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» tuberkuloosipiirin parantolapaikkojen lukumäärä 209 
» työvoimapiirin esittämien laskujen maksaminen 238 
» Työväen Säästöpankki, lainan ottaminen siltä 112 
» uudet asuntolat Oy, eräiden huonetilojen vuokraaminen sille 311 
» Yliopisto, tont in varaaminen sen henkilökunnan asuintaloa varten 305 
» yliopistollista keskussairaalaa koskevat asiat 213, 258 
» Yliopiston ylioppilaskunta, Domus Academican laajentamisasia 78, 315 

Helsinginkadun, rautat ien ja Linnanmäen välisen alueen kunnostamista tarkoi t tava aloite 61 
Helsinginkujan rakentaminen 277 
Helsinki International Student Club -nimisen kerhon avustaminen 273 

» -aiheisten elokuvien kuvamateriaalin hankkiminen 173, 174 
» » julisteiden painattaminen 174 
» -päivän vietto 172 

Helsinkiläisarkkitehtuurin valokuvauttaminen 260 
Henkilövuokra-autotaksan korottamisesta annet tava lausunto 330, 331 
Hermanni I I -niminen asuntoalue, rakennusten ostaminen sieltä 296 
Hermannin kaupunginosa, leikki- ja palloilukentän rakentamista sinne tarkoit tava aloite ... 36 
Hernesaari, sieltä vuokralleannetut tont i t 91, 105 
Herttoniemen hyppyrimäen kunnostaminen 272 

» ja Malmin palovartioasemien henkilökunnan ruokailu 183 
» puhdistamon luonnospiirustusten hyväksyminen 61 
» ruotsinkielisen kansakoulun sadekatoksen rakennustyöt 41 
» satama-alueen rajojen määrääminen ym 101 
» siirtolapuutarhan vuokraoikeuden jatkaminen 100 
» sähköasemaa koskevan lisäsopimuksen tekeminen 361 
» vastaanottokoti , virat 33 
» vesisäiliön luonnospiirustusten hyväksyminen 107 
» öljysataman laiturien valaistusta koskeva asia 355 

Herttoniemi, erään puistoalueen kunnostaminen siellä 282 
» » vuokra-alueen irtisanomisesta aiheutunut valitus 312 
» huoneistojen vuokraaminen sieltä tullilaitoksen käyttöön ja kerhotarkoituk-

siin 101, 264 
» Länsi-, leikkikenttäalueen varaaminen sieltä 237 
» ojan siirtäminen siellä 289 
» Pohjois-, alueen varaaminen sieltä vesilaitosta varten 306, 365 
» puhelinkaapelin asentaminen Bensiinikadun poikki 315 
» rakennusten ostaminen sieltä 299 
» tien rakentaminen siellä 277 
» tonttien vuokralleanto sieltä 87, 91 

Hesperian sairaalaa koskevat asiat 24, 196, 200, 204 
Hesperiankadun länsipäässä olevan pääviemärin muutostyöt 282 
Hietaniemenkatu 4, talon varaaminen poliisilaitoksen käyttöön ym 180 
Hiidenvesisuunnitelman toteut tamista varten ostet tavat alueet ym 69, 107 
Hinaaja-alus H l :n uppoamisesta aiheutuneet korvaukset 356 
Hirvihaaran vanhainkotia koskeva asia, sillan rakentaminen 221, 318 
Holhouslautakunnan puheenjohta jan palkkio 181 
Hotelli- ja ravintolakoulun avustaminen 46 
Hotelli- ja Ravintolakoulusäätiö, tontin varaaminen sitä varten 304 
Humaus-nimisen yhdistyksen avustaminen 273 
Huoltoasemia koskevat asiat 282, 309 
Huoltokassaa koskevat asiat 139 
Huoltolaitokset, ks. myös ao. laitoksen nimen kohdalta. 
Huoltolautakunnan, asumistuen suorittamista vanhuksille koskeva asia 30 

» lastensuojelu- ja lastentarhain lautakunnan neuvottelutilaisuuden 
järjestäminen 237 

