t 150 
Pal lokent tää koskevat asiat 51, 256 
Palmberg Oy:n las tausaluet ta koskeva asia 334 
Palojär jes tyksen uudistaminen 16, 178 
Palokaivon, Siltavoudintien varrella sijaitsevan, t äy t t äminen 179 
Palolai tosta koskevat asiat 16, 178, 179 
Pa lo lau takunnan ym. johtosäännön muutoksia ta rk is tava komitea 148 
Palotoimen historian kir joi tuspalkkion korot taminen 179 
Parais tent ien viemärin ja tkaminen 268 
Pariisin kaupungin edustaj ien kutsuminen vierailulle 159 
Pasi lan-Kumpulan-Sörnäisten radan tunneli- ja siltatöiden aloit taminen 94 
Pelastusarmeija, ks. Suomen Pelastusarmeija. 
P ih la jamäen asuntoalueen tont t ien luovutusmuotoa koskevan päätöksen oikaiseminen 70 

» eräiden ka tu jen muutospiirustusten vahvis taminen 262 
» kalliosuojien louhintakustannukset 181 
» kansakoulun luonnospiirustusten hyväksyminen 39 
» Lämpö Oy, lämpöjohtokanavan rakentamiseen sille myönne t ty lupa 297 
» viemärisuunnitelmaan t eh t ävä t muutokset 269 

Pihlajamäki , tont in varaaminen sieltä psykiatr is ta hoitokotia var ten 290 
» » » » vanhusten huoltolaitoksia var ten 290 

Pihlajasaaren rantapavil jongin purkaminen 257 
Pir i tan sairaalaa koskevat asiat 198, 199, 200 
Pirkkolan urheilupuistoa koskevat asiat 51, 256 
P i t ä j änmäen eräiden tont t ien vuokral leanto 78 

» erään tont in siirtäminen vesilaitoksen hallintoon 342 
» -Kaarelan maantie, sen varus taminen osit tain polkupyöräteillä ym 57 
» Konetehdas Oy, lisäalueen vuokraaminen sille 79 

P i tä jänmäent ien ja eräiden muiden ka tu jen liikenteen jär jes te ly 308 
» rautat ieal ikäytävä, liikennemerkin si joi t taminen sinne 315 

P i t ä j änmäk i Seura, Konalantien rakentamissuunni te lman puol tamista koskeva asia 264 
Pohjois-Helsingin yhteiskoulu, kouluruoan toimit taminen sinne elintarvikekeskuksesta .. . . 355 

» » Yhteiskoulun Kannatusyhdis tys , tont in varaaminen sitä var ten 290 
Pohjoismaiden Yhdyspankki , sen vapaut taminen suor i t tamasta eräi tä takauksia 352 
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Hakemisto 

Pohjoismaiden Yhdyspankki, tontin vuokraaminen sille 78 
Pohjoismaisten pääkaupunkien yhteisen komitean täydentäminen 151 
Pohjola, Vakuutusyhtiö, korttelissa n:o 29069 olevan alueen myyminen yhtiölle 69 

» » väestönsuojan rakentamiseen yhtiölle myönnet ty lupa 182 
Poistoluettelo, eräiden saatavien poistaminen tileistä 335 
Poliisi-Erämiehet -yhdistys, sen viikonloppumaj an hankkiminen kaupungille 66, 286 
Poliisilaitosta koskevat asiat 146, 175, 290, 322 
Poliklinikka, alkoholistihuollon 26 

» helsinkiläisten vanhusten 204 
» päihdyttävien aineiden väärinkäyttäj ien hoitoa varten tarkoitet tu 208 
» sukupuolitautien, huoneiston vuokrasopimus ym 146, 204 
» » johtosäännön hyväksyminen ym 19, 186 

Poliklinikoiden toiminnan tutkimista koskeva aloite 22 
Pollux Oy, alueen ostaminen siltä Lauttasaarentien siirtämistä varten 64 
Polttoaineiden hinnat 353 
Porolahden kansakoulua koskevat asiat 38, 234 

» vesien l ikaantumista koskeva asia 275 
Postisäästöpankki, siltä o te t tavaa lainaa koskevan päätöksen vahvistaminen 102 
Psykiatrisen huoltotoimiston valtionavustuksen liikaa maksetun ennakon palauttaminen ... 198 
Puhdistamoita koskevat asiat 59, 60, 275 
Puhelimet, kaupungin, niitä koskevat asiat 146 
Puhelinyhdistys, ks. Helsingin Puhelinyhdistys. 
Puistolan kansakoulua koskevat asiat 39, 244 

» kaupunginosan nimen muut taminen Suurmetsäksi ym 301 
Pukinmäen alikulkukäytävän ja sillan piirustusten hyväksyminen 267 

» asema-alueen ojan perkaaminen 275 
» erään tilan ostaminen 64 
» hoitokoti 198, 200 
» jätevesien johtaminen 273 

Puodinkylän lahteen viet tävän viemäristön jätevesien pumppaamista koskeva asia 275 
Puolmatkansaaren omistusoikeus . 282 
Puotila, erään sieltä kirkkoa varten vara tun tontin varausaj an pidentäminen 291 

» tontin vuokralleanto sieltä 77 
» Vartiokylän lahden rannalle rakennet tua venelaituria koskeva asia 333 

Puotilan eräiden tont t ien osoitenumeroinnin vahvistaminen 301 
» vanhusten asuntolan luonnospiirustusten hyväksyminen 27 
» yhteisväestönsuojan rakentaminen 181 
» äitiys- ja lastenneuvolan kalustonhankinnat 186 

Puotilantien alitse rakennet tava lämpöjohtokanava 298 
Puotinkylän kartanon käyt töä koskevat esitykset ym 50, 245 
Puuskaniemen tiehoitokunnan tiemaksurasituksen jakaminen 264 
Puutarhakadun alitse rakennet tava lämpöjohtokanava 297 
Puu t ava ra - j a polttoainetoimistoa koskevat asiat 100, 352 
Pyhä Yrjänä ja lohikäärme -nimisen veistoksen kustannukset 277 
Pysähtymisen kieltäminen eräillä kaduilla y m 311 
Pysäköintiä koskevat määräykset 310, 312 
Päivähuoltola Aulaa koskevat asiat 33, 220, 222 

» Tyynelää koskevat asiat 33, 222 
» Vantaalaa koskevat asiat 222 

Päivärinteen lastenseimi, erään huoneiston yhdistäminen sen käyttöön 225 

Quadriennale-nimisen taidenäyttelyn näyttelytoimikunta 375 

Raastuvanoikeuden arkisto, virat 16, 174 
Raastuvanoikeus, virat ja viranhalt i jat 15, 174 
Rahatoimistoa koskevat asiat 120, 133 
Rait t iuslautakunnan kurssi- ym. toiminta 252 
Rake Oy:n rakennuslupaa koskeva anomus 305 
Rakennushallituksen oikeuttaminen l i i t tämään valtion virastotalon viemäri kaupungin ver-

kostoon 269 
Rakennuslainat, ks. Lainat . 
Rakennuslupia koskevat asiat 83, 304 
Rakennustarkastustoimistoa koskevat asiat 146, 172 
Rakennusten ostaminen ja purkaminen ym 257, 286, 287, 324, 338, 362 
Rakennusvirastoa koskevat asiat 20, 26, 55, 258, 267, 276, 278 
Rakentamisoikeutta koskevat asiat 83, 304 
Rakentamisvelvollisuuden, tonttien, täyt tämisaikaa koskevat asiat 81, 290 
Ratsastushalli, Ruskeasuon, sen tallitiloja ym. koskevat asiat 256 
Rautatiehallitus, kaupungin vaakunan lahjoittaminen sille 125 
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Hakemisto 