» työtupien vastaisen työhuollon järjestäminen 154 
Huoltotoimen ja lastensuojelun perimistoiminnan uudistamista varten asetettu komitea ... 152 
Huoltovirasto, virat ja viranhalt i jat ym 29, 214 
Huomionosoitukset, eri henkilöihin kohdistetut 165, 183 
Huoneenvuokrasäännöstelyä koskeva aloite 20 
Huoneenvuokratoimiston keskuskortiston siirtäminen kaupunginarkistoon 136 
Huoneistojen, arava-, ostamista ja myymistä koskevat asiat 338 
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Huoneistojen, kaupungin omistamien, vuokraamista, korjaamista ym. koskevat asiat 100, 
139, 177, 340, 342 

Huopalahden, Ison, osittainen ruoppaaminen 278, 289 
Huopalahdentien itäosan kunnostaminen ym 278 
Huvila Tyynelää koskeva asia 342 
Hyvösen lastenkotia koskevat asiat 226, 227 
Hämeenlinnan kaupungin esit tämä vierailukutsu 164 
Hämeentie 85-89 — Sturenkatu 2:ssa sijaitsevan lastenseimen ulkoilualueen aidan uusimi-

nen 236 
Hämeentien asfaltoimista koskeva aloite 57 

» sillan, Pasilan-Kumpulan radan kohdalla olevan, suunnitelman hyväksyminen 102 
Hässelby-Säätiötä ja kulttuurikeskusta koskevat asiat 47, 163, 260 
Högbackan tilan erään asuinrakennuksen kunnostaminen 318 

Ikälisiä koskevat asiat 12 
Ilmapalloj en myynti luvasta perityn korvauksen palauttaminen 317 
Imatran Voima Oy:n kanssa ylijäämäsähkön toimituksesta tehtävä sopimus ym 361, 363 
Invalidien alennuslippujen ottaminen käytäntöön yksityisten linjoilla 110 
Invaliidisäätiö, tontin vuokraaminen sille ym 82, 307, 314 
Irtaimen omaisuuden tarkastaj ien kertomus, sihteerin palkkion vahvistaminen 5, 123 
Irtaimistoluettelo, anastetun ta i tulipalossa tuhoutuneen omaisuuden poistaminen siitä 292 
Ison Pässin alikäytävän pääpiirustusten hyväksyminen 281 
Istutusten korvaaminen Kivihaan alueella 317 

» sopimuksen perusteella hoidettavien, hoitomaksujen tarkistaminen 289 
Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet 396 

Jalankulkijaan turvallisuuden lisäämistä tarkoit tava aloite 118 
Jalankulkutunnelien rakentamista koskevat tutkimukset 313 
Jehu-malja-kilpailujen jär jestämistä varten myönnetty avustus 184 
Johtosäännön, matkailutoimiston, hyväksyminen 7 

» nuorisotoimiston ja -työlautakunnan, hyväksyminen 47 
» palolaitoksen, muuttaminen 15 
» rai t t iuslautakunnan ja sen toimiston, hyväksyminen 47 
» rakennuskulttuuritoimikunnan, hyväksyminen 17 
» rakennustarkastus viraston, muuttaminen 15 
» terveydenhoito viraston, muuttaminen 15, 21 
» urheilu- ja retkeily lautakunnan, muuttaminen 7 
» yleisten töiden lautakunnan, muuttaminen 52 

Jokipolun rakentaminen 277 
Jorvaksen moottoritietä koskevat asiat 279, 362 
Joulukuusen lahjoittaminen Brysselin ja Ateenan kaupungeille 164 
Julkaisut, kaupungin toimesta painatetut ym 130, 135, 151, 174, 214, 273 
Järjestelytoimisto, virat ja viranhalt i jat ym 133 
Järvimatkailun pysyvään konferenssiin nimetty kaupungin edustaja 131 
Jäsenmaksujen suorittaminen Kansainväliselle eläintarhanjohtajien liitolle 273 

» » Suomen Kaupunkiliitolle 396 
Jätevedenpuhdistuslaitokset 287 
Jätevesien johtamista koskevat katselmukset 372 

» Lehtisaaren, pumppaaminen Talin puhdistamoon 61 
Jät teenkuljetusautojen hankintaa tu tk imaan asetetun jaoston kokoontuminen 155 
Jätteidenpolttolaitos, Kyläsaaren 61, 288 
Jäähallin rakentamista koskevat asiat 48, 271, 385 
Jääkenttä-Säätiötä koskevat asiat 113, 273, 385 
Jäänmur ta ja t 356 
Jäätelönmyyntipaikkoja koskevat asiat 93 

Kaarela, Etelä-, aluevaihto siellä 303 
» » täyttöalueen järjestäminen sinne 289 

Kaarelan nuorisokoti, televisiovastaanottimen hankkiminen sinne 227 
Kaart in kasarmin alueen väestönsuojan rakentamista koskeva asia 186 
Kaart inkaupungin ensiapukerholle myönnet ty avustus 187 
Kaasulaitosta koskevat asiat 108, 357, 372 
Kaatopaikkoja koskevat asiat 153, 289 
Kaatuneiden Muistosäätiön ja kaupungin välinen aluevaihto 75 

» Omaisten Liiton avustaminen 292 
Kadun ja viemärin rakennuskustannusten periminen 60 
Kadunnimistön, eräiden alueiden, täydentäminen 319 
Kadut ja tiet, kaduissa tehtävien kaivuiden suoritus- ja valvonta taksan tarkistaminen 60 

» » » niissä suori tet tavat korjaus-, päällystys- ym. työ t 277 
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Kadu t ja tiet, pääteiden rakentamista varten asetettu valtion ja kaupungin yhteinen 
neuvottelukunta 56, 154, 280 

Kaisaniemenlahden ruoppaaminen 101, 355 
Kaivokadun tunnelisuunnitelma, erivapauden myöntäminen 313 
Kaivopuiston rautatietunnelin aitaaminen 354 
Kaksikielisyyttä ym. koskeva ilmoitus 171 
Kalastusta koskevat asiat 273 
Kalliolanrinne 5:n kohdalla olevan kenttäkivipäällysteen muut taminen 278 
Kallion ja Sörnäisten alueet, venelaitureiden rakentamista niille tarkoi t tava aloite 51 

>> kaupunginosa, oikeus- ja poliisitalon rakentamista sinne koskeva asia 17 
» Kyösti, patsaan perustus- ja ympäristötöiden suorittaminen 278 
» nuorisokoti, virkojen perustaminen 34, 226 
» osasto, Hesperian sairaalan 24, 205 
» paloaseman ajotien päällystäminen 183 

Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat. 
Kampin sähköaseman laajentamista varten varat tu tont t i ym 304, 360 
Kansakoulujen silmä- ja korvapoliklinikat, lääkärinpalkkioiden korottaminen 192 
Kansakoulunopettaj ien palkkauksen tarkistamista tarkoi t tava aloite 37, 38 
Kansakoulut, helsinkiläisten oppilaiden koulukustannusten korvaaminen muille kunnille 224, 

245 
» kouluruokailu 240 
» ohjesäännön muuttaminen 37 
» oppilaiden vakuuttamista tapaturmien varal ta tarkoi t tava aloite 38 
» ruotsinkielisiä kansakouluja koskevat asiat 41, 245 
» suomenkielisiä kansakouluja koskevat asiat 38, 39, 240, 304, 305 
» työsuhteisten siivoojien ja ruoanjakajien paivelusehtojen tarkistaminen 38 
» valt ionavustusta koskevat asiat 240 
» virat ja viranhalti jat , palkkausasiat ym 39, 239 

Kansalaisoikeudet, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 119 
Kansallis-Osake-Pankki, sen Kallion konttoria varten suoritettu aluevaihto 74 

» sen toimesta perustettavalle yhtiölle vuokrat tava tont t i 85 
Kansaneläke- ja lapsilisämaksut 138, 359 
Kantelettarentien rakentaminen 277 
Kapteeninkadun päällystyksen uusiminen 278 
Karhulinnan keskuslämmityslaitoksen muuttaminen öljylämmitteiseksi 100 
Kar ja lan Yhteiskouluosakeyhtiön lainoja koskeva asia 392 
Karstulantien kalliosuojan pääpiirustusten hyväksyminen 186 
Kar ta t , asemakaava-asioita koskevat, niiden laatimispalkkiot ym 321 

» niiden painattamiseen yksityisille myönnetyt luvat ym 132, 295 
Kasvatusneuvoloita koskevat asiat 238 
Kata jahar junt ien sillan pääpiirustusten hyväksyminen 351 
Katajanokka, valtion ja kaupungin välinen aluevaihto siellä 302 
Kata janokan I I I varastorakennuksen rakentaminen ym 101, 356, 357 
Katari inankatu 1—3 — Aleksanterinkatu 16—18, korjaustöiden suorittaminen taloissa ... 100 
Katujen, eräiden, kunnostamista ym. koskevat asiat 276 

» » liikenteen järjestely 325 
» » muodostaminen yleisiksi alueiksi 334 
» » nimien muuttaminen 96 
» kestopäällystämisestä peri t tävät korvaukset 280 
» kunnon valvontaa ym. tarkoit tava aloite 57 
» puhtaanapi toa tarkoi t tavat aloitteet 58, 59, 281 
» rakentaminen, päällystäminen, ks. Kadut ja t iet sekä ao. kadun nimen kohdalta. 