Rautatiehall i tus, lumenkaatopaikan luovuttaminen sille 276 
» sen j a kaupungin välinen Malmin hautausmaaraidet ta koskeva sopimus... 95 
» » oikeuttaminen rakentamaan sähkökaapeli ym 82, 270 

Ravirata-alueen, Käpylän, laajentaminen 256 
Reijolan nuorisokoti, ks. Taivallahden nuorisokoti. 
Reimaria, tontin vuokralleanto sieltä 80 
Restaurangaktiebolaget Föreningen -yhdistyksen anniskeluoikeudet 375 
Revisiotoiminnan tehostamista koskeva asia 5, 136 
Revisio viraston johtosäännön muuttaminen 5 

» virat ja viranhalt i jat 4, 136 
Riihimäen kaupungin jätevesien johtamista Vantaan jokeen koskeva asia 346 
Riistavuoren vanhainkoti, luonnospiirustusten hyväksyminen 27 
Rinnekoti-Säätiö, tont in varaaminen sille vastaanottokodin rakentamista varten 290 
Risto Ryt in tien viemärin j atkaminen 268 
Roihuvuoren kansakoulurakennuksen rakennusohjelman vahvistaminen 38 

» lastentalon piirustusten hyväksyminen 225 
» vanhainkotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 147, 211, 213, 214 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 27, 43 

Roihuvuori, lastentarhaa ja leikkipaikkojen järjestämistä sinne koskeva aloite 35 
» yleisen uimarannan aikaansaamista sinne tarkoi t tava aloite 54 

Rokotusaseman ylläpitäminen Seutulan lentoasemalla 18 
Rokotusasemien, tilapäisten, järjestäminen 185 
Rudus, Lohjan Kalkkitehdas Oy, sille vuokratun alueen vuokra-ajan pidentäminen 299 
Ruoholahden varastoalueen eräiden rakennusten siirtäminen satamalautakunnan hallintoon 329 
Ruoholahti, jätevesien johtamiseen siellä myönnetyt luvat 273 
Ruotsalaisen Teatterin avustaminen 113 
Ruskeasuon erään korttelin vuokralleanto 74 

» » puistoalueen kau t ta rakennettava lämpöjohtokanava 297 
» Ratsastushallin tallitiloja ym. koskevat asiat 256 
» siirtolapuutarhaa koskevat asiat 92, 326 

Ryt ty län ent. koulukoti, sen tilojen myyminen 72 
» » » siellä toimineen kansakoulun valt ionapua koskeva asia 217 
» )> ks. myös Outamon vastaanottokoti . 

Räjähdysaineiden ja ampuma-aseiden kaupan harjoi t tamista koskevat lausunnot 118 
Röntgenkuvaus, kaupungin viranhalti jain 144 
Röntgenteknillisten apulaisten kurssien oppilaiden harjoit telu eräissä kaupungin sairaaloissa 191 
Röykän sairaalaa koskevat päätökset 198, 199, 200 

Saariston ja rannikon, kaupungin alueella olevan, paikannimistön tarkistaminen 301 
Saatavien, vähäisten, perimättä jä t tämistä koskevat määräykset 4 
Sadevesiviemärien rakentamista koskevat asiat 275 
Sairaala-alueen varaamista pohjoisia kaupunginosia var ten tarkoi t tava aloite 112 
Sairaalalaitoksen laboratoriotoimintaa selvittämään asetettu komitea ym 148, 150 
Sairaalalautakunta, eräiden kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon 191 

» talorakennusosaston yhden rakennusmestarinviran siirtäminen sen 
alaiseksi 20 

Sairaalalisän ennakon suorittaminen eräille lääkäreille 190 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 

» kaupungin, eräiden sairaaloiden valt ionavut, arkistomateriaalin siirtämi-
nen ym 131, 195 197 

» » eräille sairaaloille lahjoitet tavat kaupungin vaakuna t 205 
» » kananmunien ja munaruokien lisäämistä niissä tarkoi t tava aloite 24 
» » Lepopirtti-nimisen toipilaskodin käyt töä koskevan sopimuksen uusimi-

nen ym 22 
» » lääkäreitä, sairaanhoito-oppilaita ym. koskevat asiat 189, 190, 191 
» » niiden vaateasioita käsittelemään asetetun toimikunnan täydentäminen 150 
» » taideteosten ostaminen niihin 205 

Sairaalavirasto, virat j a viranhalti jat 191 
Sairaanhoitajakoulua, uut ta , koskevat perustamiskustannukset y m 203 
Sairaanhoitajaopiston, Helsingin, oppilaiden harjoittelu kaupungin sairaaloissa 190 
Sairaanhoitolaitokset, yksityiset, niissä hoidettavien kroonikkopotilaiden määrän ym. sel-

vi t tämistä tarkoi t tava aloite 25 
Sairaansijojen lisätarpeesta laadit tavaa selvitystä varten asete t tava komitea 148 
Salmisaaren kytkinlaitoksen rakentamista koskeva asia 98, 338 
Saneeraustyöt, korttelin Aleksanterinkatu 16—Katariinankatu 1—3 90 
Sankarihaudat, tervapata valaistuksen järjestäminen niille 277 
Sankarihauta-alueiden uudelleenjärjestelyä selvittelevän toimikunnan asettaminen 149 
Santasalo, E., Oy:n oikeuttaminen rakentamaan kalliosuoja Herttoniemeen 16 
Sariolantien osan katupiirustuksen vahvistaminen 262 
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Hakemisto 

Satamajäänsärki jäin miehistöä koskeva työehtosopimus ym 11, 329 
Satamalaitosta koskevat päätökset 92, 93, 329, 335 
Satamalautakunta, alueen vuokraaminen Katajanokal ta Helsingin Romuliike -nimiselle 

toiminimelle 95 
» eräiden kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon 329 
» Ford Oyrlle vuokratun Hernesaaren alueen vuokrasopimuksen muut-

taminen 96 
» Sörnäisten-Kumpulan-Pasilan radan tunneli- ja siltatöiden aloittaminen 94 

Satamamaksu taksan muut taminen 92 
Satamaratoja koskevat asiat 333 
Satamat , aallonmurtajia, laivaväylijen viittoja ym. koskevat asiat 331, 332 

» lastaus- ja purkaustyön kieltämistä Saukon laiturilla koskeva asia 331 
» Länsisatamaa koskevat asiat 93, 94, 333 
» niiden puutteellisuuksia tu tkimaan asetettu komitea 150 
» » työntekijäin turvallisuusohjeluonnoksesta anne t tava lausunto 331 
» » varastotiloj en lisäämistä ym. koskeva asia 330 