Katumaakorvaukset , eräiden asunto-osakeyhtiöiden suori tet tavat 307 
Katupiirustusten, eräiden, vahvistaminen 277 
Kaukolämpö tariff in, eräiden asuntoalueiden, vahvistaminen 363 
Kaunissaari, sinne rakennet tavan sade- ja keittiö katoksen piirustusten hyväksyminen ... 269 
Kauppatorin apteekki, sen huoneiston käyttöä ym. koskeva asia 259 

» halli, jätesäiliön hankkiminen sinne 317 
Kaupunginarkisto, virat 8 
Kaupunginhallituksen asiamiestoimisto, ks. Asiamiestoimisto, kaupunginhallituksen. 

» edustajien määrääminen eri hallintoelimiin 124 
» ja eri lautakuntien yhteistyö 124 
» kokoonpano ja kokoukset 5, 122, 123 
» ohjesäännön muuttaminen 6 
» ratkaisemattomien asiain luettelo 125 

Kaupunginjohtajan virka-asunnon ja irtaimiston vakuut taminen 345 
Kaupunginjohtaja t 6, 125 
Kaupunginjohtajiston tehtävien uudelleenjärjestely 5 
Kaupunginkanslian autot 127 

406 



Hakemisto 

Kaupunginkanslian virat ja viranhalt i jat ym 7, 122, 126 
Kaupunginkir jastoa koskevat asiat 46, 136, 174, 256 
Kaupunginlääkärien peruspalkkojen vahvistaminen 187 
Kaupunginmuseota koskevat asiat 259 
Kaupunginorkesteria koskevat asiat 46, 260 
Kaupungintalon juhlasalin luovuttaminen eri tarkoituksiin ym 292, 343 

» julkisivun valaistuksen muut taminen itsetoimivaksi 345 
Kaupunginteat ter in rakentamista koskevat asiat 154, 260 
Kaupunginval tuuston asiakirjojen toimittamista väliaikaisesti vapautetuille valtuutetuille 

tarkoi t tava aloite 3, 125 
» istuntosaliin hanki t tava t mikrofonit ym. laitteet 148 
» kokoonpano ja kokoukset, keskeneräiset aloitteet ym 3 

Kaupunginviskaalinvirasto, virat ja viranhalt i jat ym 178 
Kaupunkilii t to, ks. Suomen Kaupunkiliitto. 
Kaupunkinäyt tely, Brysselissä pidetty, Helsingin osaston näytteillepano Valkoiseen saliin 129 
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, ks. Mannerheim-liitto. 
Keravan kauppalan viemärivesien johtamista Viikin puhdistamoon koskeva sopimus 61 
Keravanjoki , jätevesien johtamista siihen koskeva katselmus 372 
Kerhokeskukset, nuorisotoimiston 263, 264 
Kesko Oy:n lahjoi t taman veistoksen pystyt täminen Korkeasaareen 269 
Keskusmielisairaalan ohjesäännön hyväksyminen 24 
Keskuspesulaa koskevat päätökset 379 
Keskustan asemakaavan kehittämistä käsittelevä toimikunta 154 
Kesäasutus, kaupungin järjestet tävä, alueiden hankkimista siihen tarkoi t tava aloite 80 
Kesämökkialueiden, kesähuviloiden ja viikonloppumajojen vuokrat 268, 308 
Kesäsiirtolat 242, 245 
Ket tut ien varrella oleva huoltoasema, sadevesien johtaminen pois sen alueelta 282 
Kielin viikko, kaupungin edustajan osallistumisien siihen 164 
Kier tomyymäläkaupan harjoittamiseen myönnetyt luvat 317 
Kiinteistö- ja maakirjanpidon uudelleen järjestäminen 293 
Kiinteistö Oy Hakaniemenkatu 4, sen ja kaupungin välinen aluevaihto 73 