150-vuotiskodin perustamista tarkoi t tava aloite 30 
100 vuo t t a täyttäneille henkilöille myönnet ty ylimääräinen eläke 13 
Sato Oy, jätevesien johtamiseen Kiilletien viemäriin yhtiölle myönnet ty lupa 273 

» » Kontulan alueen rakentamisen varaaminen yhtiölle 89 
» » Moreenintien katujär jes telyt 264 

Satovahinkojen arviointia koskevat asiat 150, 300 
Saukon laituri, lastaus- ja purkaustyön kieltäminen sillä 331 
Sauramatien viemärin jatkaminen 268 
Sauvontien rakentaminen 263 
Sederholmin talon seinään kiinnitettävä muistolaatta 277 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakodin säätiö, huonetilojen vuokraami-

nen siltä 223 
Sepänkadun leikkikentän majan rakentaminen 36, 274 
Seurakunnat, ks. Evankelis-luterilaiset ja Helsingin ortodoksinen srk. 
Seutukaava-alueen, Helsingin, laajentamista koskeva asia 86 
Seutukaavaliitto, ks. Helsingin Seutukaavaliitto. 
Seutulan rokotusaseman toiminnan jatkaminen 18, 185 
Shell Oy, tontin vuokraaminen sille 292 

» Oy:n oikeuttaminen rakentamaan öljynerotuspuomi Häkansvikin lahden poikki 298 
Sibelius-Akatemian avustaminen 50 

» -viikon tappion peittäminen 49 
Siilitien kansakoulun vihkiäisjuhla 234 

» lastentalon piirustusten hyväksyminen 225 
Siirtolapuutarhoja koskevat asiat 92, 326 
Sillat, Degerön kanavan kävelysillan korjaustyöt 333 

» Hakaniemen sillan rakennustyöt 93 
» Hirvihaaran vanhainkodin alueella olevan sillan korjaaminen 267 
» Huopalahden sillan rakentamista koskeva asia 267 
» Kartanonhaarantien sillan korjaaminen 267 
» Kulosaaren ja Mustikkamaan välisen sillan rakentaminen 333 
» Lahnalahdentien sillan yleispiirustusten hyväksyminen 266 
» Lauttasaaren siltaa koskevat asiat 87, 88, 332 
» Maamontien sillan pääpiirustusten hyväksyminen 267 
» niiden ym. kaupunkikuvaan vaikuttavien rakenteiden suunnittelua varten asetettu 

komitea 150 
» Pasilan-Kumpulan-Sörnäisten radan tunneli- ja siltatyöt 94 
» Pukinmäen alikulkusillan piirustusten hyväksyminen 267 
» Sotkakujan alikulkusillan pääpiirustusten hyväksyminen 266 
» Telkkäkujan alikulkusillan pääpiirustusten hyväksyminen 266 

Siltakylän rakennuskiellon jatkaminen 84 
Siltamäen pumppaamon pääpiirustusten hyväksyminen 275 
Siltasaarenkatu 3—5, talossa sijaitsevan kerhokeskuksen huoneiston vuokrasopimuksen 

jatkaminen 251 
Siltasaari, teräsbetonipadon rakentamiseen sinne myönnet ty tilapäinen lupa 298 
Siltavuoren kalliosuojan vesivuotojen aiheuttamien vaurioiden korjaaminen 17 
Silvolan tekojärveä var ten tarvit tavien alueiden lunastaminen 284 
Sipoon kunta, hoitokustannusten periminen siltä erään Auroran sairaalassa hoidetun poti-

laan osalta 191 
» » tilojen ostaminen siltä Nikkilän sairaalaa varten ym 65, 191 

Sirpalesaaren aal lonmurtajan rakentaminen 332 
» erästä vuokrausta koskeva valitus 81 

Sivistyksellistä rakennushuoltoa valvovan toimikunnan täydentäminen 151 
Six Oy, sille vuokratun teollisuustontin vuokra-ajan jatkaminen 81, 299 
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Hakemisto 

Snellmanin kansakoulun voimistelusalin ilmastoinnin parantamistyöt 233 
Societas Gerontologica Fennica, yhdistyksen ja kaupungin välinen vanhusten poliklinikan 

ylläpitämistä koskeva sopimus 204 
Sofianlehdon vastaanottokotia koskevat asiat 33, 219 
Soila & Niskanen nimisen yhtiön oikeuttaminen toistaiseksi käy t tämään viemärivesien puh-

distamoaan 273 
Someron Linja Oy:n oikeuttaminen rakentamaan ajotie Lauttasaaressa 263 
Sosiaalihuollon Keskusliiton avustaminen 215 
Sosiaalinen Asuntotuotanto Oy Sato, ks. Sato Oy. 
Sosiaaliohjesäännön ja huoltolautakunnan alaisten laitosten ohjesäännön muuttaminen ... 25 
Sosiaali virastotaloa koskevat asiat 91, 146, 181, 322 
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit -yhdistyksen kahvilarakennuksen laa-

jennustyöt 255 
Sotkakujan alikulkusillan piirustusten hyväksyminen 266 
Stevedoring Oy:n oikeuttaminen sijoittamaan viemärivesien hajoituskaivo tontt insa ulko-

puolelle 270 
» » » t äy t t ämään Etelärantatien läheisyydessä oleva ratakuilu 276 

Stiftelsen Otium -niminen säätiö, tilan ostaminen siltä 64 
Strömsinlahti, uimarannan aikaansaamista sen rannalle tarkoi t tava aloite 53 
Studenternas Teaterförening -yhdistyksen avustaminen 248 
Sukupuolitautien poliklinikkaa koskevat asiat 19, 146, 186, 204 
Suojateiden, kaistarajojen ym. merkitseminen 312 
Suomalainen Pursiseura, lainan myöntäminen sille 366 
Suomalais-Amerikkalaisen Yhdistyksen avustaminen — 171 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, talon Mariankatu 8 jalkakäytävien puhtaanapi toa kos-

keva sopimus 267 
Suomen Arkkitehtiliiton Standardisoimislaitoksen avustaminen 279 

Kaapelitehdas Oy:n lahjoi t tama veistos 276 
Kansallisoopperan avustaminen 113 
kaupunkien matkailuseloste, Helsingin osuus painatuskustannuksista 257 
Kaupunkiliiton 50-vuotis juhla, jäsenmaksu 161, 374 
kielen oikeuksien 100-vuotispäivän viettämistä koskeva Kaupunkiliiton yleiskirje 171 
Kirjailijaliiton avustaminen 248 
Koneliike Oy:n oikeuttaminen rakennut tamaan ponttoonilaituri 333 
Konepäällystöliiton ja kaupungin välisen työehtosopimuksen tarkistaminen 11 
Laivapäällystöliiton j a kaupungin välinen työehtosopimus 11 
Lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 225 
Merimieslähetysseuran avustaminen 243 
Merimies-Unionin ja kaupungin välinen työehtosopimus y m 11, 329 
Messut Osuuskunnalle luovutetun alueen vuokran alentaminen 299 
Metallikutomo Oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 70 
Metallityöväen Liitto, teräsbetonipadon rakentamiseen sille myönnet ty lupa 298 
Metsästys Oy:n ampuma-aseiden kaupan harjoi t tamista koskeva lausunto 375 
Metsästysyhdistys, lainan myöntäminen sille 104 

» Pelastusarmeijan säätiö, lainan myöntäminen sille 103 
» » säätiön avustaminen 215, 223 
» Pohjoismaisen Taideliiton avustaminen 253 
» Rakennustaiteen Museon avustaminen ym 245 
» Sairaanhoitajataryhdistyksen ja kaupungin välinen Punaista Tupaa koskeva 

sopimus 200 
» Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liiton tontin varausajan pidentäminen 291 
» Sokeain Hierojain Yhdistys, lainan myöntäminen sille 103, 364 
» Sokeri Oy, tontin ja rakennusten ostaminen siltä y m 62, 74 
» Taideakatemian avustaminen 248 
» Turistiauto Oy:tä koskevat asiat 271, 315, 316 
» Tykistörykmentin vaiheita käsittelevä teos, avustuksen myöntäminen sen toimitta-

miseen 171 
» Työväen Musiikkiliiton Uudenmaan piirin avustaminen 49 
» Urheiluaitan ampuma-aseiden kaupan harjoi t tamista koskeva lausunto 375 
» Väri- ja Vernissatehdas Oy:lle vuokratun alueen vuokrasopimuksen pidentäminen 299 
» ylioppilaskuntien liiton avustaminen 258 

Suomenlinnan kansakoulua koskevat asiat 232, 234 
Suomi, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, sille rakentamisvelvollisuuden täyttämisessä 

myönnet ty lykkäys 290 
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran ja SKDL:n Lauttasaaren osastot, niille vuokratun alueen 

vuokra-ajan pidentäminen ym 299 
» -Poikien Kannatusyhdistyksen avustaminen 49 

Suurmetsä-niminen kaupunginosa, ent. Puistola. 
Suurmetsä, jätevesien johtaminen sieltä 274 
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Hakemisto 

Suursuo, tont in myynt i sieltä 71 
» tontt ien varaaminen sieltä lastentarhaa, vanhusten asuntolaa ym. varten 225, 290 

Suutarila, rakennuskiellon jatkaminen siellä, tilojen ostaminen sieltä 65, 84 
Suvilahden voimalaitokselle Englantilaiskalliolta va ra t t ava alue 338 
Svensk Förening i Åggelby -yhdistyksen lainojen takaaminen 105, 371 
Svenska Finlands vårdanstal t för sinnesslöa, kommunalförbund, perussäännön muuttami-

nen ym 33, 222 
» Köpmannaskolan Ab-yht iön rakennuslainojen takaaminen 107, 368 
» Litteratursällskapet i Finland, seuran avustaminen 172 
» Medborgarhögskolan, tont in varaaminen koulua var ten 290 

Svinhufvudin, P . E., patsaan perustus- ym. kustannukset 277 
Syöpäsairaiden hoidon järjestämistä tutkimaan asetettu komitea 148 
Sähkökaapelin vetämiseen Alppilan kalliosuojaan valtiolle myönnet ty lupa 82 
Sähkölaitosta koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset ... 97, 284, 291, 335 
Säästöhonka, Kiinteistöosakeyhtiö, sen yhtiöjärjestyksen hyväksyminen 375 
Sörnäinen, eräiden siellä olevien rakennusten siirtäminen satamalautakunnan hallintoon ... 329 
Sörnäisten-Kumpulan-Pasilan radan tunneli- ja siltatöiden aloittaminen 94 
Sörnäisten rantatie, Wärtsi lä-yhtymän oikeuttaminen asentamaan liikennevalot sinne 310 

Ta ide - j a kirjallisuusapurahojen jakaminen 50, 252 
Taidenäyttelyn, Quadriennale-nimisen, näyt tely toimikunta 375 
Taideteollisuudenharjoittajain Liitto, huoneiston luovuttaminen sen iltakursseja varten ... 126 
Taideteosten hankkiminen ym 125, 205, 214, 252, 347 
Taiteenedistämisyhdistys, taideteosten ostaminen siltä 205 
Taivallahden nuorisokotia koskevat asiat 33, 219 
Taivalsaaren betoni tehtaan alueen vuokra-ajan pidentäminen 299 
Taivaskallion hiekkasiilon pääpiirustusten hyväksyminen 276 
Takkat ien alitse rakennet tava lämpöjohtokanava 298 
Taksa, ks. myös tariff i t ja maksut 

» henkilövuokra-autotaksan muuttaminen 315 
» kuorma- j a pakett iautojen liikennetaksan muut taminen 315 
» satamien liikennemaksujen 92, 330 
» tontinmittaus-, sen vahvistaminen 88 
» vanhusten huoltolaitosten itse maksavien hoidokkien hoitotaksan vahvistaminen ... 25 
» yksityisessä linja-autoliikenteessä perittävien kuljetusmaksujen 315 

Talin taimiston henkilökunnan huoltorakennuksen muutospiirustusten hyväksyminen 276 
Talkooavun antaminen sadonkorjuutyössä 167 
Tallbergin, Julius, perikunta, Lauttasaaren eräiden alueiden ostaminen siltä 63 
Tallskär-nimisellä saarella puret tava rakennus 257 
Talojen ja huoneistojen, kaupungin omistamien, korjaamista, vuokria ym. koskevat asiat 90, 

300, 321, 323 
Talonmiesten toimimista vastuunalaisina työnjohtaj ina lumi- ym. töissä koskeva aloite ... 14 
Talous- ja ompelualan ammattikoulua koskevat asiat 237 
Talousarvio, v:n 1962, siihen teh tävät muutokset 107 

» » 1963, sen käsittelyjärjestys 108,373 
Talousarvion toteutumista ja tilien asemaa ym. koskevat i lmoitukset 373 
Tammelund Oy:n oikeuttaminen rakentamaan viemäri 272 
Tammisaaren keskusmielisairaala, kaupungin vaakunan lahjoit taminen sille 205 
Tammisalo, viemäritöiden suorittaminen siellä 268 
Tammisalon eräiden tilojen pakkolunastusta koskeva asia 284 

» erään tontin asemakaavanmuutosta koskeva asia 302 
Tampereen ja Helsingin kaupunkimittausosastojen välisten jalka- ja lentopallo-ottelujen 

kulujen peittäminen 282 
» kaupunkiin tehtävä vierailu 160 

Tapanila, rakennuskiellon jatkaminen siellä 84 
» tilojen ostaminen sieltä 65 
» tontin varaaminen sieltä Pohjois-Helsingin Yhteiskoulua varten 290 

Tapanilan Rauta- ja Talouskauppa Oy, tilan ostaminen siltä 65 
» Urheilu t alosäätiö, lainan myöntäminen sille 104 

Tapaninkylä, jätevesien johtaminen sieltä 274 
Tapaturmantorjunta-yhdistyksen avustaminen 129 
Tariffien, liikennelaitoksen, tarkistaminen 99, 349 

» sähkönmyynti-, muuttaminen, alentaminen ym 97, 337 
Torivoudintien viemärin rakentaminen 268 
Teatterimuseon aikaansaamista selvittelemään asetettu komitea 149 