» Hat tulant ie 5, tontin vuokraaminen sille, yhtiön väestönsuojaa koskeva 
asia 84, 185 

» Helsinginkatu 25, sen osakkeiden jyvityksen vahvistaminen 386 
» Hämeentie 31, yhtiön eräiden osakkeiden ostaminen 295 
» Kurvilinjan ja kaupungin välinen aluevaihto 75 
» Säästöhonka, sille myönnetyn lainan lisäehtojen vahvistaminen 381 
» Säästönummi, lainan myöntäminen yhtiölle ym 380, 398 
» Säästöturva, sen yhtiöjärjestyksen hyväksyminen 398 
» Takomotie l:n sulautumiseen Sähköliikkeiden Oy:öön annet tava suostumus 398 
» Vihdintie 221:n oikeuttaminen johtamaan jätevesiä tonti l taan 286 

Kiinteistöjen, eräiden, määrääminen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallin-
toon 247 

» » siirtäminen ammattioppilaitosten johtokunnan hallintoon 247 
» » » teollisuuslaitosten lautakunnan hallintoon 357 
» » » urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintoon 268 
» myynti 78, 303 
» omistaminen, ulkomaalaisten oikeudesta siihen annet tavat lausunnot 120 
» ostot 63, 295, 298, 301 

Kiinteistölautakunta, alhaisesta vuokrasta vuokra t tu ja huoneistoja, tont te ja ym. koskeva 
selvitys 308 

» eräiden kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon 295 
» jäsenen valitseminen siihen 121 

Kiinteistövirastoa koskevat asiat 63, 293, 295, 318 
Kiinteistöyhtiöiden, kaupungin omistamien, v:n 1962 osinko 395 
Kiinteän omaisuuden tarkastajat , kertomus ym 5, 123 
Kioskeja koskevat asiat 93, 111, 183, 272, 304 
Kirjallisuus- ja taideapurahojen jakaminen 265 
Kirjapainokoulua koskevat asiat 43, 253 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjaväli tys Oy, erikoisruokavalio-ohjeiden myyminen sille 135 
Kirkkokatu 12, vanhojen puurakennusten siirtämistä ym. koskeva asia 259 
Kirkkonummen kunta, tilojen ostaminen sieltä 69 
Kiskontie, sadevesiviemärin rakentaminen puistoalueelta sinne 282 
Kisällitalon, Tehdaskiinteistö Oy, osakkeiden ostaminen 63 
Kivelän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 196, 199, 200 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 23, 24 
Kivihaka, eräiden siellä olevien vahingoittuneiden istutusten korvaaminen 317 
Kivilouheen varastoiminen 292 
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Kivinokan ulkoilupuistoa koskevat asiat 269 
Koivikkotien ja Töyrytien kulmauksessa olevan katualueen kunnostaminen 277 
Kokouspalkkiosääntöä, viranhaltijain, koskeva valitus 143 
Komediateat ter in avustaminen 261 
Komiteain, toimikuntien ym. asettaminen 151 
Komiteapalkkiot 155 
Konala, alueiden ja tilojen ostaminen sieltä ym 64, 67, 300 

» aluevaihdot siellä 77 
Konalan ostoskeskuksesta äitiys- ja lastenneuvolaa varten vuokra t tava huoneisto 188 

» siirtolapuutarhaa koskevat asiat 345 
» viemärityöt 282, 286 

Kone Oy, lainan myöntäminen sille 390 
Konekirjoitus-, pikakirjoitus- ja konekirjanpitolisien korottaminen 145 
Konela Oy:n oikeuttaminen poistamaan tontil taan viemäri 283 
Konsertti- ja kongressitaloa varten kaupungin saama lahjoitus 260 

» » kongressitalon sijoittaminen Töölönlahden länsirannalle 304 
» » » suunnittelutoimikunnan täydentäminen 154 

Konservatoriota, Helsingin Kansan- ja Sibelius-Akatemiaa koskevat as ia t . 113, 80, 383, 393 
Kontulan alueen kaukolämpötariffin vahvistaminen 363 

» katu- ja viemäritöiden aloittaminen 279 
Kopiopalvelu Oy:n oikeuttaminen rakentamaan viemäri 285 
Korkeasaaren eläintarhaa koskevat asiat 52, 269 