» perustaminen 43, 247 
Teatterinäytösten järjestämistä kansaneläkettä nauttiville ta rkoi t tava aloite 111 
Teatterin, kaupungintalon, rakentaminen, väestönsuojan louhintatöiden aloittaminen49,181,246 
Teatterit , ks. myös ao. teat ter in nimen kohdalta. 
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Teatteri t , niiden avustaminen, avustusten ehdot 113, 248 
Tehokaluste Oy, tont in vuokraaminen sille 78 
Tehtaanpuiston Yhteiskoulu Oy:n rakennuslainojen takaaminen 107, 370 
Teininuorison tu tus tu t taminen kunnallishallintoon 252 
Teknillisen tutkimustyön tukemista tarkoi t tava aloite 110 
Teknillistä ammattikoulua koskevat asiat 41, 236 
Tekniska Föreningen i Finland, yhdistyksen oikeuttaminen laajentamaan Yrjönkadun jal-

kakäytävää 309 
Teknos-Tehtaat Oy:n oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava Takkatien alitse 298 
Telakka Oy, eräiden Sirpalesaaressa olevien laitteiden lunastamista koskeva valitus 81 
Televisioantennien asentaminen eräisiin kaupungin omistamiin taloihin 323 
Telkkäkujan alikulkusillan pääpiirustusten hyväksyminen 266 
Temppeliaukion kalliosuojan muuttaminen öljylämmitteiseksi 17 
Tennistaloa koskevat asiat 146, 176, 281, 323 
Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 97, 335 
Tervalammen työlaitosta koskevat asiat 27, 148, 213 
Tervapatavalaistuksen järjestäminen sankarihaudoille 277 
Tervasoihtujen hankkiminen itsenäisyyspäivän viettoa varten 374 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, siivoojan viran lakkauttaminen 19 
Terveydenhoitolautakunta, kemikaliotuotteiden myymistä siirtomaatavaramyymälöissä. 

tu tkivan jaoston asettaminen 150 
Terveydenhoito virastoa koskevat asiat 18, 184, 225 
Terveydenhuoltotyön kehit tämistä koskevan valtion ja kaupungin välisen sopimuksen pur-

kaminen 184 
Terveysrakenne Oy:n ja kaupungin välinen Auroran sairaalan jätteiden kuljet tamista kos-

keva sopimus 192 
Terveyssisarien ja kunnan kätilöiden palkkaaminen 184 
Teräsjousi Oy:n oikeuttaminen rakentamaan viemäri 270 
Tesvisio Oy:n oikeuttaminen pys ty t tämään linkkilaite Ilmalan vesisäiliörakennuksen 

katolle 345 
Teurastamolaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 151, 353 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 13, 100 
Tiedotuslehden, sähkölaitoksen, painat taminen 337 
Tielautakunnan asettaminen yksityistielain piiriin kuuluvia asioita varten 56 
Tiet, ks. myös Kadut ja Tiet. 

» alikulkusiltoja koskevat asiat 266 
» eräiden kaupungin alueella olevien valtateiden reitin merkitseminen 267 
» Etelä-Kaarelan eräiden t iekustannusten suorittaminen 301 
» niiden rakentamista koskevat asiat 262 
» Torpparinmäen t iekustannusten suorittaminen 301 
» Turun moottoritien ja Leppävaaran-Tapiolantien risteyksen pyörä tieliittymää kos-

keva asia 266 
Tietojenkäsittelykeskusta koskevat asiat 134 
Tiilimäen väestönsuojan rakentaminen 180 
Tikkurila, Ala-, alueen myynt i sieltä 71 

» » jätevesien johtaminen sieltä 274 
» » rakennuskiellon jatkaminen siellä 84 

Tilastoneuvottelukunnan jäsenten valitseminen 131 
Tilastotoimistoa koskevat asiat 131 
Tilgman Oy:n kirjapainotalon tulipalosta aiheutunut oikeudenkäynti 178 
Tilien ja hallinnon, kaupungin v:n 1961, tarkastus 7 
Tilinpäätös, kaupungin v:n 1961 373 
Tilintarkastajien valitseminen ym 7, 136 
Tilisäännön mallin tilaaminen 167 

» määräysten noudattaminen 137 
Toimela, Työkeskus, ks. Työkeskus Toimela. 
Toimistoala Oy, virastojen ja laitosten siirtokopiopaperien tilaaminen yhtiön välityksellä ... 131 
Toinen linja, Mannerheim-liiton oikeuttaminen suorit tamaan louhintatöitä korttelissa 

n:o 308 263 
Toivolan oppilaskoti, ks. Oppilaskoti Toivola. 
Toivonliittokerhojen, kansakoulujen, toiminta 231 
Tontinmittaustaksan vahvistaminen 88 
Tonttien, alueiden ym. ostot ja myynnit 71, 282 

» eräiden, osoitenumeroinnin vahvistaminen 301 
» ja kortteleiden, eräiden, korkeuslukujen vahvistaminen 303 
» Myllypuron alueen, luovutusmuoto 73 
» Oulunkylän eteläosan, luovutusmuoto 73 
» rakentamisvelvollisuuden täyt tämisaikaakoskevat asiat 81, 290 
» varaaminen eri tarkoituksiin 72, 111, 225, 290 
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Tonttien vuokralleanto 73, 292: 
Tontt i jaot ja niiden muutokset 303 
Topeliuksen ruotsinkielinen kansakoulu, voimistelu telineiden hankkiminen sinne 235 
Toripäiviä, markkinoita ja eläintenmyyntipäiviä koskevat asiat 299 
Torivoudintien rakentaminen 263 
Torpan vanhainkoti, televisiovastaanottimien hankkiminen sinne 213 
Torpparinmäen alue, leikkikentän rakentaminen sinne 274 

» asutusalueen tiekustannukset 301 
Toukolan hoitokodin toimintaohjeiden vahvistaminen 208 

» kalliosuojan uusien pääpiirustusten hyväksyminen 181 
» konevarikon rakennustyöt 56 

Trustivapaa Bensiini Oy, tontin vuokraaminen sille 77 
» » » öljyputkiston rakentamiseen yhtiölle myönnet ty lupa 298 

Tuberkuloositoimistoa koskevat asiat 185, 201 
Tuberkuloottisten asevelvollisten hoitamista Laakson sairaalassa koskeva sopimus 202 

» toipilaiden asuntokysymyksen jär jestämistä koskeva aloite 22 
Tukholman kaupungin vierailukutsu 160 
Tukholmankadun leikkikentän kunnostaminen 274 
Tullihuoneistoja koskevat asiat 331 
Tullilain erään pykälän muut tamis ta koskeva esitys 330 
Tullisaaren ulkoilupuiston erään asuinrakennuksen purkaminen 257 
Tuomarinkylän jätevesien johtaminen 273 

» kartano, museon avajaistilaisuuden järjestäminen y m 244, 300 
Turist iauto Oy, ks. Suomen Turistiauto Oy. 
Turun kaupungin edustajien kutsuminen vierailulle ·· 160 

» » vierailukutsu 160 
» maanjako-oikeuden istuntoon valittu kaupungin edustaja . 318 
» teatteritalon vihkiäisjuhla, kaupungin edustus siinä 160 
» valtatien ja Leppävaara-Tapiolantien risteyksen pyörätieli i t tymää koskeva asia 266 

Tutki j a- j a verolautakunnan kokouspalkkiot 138 
Tuulaakimaksujen kantamista, palauttamista ym. koskevat asiat 329 
Tyynelä, Päivähuoltola, sitä koskevat asiat 33, 222 
Työehtosopimuksia koskevat asiat 11 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistyksen avustaminen, lainan takaaminen 106, 368 
Työllistämiskysymystä selvittämään asetettava komitea 147 
Työllisyystöitä koskevat asiat 226, 318 
Työntekijäin eri työmailla vahingoittuneen tai anastetun omaisuuden korvaaminen ... 335, 341 

» j a viranhaltij ain yhteistyöelinten perustamista eri laitoksiin tarkoi t tava aloite 13 
» palkkojen ja eläkkeiden tarkistamista koskevat asiat 9, 141, 373 
» vuosilomasäännön uusiminen 11 

Työtehovaltuuskunta-yhdistys, kaupungin liittyminen sen jäseneksi 4, 129 
Työterveyslaitoksen käyt tämis tä koskevan sopimuksen uusiminen 23 
Työturvallisuustoimikunta, jäsenten valitseminen 128 
Työtuvat , huoltolautakunnan alaiset 208 
Työvoimatoimikunnan menoista valtiolle suoritettava kaupungin osuus · ·. · · 226 
Työväen Säästöpankin ja Asunto Oy Maasälväntie 14:n rakennusoikeutta koskeva eriva-

pausanomus 304 
Työväenopistoa, ruotsinkielistä, koskevat asiat 43, 241 

» suomenkielistä, koskevat asiat 241 
Töölön kirjastotalon luonnospiirustusten hyväksyminen 43 

» kytkinlaitoksen luonnospiirustusten hyväksyminen 43 
» Lastenseimi -yhdistyksen avustaminen 225 
» Pallokenttä, ks. Pallokenttä. 
» virastotalon rakentaminen, eri virastojen sijoittaminen sinne 322 

Uimalat ja uimarannat 53, 54, 255 
Uimaloiden sisäänpääsymaksun poistamista lapsilta tarkoi t tava aloite 55 
Uimastadionin maastoon jär j estettävä latuvalaistus 339 
Ulkoilualueet 254 
Ulkomaalaisten elinkeinon harjoi t tamista koskevat lausunnot H 7 

» oikeus omistaa kiinteistöjä 117 
Ulosottovirastoa koskevat asiat 15, 174 
Union-Import Oy:n oikeuttaminen pitämään sähkökaapeli eräillä kaduilla 298 
Union ö l j y Oy, huoltoasematontin vuokraaminen sille . 296 
Unioni Naisasialiitto Suomessa -yhdistyksen oikeuttaminen purkau t tamaan laituri 333 
Unioninkatu 28:ssa sijaitsevan talon kau t ta rakennet tavan a jokäytävän perustan ja katon. 

lisävahvistustyöt - 299 
Urheilu- ja retkeilylautakunta, eräiden tilojen ym. siirtäminen sen hallintoon 253 
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Urheilu- ja retkeily lautakunta, neuvottelutilaisuuden järjestäminen eräiden kaupunkien 
urheilulautakuntien edustajille 257 

» » » Ruskeasuon ratsastushallia ja tallitiloja koskevat asiat 256 
» » » ulkoilualueita koskevat asiat 254 
» » » viranhaltijoita ym. koskevat asiat 254 

Urheilukentät j a -pu is to t , hyppyrimäet y m 51, 53, 255 
Urheilukilpailut, yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailujen järjestämistä Helsinkiin 

koskeva kysymys 257 
Urheilulaitosten tukemista tarkoit tava aloite 112 
Uspenskin katedraalin tontille rakennettava kalliosuoja 181 
Uudenmaan läänin verolautakunnan kokoonpanoa koskeva ilmoitus 138 

» mielisairaanhuoltopiirin kuntainliiton liittovaltuuston kokoonpano 375 
Uudenpellon erästä vuokra-aluetta koskeva asia 296 
Uudenvuoden vastaanotto 374 
Uunisaari, erään sieltä vuokralleannetun alueen vuokrasopimuksen pidentäminen 299 

Vaakunan, kaupungin, lahjoittaminen eräille sairaaloille sekä rautatiehallitukselle 125, 205 
Vaalien, työpaikka-, suorittamiseen myönnet ty lupa 167 
Vaalit, valtiolliset, niitä koskevat asiat 183 
Vaasan Höyrymylly Oy:n leimaveron palauttamista koskeva valitus 335 
Vaat tur iammatt ikoulua koskevat asiat 236, 240 
Vahingonkorvaukset, huoltolautakunnan suori t tamat 208 

» kaasulaitoksen suori t tamat 347 
» kansakouluissa sattuneiden vahinkojen korvaaminen 234, 235 
» liikenteessä sattuneiden ym. vahinkojen korvaaminen 239, 317, 352 
» rakennusviraston ja yleisten töiden lautakunnan suorit tamat ... 274, 278 
» sairaaloissa sattuneiden vahinkojen korvaaminen 166, 200 
» satamalaitoksen suori t tamat 335 
» sähkölaitoksen suori t tamat 341 

Vainajien muiston kunnioittaminen 161 
Vajaaliikkeisten Kunto -yhdistyksen avustaminen 224 
Vajaamielislaitokset, niitä koskevat asiat 33, 66, 218, 219 
Vajaamielislaitostoimikunnan täydentäminen 151 
Vajaamielisten Tuki -yhdistys, eräiden käytöstä poistet tujen kalustoesineiden luovuttami-

nen sille 222 
» » » lainan myöntäminen sille 103, 365 

Vakuusasiakirjojen tarkastus 120 
Valio, Meijerien Keskusosuusliike, sen ja kaupungin välinen aluevaihto 67 
Valimontien kunnostaminen 263 
Valkeakosken kaupungiksi tulon johdosta vietet tävään juhlaan valit tu kaupungin edustaja 161 
Valkjärven vesien säännöstelyä koskeva asia 343 
Valkoinen Sali, seinämaalauksen hankkiminen sinne 322 

» » sen luovuttaminen eri tarkoituksiin 324 
Valkosaaren istutus- ja siistimistyöt 274 
Vallilan kansakoulu, pianon hankkiminen sinne 232 

» kerhokeskuksen nuorisotyönohjaajan palkkio 250 
» korttelin n:o 583 kalliosuojan muute t tu jen pääpiirustusten hyväksyminen 181 
» ruotsinkielistä kansakoulua koskevat asiat 40, 235 
» siirtolapuutarhaa koskevat asiat 92 

Vallisaaren omistusoikeutta koskeva asia 282 
Valokopiotöiden, kaupungin laitosten, suorit taminen 131 
Valokuvasarjan, Helsinkiä esittelevän, lähettäminen Moskovaan 161 
Valtio, lainan myöntäminen sille 361 
Valtiolliset vaalit 183 
Valtiollisten perusoikeuksien 600-vuotisjuhlamerkin jakaminen ym. toimenpiteet 183 
Valtion avustusten ja lainojen anomiseen li i t tyvät toimenpiteet 361 