» lautan muutostyöt 111 
» » päällikön irtisanomista koskeva asia 377 

Korkeuslukujen, eräiden tontt ien ja kortteleiden, vahvistaminen 321 
Kortteli n:o 542, rakennusten ostaminen sieltä 296 

» » 561, » » » 296 
Korttel i t n:o 878—880, niiden siirtäminen ammattioppilaitosten johtokunnan hallintoon 247 
Koskelan sairaskotia koskevat asiat 23, 31, 198, 218 
Koskelantien kalliosuojan perusparannustyöt 185 
Koskentuvan nuorisokotia koskevat asiat 34, 229 
Kotisairaanhoitoa koskevat asiat 22, 189 
Kotitalouslautakunta, kurssitoiminta, virat ja viranhalt i jat ym 255, 256 
Koulukasvitarhat, Ärtin kasvitarhan siirtäminen Pakilaan 42 
Koulukustannusten, helsinkiläisten oppilaiden, korvaaminen muille kunnille 224, 245 
Koululaiset, alennuslippujen ottaminen käytäntöön myös yksityisten liikennöimillä linjoilla 110 
Kouluterveydenhoito-osasto, terveydenhoitoviraston, sitä koskevat asiat 192 
Koulutustoimikunnan jäsenten valitseminen ym 130, 131 
Kristillisten Orpokotien Kannatusyhdistys, lainan myöntäminen sille 112 
Kruununhaan ruotsinkielisen kansakoulun muutostyöt 41 
Kruunuvuorenkatu, maanalaisen öljysäiliön sijoittaminen siihen 315 
Kukkienmyyntipaikat ja virvoitusjuomakioskit 93 
Kulosaaren kansakoulun piirustusten hyväksyminen 40, 243 

» ruotsinkielisen kansakoulun oppilasaterioiden maksaminen 245 
» vanhainkotiin hanki t tava tele visio vastaanotin 221 
» vanhusten asuntolan rakentamista koskevat asiat 32, 222, 306 

Kulosaari, siellä suori tet tavat louhintatyöt 277, 279 
» viemärin rakentaminen Vähäniityn varrelta Naurissaarentielle 283 

Kultaklausuuliehtoisia vuokria koskevat asiat 91, 308 
Kulu t ta ja in hintaindeksiä koskevat ilmoitukset 147 
Kulutustutkimuksen suorittaminen 136 
Kumpula, rakennusten ostaminen sieltä, sairaalan tont t ivarauksen peruuttaminen ... 297, 305 
Kumpulan siirtolapuutarhaa koskevat asiat 100 

» uimalan kahvilanpito-oikeudesta per i t tävän vuokran alentaminen 271 
Kunnalliskokous, Pohjoismaiden pääkaupunkien, sen pitäminen Helsingissä 162 
Kunnallislakia koskevat muutokset 170 
Kunnallisveroja koskevat asiat 115, 395 
Kunnanasiamiesten valitseminen ym 139, 140 
Kurssitoiminta, viranhaltijain osallistuminen siihen 158 
Kustaankar tanon vanhainkotia koskevat asiat 23, 32, 218, 220 
Kuusisaaren ja Lehtisaaren pumppaamojen pääviemärien rakentaminen 61 
Kuva-aineiston hankkiminen kaupungin tiedotus- ja julkaisutoimintaa varten 128 
Kuvataidetoimikunta, jäsenten valitseminen, kilpailujen järjestäminen ym 265, 266 
Kuvateosta, Helsinkiä esittelevää, suunnittelemaan asetettu toimikunta 153 
Kylänevan kansakoulua koskevat asiat 40, 244 
Kyläsaaren erään pienteollisuustontin vuokraamista koskeva valitus 91 

» jäteveden puhdistamon laajentamistyöt 288 
» jätteenpolttolaitosta koskevat asiat 61, 288 
» tont t ien luovutusehtojen määrääminen 79 
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Hakemisto 

Kytöpolun t iekunnan tienhoitokustannukset, kaupungin osallistuminen niihin 281 
Kår kullan vajaamielislaitoksen kustannukset, kaupungin osuuden suorittaminen 231 
Kähertäjäkoulua koskevat asiat 253 
Käpylän kansakoulun muutos- ja korjaustyöt 39 