» ja kaupungin välinen Kätilöopistoa koskeva sopimus 22, 204 
» » » välisen terveydenhuoltotyön kehittämistä koskevan sopimuksen 

purkaminen 184 
» lääkintävoimistelukurssien oppilaiden harjoittelu Koskelan sairaskodissa 210 
» palkkausjärjestelmään siirtymistä koskeva kysely 140 

Valtionavustus, kansakoulujen 217, 230 
» kasvatusneuvoloiden 226 
» kaupunginlääkärien ym. palkkaukseen myönnet tävä 184 
» kirjapaino-, kähertäjä-, laboratorio- ja vaat tur iammatt ikoulun 240, 241 
» Koskelan sairaskodin, Kustaankar tanon vanhainkodin ja Käpylän koulu-

ja työkeskuksen 210, 222 
» lastenhuoltolaitosten 221, 222 
» lastentarhojen 224 
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Valtionavustus, psykiatriselle huoltotoimistolle liikaa maksetun ennakon palauttaminen 198 
» sairaaloiden, ks. ao. sairaaloiden nimen kohdalta. 
» sen anominen kotisairaanhoitotoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin 189, 198 
» teknillisen ammattikoulun 236 
» työväenopiston, suomenkielisen 242 
» vajaamielislaitosten 218 
» äitiys- ja lastenneuvoloiden 185 

Valurakenne Oy, tont in vuokraaminen sille 77 
» Oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 66 

Vanhainkodit, ks. myös ao. kodin nimen kohdalta. * 
» eräiden vanhainkotien kirjastojen siirtäminen kirjastolautakunnan alai-

suuteen 43 
» Hirvihaaran vanhainkotia koskevat asiat 213, 267 
» Kustaankartanon vanhainkotia koskevat asiat 27, 43, 212 
» Riistavuoren vanhainkodin luonnospiirustusten hyväksyminen 27 
» Roihuvuoren vanhainkotia koskevat asiat 27, 43, 147, 211, 213, 214 

Vanhainkotikomitean täydentäminen 151 
Vanhankaupungin erään alueen siirtäminen vesilaitoksen hallintoon 342 

» vedenpuhdistuslaitoksen peruskorjaus, tontin varaaminen sitä varten 
98, 290 

Vanhankaupunginlahden määrääminen luonnonsuojelualueeksi 88 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 118 
Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiön huoneistokaupan yhteydessä vaatima lisä-

korvaus 286 
Vanhusten asuntolain rakentamista, tontt ien varaamista ym. koskevat aloitteet 27, 75, 215, 

290 
» asunto-olojen järjestämistä ja eläkkeiden tarkistamista koskeva eläkkeen-

saajani yhdistyksen esitys 214 
» » ym. parantamista tarkoi t tavat aloitteet 28, 111 
» helsinkiläisten, poliklinikan ylläpitämistä koskeva sopimus 204 
» huoltolaitosten hoitotaksan vahvistaminen ns. itse maksavien hoidokkien osalta 25 
» varattomien ja vähävaraisten, asunto-olojen järjestämistä varten asetettu 

komitea 148 
Vantaala, Päivähuoltola, sitä koskevat asiat 222 
Vantaanjoen vesistön suojeleminen saastumiselta 343 
Varastotilojen lisäämistä ja uivan nosturin hankkimista sa tamaan koskeva asia 330 
Vart ioharjun luoteisosan asemakaavaa koskeva lausunto 303 
Vartiokylä, erään rakennuksen piirustusten ja koulurakennuksen kaluston kustannus-

arvion hyväksyminen 290 
» poikkeuksellisen rakennusluvan myöntäminen siellä 304 
» rakennustöiden aloittaminen eräillä tonteilla 321 
» tilojen ostaminen, tontin myynt i sieltä 65 

Vartiokylän-Mellunkylän alue, huoneiston varaaminen sieltä ulosottoapulaisten vastaan-
ottopaikaksi 174 

Vartiokylän Oppikouluyhdistys, tontin vuokraaminen sille 78 
Vastaanottokodit, ks. ao. kodin nimen kohdalta. 
Vattuniemenkarin läheisyydessä sijaitsevan nuorison kesäkodin siirtämistä muualle tar-

koi t tava aloite 50 
Vedenpuhdistuslaitokset 59, 60, 275 
Veikkausvoittovaroista saatu avustus 254 
Venelaitureita ja vesiurheilualueita koskevat asiat 54, 256 
Venäläisen Koulun Kannatusosakeyhtiön asemakaavoit tamattoman alueen käyttämistä 

taaja-asutukseen koskeva anomus 303 
» » » oikeuttaminen rakennut tamaan painejohto ... 271 

Verkkosaari, Pieni, jätevesien johtaminen sieltä 273 
Veroennakot, eräiden kansaneläke- ja lapsilisämaksujen palauttaminen kaupungille 184 
Verolautakunnan kokouspalkkiot, kaupungin osallistumista niiden maksamiseen koskeva 

esitys > 138 
Verotus, kunnallisverotusta koskevat asiat 107, 372 

» veronpidätyksiä, verojäämien poistoja ym. koskevat asiat 139 
Verovirasto, kunnanasiamiehen virat y m 137 

» sen kustannusten jakoa ym. koskevat asiat 138, 139 
Vesalan-Kontulan alueiden lämpövoimalaitoksen suunnitteleminen 341 
Vesijohto- ja viemärityöt, eräille yhtiöille myönnetyt oikeudet hajoituskaivon, vesi- ja 

viemärijohtojen rakentamiseen 268 
» » » eräille yhtiöille, yksityisille ym. myönnetyt oikeudet johtaa ton-

teiltaan jätevesiä 269 
» » » Haagan erääseen kortteliin rakennet tava viemäri 268 
» » » Konalassa suori tet tavat 59, 268 
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Vesijohto- ja viemärityöt, Laajasalossa sijaitsevan palavien nesteiden suurvarastoalueen 98 
» » » Lassaksen alueella suoritettavat 268 
» » » Linnanmäeltä Vesilinnankadulle rakennet tava viemäri 268 
» » » Malmilla suoritettavat 268 
» » » Marjaniemessä suoritettavat 268 
» » » Mäkelänrinteeseen rakennettava viemäri 268 
» » » Oulunkylässä suoritettavat 268 
» » » Paraistentien viemärin rakentaminen 268 
» » » Pihlajamäen viemärisuunnitelman muut taminen 269 
» » » Risto Rytin tieltä Vähäniityntielle rakennet tava viemäri 268 
» » » Sauramatien viemärin jatkaminen 268 
» » » Tammisalossa suoritettavat 268 
» » » Torivoudintiehen rakennettava viemäri 268 
» » » Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen peruskorjaukset 98 
» » » viemäritöiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 274 
» » » Viikin jätevedenpuhdistamon kokoojaviemärin rakentaminen 268 
» » » Vilppulantiehen rakennet tava viemäri 268 