» kerhokeskus 263 
» koulu- ja työkeskusta koskevat asiat 34, 229, 230 
» musiikkiopiston kannatusyhdistyksen avustaminen 50 

Käsi- ja Pienteollisuuden Keskusliiton kursseja varten luovutet tavat t i lat 252 
Kätilöopiston käyttämisestä ym. tehdyn sopimuksen muuttaminen 26 
Kööpenhaminan kaupungin edustajille esitettävät kutsut 162, 163 

Laajalahdentien väestönsuojan peruskorjaukset 185, 186 
Laajasalo, aluevaihto siellä 77 

» Asunto-oy Degerön oikeuttaminen rakentamaan vesi- ja viemärijohdot siellä ... 60 
» eräiden tilojen luovutusta koskeva asia, rakennusten ostaminen ym. 91, 299, 300 
» sen rakennuskiellon jatkaminen 95 
» öljysäiliön ja kalliosuojan rakentaminen sinne 186, 376 

Laajasalon ja Vartiosaaren välisen sillan rakentamista koskeva asia 145, 351 
» puhdistamon luonnospiirustusten hyväksyminen 61 
» öljysatama-alueen erään osan siirtäminen liikennelaitoksen hallintoon 374 

Laakson sairaalaa koskevat asiat 25, 196, 209 
Laboratoriokoulua koskevat asiat 252 
Lahden-Helsingin moottoritien rakentamista koskeva asia 55 
Lahja t , kaupungin antamat 164, 165, 214 

» » saamat 129, 164, 165, 214, 244, 267 
Lahjoitukset , testamentti- ym., kaupungin saamat 222, 259, 260, 295 
Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyt tö 223, 238, 256 
Lahjoitusrahastot , lainan ottaminen niiltä 111 
Lainat, eräiden lainaehtojen vahvistaminen 380 

» » lainojen maksuajan pidentäminen ym 394 
» kaupungin myöntämät 112, 114, 380, 390 
» » o t tamat 111, 379 

Lainojen takaaminen 114, 392 
Laitureita koskevat asiat 50, 271, 348, 352 
Laivurinkadun tasoylikäytävän valovaroituslaitoksen rakentaminen 354 
Landkreis Hildesheim-Marienburg hallintokunta, sen kutsun epääminen 163 
Lapinlahden kansakoulun peruskorjaustyöt 244 

» siltaan rakennet tavat kaukolämpöjohdot 363 
Lasco Oy, eräiden Konalassa olevien alueiden ostaminen siltä 67 
Lasipalatsin huonetilojen käyt töä koskeva asia 342 
Lassaksen viemäritöiden jatkaminen 282 
Lastenhoidon, yksityisen ammattimaisen, saat tamista valvontaan tarkoi t tava aloite 35 
Lastenhuoltolaitoksia koskevat asiat 33, 34, 224, 226, 227 
Lastenkodit, ks. ao. laitoksen nimen kohdalta. 
Lastenneuvolat, ks. Äitiys- ja lastenneuvolat. 
Lastensuojelulautakunnan, lastentarhain lautakunnan ja huoltolautakunnan yhteisen neu-

vottelutilaisuuden järjestäminen 237 
Lastensuojelulautakuntaa koskevat asiat 223, 224, 226 
Lastensuojelun ja huoltotoimen perimistoiminnan uudistamista ym. varten asetettu komi-

tea 152, 162 
Lastensuojelutyö, Pohjoismaiden suurkaupunkien sitä käsittelevä neuvottelukokous 162 
Lastensuojeluvirasto, virat ja viranhalt i jat 33, 225 
Lastentarhoja ja -seimiä koskevat asiat 35, 234, 304, 305, 312 
Lautakunt ien ja johtokuntien jäsenten luettelot, ks. Kunnalliskalenteri. 