Vesilaitosta koskevat päätökset 98, 147, 335, 341 
Vesilautakuntaa koskevat asiat 17, 183, 346 
Vesipostien rakentaminen 344 
Vesiurheilualueen varaaminen Taivallahdesta 256 
Westerlund Oy, Hesperian sairaalan vanhan flyygelin myyminen sille 197 
Vesistöä pilaavien jätevesien laskemista yleiseen vesistöön koskeva oikeusjuttu 183 
Viemärit, ks. Vesijohto- ja viemärityöt. 
Vieraanvaraisuuden osoittaminen 160, 234 
Vierailukutsut, kaupungin saamat ja es i t tämät 159 
Vihdintien rakentamista varten lunastet tavat alueet 283 
Wihurin Teollisuushallit Oy:lle vuokratun tontin rakentamisvelvollisuutta koskeva asia ... 81 
Viikin ampumarata-alueen asemapiirroksen hyväksyminen 257 
Viikin jätevedenpuhdistamoa koskevat asiat 59, 268, 275 
Viipurin Realikouluosakeyhtiön rakennuslainojen takaaminen y m 105, 368 
Vilhovuorenkujan kalliosuojan peruskorjaustyöt 17, 180 
Vilppulantien rakentaminen 268 
Viranhaltijat , ansiomerkkien myöntäminen heille 144 

» heidän ja työntekijäin yhteistyöelinten perustamista eri laitoksiin tarkoit-
tava aloite 13 

» » kouluttamisensa eri kursseilla 126, 155, 180 
» kokouspalkkioiden maksamista heille koskeva asia 13, 143 
» konekirjoitus-, pikakirjoitus- ja konekirjanpitolisien korottaminen ym 143 
» matka-apurahat ja opinto- ja v i rkamatkat y m 154, 157 
» oman auton ja vuokra-auton käyt täminen virka-ajoihin 144 
» palkkausta, eläkkeitä ym. koskevat asiat 9, 12, 141 
» pienoisröntgenkuvauksen suorittaminen 144 
» valtion palkkausjärjestelmään siirtymistä koskeva kysymys 140 

Virastojen ja laitosten asiahakemiston laatiminen 132 
» » » kaluston hankinta ym 144 
» » » kassantarkastukset 373 
» » » niiden valokopiotöiden suorittaminen y m 131 
» » » nimien sekä virkanimikkeiden tarkoituksenmukaisuutta tu tk i -

maan asetettava toimikunta 147 
Virastotalon, Meritullinkadun, portin rakentaminen 276 

» rakentamista vanhan Kätilöopiston tontille koskeva välikysymys ^ 91 
Virat, kaupungin, niitä hakeneiden henkilöiden nimien julkaisemista koskevien ohjeiden 

laatiminen 167 
» » nykvaikaisen henkilöstöpolitiikan soveltaminen nii tä täytet täessä 14 

Virkamatkat , kaupungin viranhaltijain 154, 157 
Virkasääntö, sen muuttaminen 13 

» toimikunnan asettaminen valmistelemaan ehdotusta sen malliksi 147 
Vironniemen lastentarhaa koskevat asiat 223 
Virvoitusjuomakioskit ja kukkienmyyntipaikat 82, 300 
Volvo Oy, erään korttelin vuokraaminen yhtiölle 96 
Vuokra-autoasemat 314 
Vuokrasäännöstelyn palaut tamista Helsinkiin tarkoi t tava aloite 16 
Vuokraukset, kaupungin vuokralleantamat alueet, tont i t y m 63, 73, 95, 292, 299 
Vuokrien, eräiden asuinhuoneistojen, tarkistaminen 321 

» » palauttaminen 299 
» kultaklausuuli-, palauttaminen 291 

Vuosaari, tilojen ostaminen sieltä 
Vuosilomasääntö, työntekijäin H 
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Hakemisto 

Vuositi l intarkastajat 7, 136 
Väestökirjanpidon uusimista koskeva lausunto 132 
Väestöliiton toiminnan tukemista tarkoi t tavat aloitteet 32, 112 
Väestön määrää koskeva henkikirjoitustoimiston ilmoitus 374 
Väestönsuojelua koskevat asiat 16, 27, 82, 180 
Väinämöisenkatu 27:ssä olevan kiinteistön siirtäminen lastensuojelulautakunnan hallin-

toon 220 
» » olevassa kiinteistössä suoritet tavat muutos- ja korjaustyöt 90 

Väkijuomamyymälöiden perustamista koskevat asiat 117, 375 
Välikysymys mainonnasta linja-autoissa ja rautatievaunuissa sekä matkalipuissa 99 

» virastotalon rakentamisesta vanhan Kätilöopiston tontille 91 
Wärtsi lä-yhtymä Oy:n Arabian tehtai l ta t i lattavat, lahjaksi tarkoitetut tuhkakupi t 123 

» » » Kone ja Sillan oikeuttaminen asentamaan liikennevalot Sörnäisten 
rantatielle 310 

» » » oikeuttaminen järjestämään autojen seisottamistila pääkontto-
rinsa edustalle 313 

Yhteiskirjapaino Oy:n linja-autopysäkkien siirtämistä koskeva anomus 315 
Yhteiskunnallisen Korkeakoulun Kannatusosakeyhtiö, sen tontin kauppahinnan perimistä 

koskeva asia 72 
Yhteistyö, Kustannusosakeyhtiö, tontin vuokraaminen sille 76 
Yhteistyöelinten, viranhaltijain ja työntekijäin, perustamista eri laitoksiin tarkoit tava 

aloite 13 
Yhtenäiskoulu yhdistyksen lainan järjestely 106, 369 
Yhtyneet Ravintolat Oy:n poikkeuksellista rakennuslupaa koskeva anomus 304 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahojen jakaminen 248 

» » » » avustusmäärärahojen jakoa harkitseva komitea 149 
» » » » määrärahojen korottamista tarkoi t tava aloite ... 112 

Yleisradio Oy:n oikeuttaminen maalaut tamaan pysäköimiskieltomerkki 311 
Yleisten töiden lautakuntaa koskevat a iat 56, 258 
Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailujen järjestämistä Helsinkiin koskeva lausunto 257 
Yliopisto, ks. Helsingin Yliopisto. 
Yliopistollinen keskussairaala, ks. Helsingin Yliopistollinen keskussairaala. 

Äitiys- ja lastenneuvoloita koskevat asiat 185 

404 



Viimeksi ilmestyneet julkaisut 

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

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja eng-
lanniksi. 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
48. 1963. 
Jälkimmäinen osa (tilastollinen katsaus). 
43—45. 1960—62. 

II—III Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulukot ja tavaranimik-
keistö myös ruotsiksi ja englanniksi. 
25. 1963. 

IV Helsingin kaupungin teollisuuslaitokset. Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten 
lau takunnan julkaisema. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi. 
48. 1963. 

V Kaupungin tilinpäätöskertomus (vuoteen 1956 Kaupungin tilit ja tilinpäätös). Hel-
singin kaupungin rahatoimiston julkaisema. Suomen- ja ruotsinkielinen, englannin-
kielinen katsaus. 
48. 1963. 

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

VII Erikoistutkimukset. Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkielinen yhteenveto. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, englannin-
kielinen sisällysluettelo. 
53. 1964. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
75. 1962. 

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

E. Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten asiahakemisto. Suomenkielinen. Ajankohtai-
nen irtolehtijärjestelmä. 

F. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen 
laitos. 
41. 1963. 

G. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos. 
Aj ankohtainen, irtolehtijärj estelmää käyttäen. 

H. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen teksti. 
16. 1965, 2. 