» » kaupunginhallituksen yhteistyö 124 
Laut tasaaren eräiden tonttien luovutusta ym. koskevat asiat 302, 303, 355 

» katutöiden jatkaminen 277 
» liikenneolojen parantamista tarkoi t tava aloite 99 
» poliisiaseman huoneistokysymys 312 
» puistoalueella olevien ammatt ikalastaj ien laitureita koskeva selvittely 272 
» sankarihauta-alueen uudelleenjärjestämistä koskeva asia 290 
» sillan uusiminen 102, 153 
» vesijohtojen ja viemärien rakentaminen 283, 284 
» Yhteiskoulun Kannatusyhdistys, sen tont t ia ja lainaa koskevat asiat 64, 86, 299 

Lauttasaari , Länsiväylän rakentamista varten siellä suoritettava aluejärj estely 297 
Lehtimyyntikojujen, lämmitettävien, aikaansaamista tarkoi t tava aloite 93 
Lehtisaaren ja Kuusisaaren viemärien rakentaminen ym 61, 282 
Lehtisaari, kaupungin osallistuminen sinne rakennet tavan väestönsuojan kustannuksiin ... 19 
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Hakemisto 

Leikkikentät 36, 237, 289 
Leipurien Tukku Oy:n oikeuttaminen rakentamaan lastauslaituri Pitäjänmäelle 352 
Lemissaari, eräiden siellä olevien rakennusten vastaanottaminen korvauksetta 300 
Lemmilän vastaanottokotia koskevat asiat 34, 227 
Lepopirtti-toipilaskodin käyt tämistä koskevan sopimuksen irtisanominen 212 
Leppäsuon lastentarhaa koskevat asiat 236 
Lesches Äldringshem, Stiftelsen, sen lainan järjestely 394 
Leski- ja orpoeläkekassaa koskevat asiat 10,111, 121 
Liikelaitoksia koskevat asiat 357 
Liikennealueiden hallintoa ja hoitoa koskevat määräykset 324 
Liikennelaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 306, 325, 373, 374, 376 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 109, 110, 111 
Liikennemaksujen, satamien, velotusta ja perimistä koskeva kysymys 349 
Liikenneseisausta koskevat asiat 9, 109, 146, 373, 377 
Liikennevaloja, -nopeutta ym. koskevat asiat 97, 326, 332 
Liikenteen, Helsingin julkisen, yhteistyöelintä koskevat asiat 323 
Liikenteen järjestelyä koskevat asiat 96—99, 324, 328, 331, 332 
Linja-autoaseman, uuden, huoneohjelmaa laatimaan asetettu toimikunta 153, 154 
Linja-autojen, yksityisten, kiertoajelu taksan korottamisesta annet tava lausunto 331 
Linja-autoliikenteen taksat , aikataulunmuutokset ym 331 
Linja-autolinjan n:o 71 reitin muuttamista tarkoi t tava aloite 98 
Linja-autopysäkkien ja reittien määrääminen 330 
Liputuksen järjestäminen ym 292 
Lohjan kunta, tilojen ostaminen sieltä Hiidenvesisuunnitelman toteuttamiseksi 69 
Lopen kunta, alueen ostaminen sieltä Hiidenvesisuunnitelman toteuttamiseksi 70 
Louhintakustannusten, korttelin n:o 308 tontin n:o 5, suorittaminen Mannerheim-liitolle... 316 
Lunastustoimikuntia koskevat asiat 293, 302 
Luottamusmiesten palkkiosäännön muuttaminen, soveltaminen ym 9, 143 
Luottotieto-yhdistys, kaupungin liittyminen sen jäseneksi 119 
Luukin alueella suori tet tavat asuntojen kunnostamis- ym. työ t 318 
Lyypekin laiturin määrääminen troolikalastusalusten satamaksi 355 
Langin puron sillan kunnostaminen 352 
Lämpöjohto- ym. kanavien rakentamista koskevat asiat 313 
Länsisataman varastorakennusten rakentaminen 101, 351 
Lääkäri t , alue-, virkojen perustaminen, vastaanottopaikkojen jär jestäminen 22, 189 

» eläin-, päivystyskorvauksen suorittamista koskeva asia 187 
» hammas-, päivystyksen järjestäminen 196 
» kaupungin-, neuvola- ym 187, 188, 189 
» sairaala- ja sosiaalilääkäreitä koskevat asiat 193, 225 

Maa-alueiden hankkimista kesänviettopaikoiksi tarkoi t tava aloite 80 
Maailmanympärimatka suomalaisilla mopoilla, kaupungin lahja sen suorittajille 164 
Maakunnallinen itsehallinto, sitä koskeva kuntien yhteistoimintakomitean mietintö 171 
Maalariammattikoulu, ks. Helsingin Maalariammattikoulu. 
Maanmittaustoimitukset 99, 332, 334 
Maatilat, kaupungin, niille tehtävä tutustumiskäynti 318 
Maidontarkastamo, virat ym 22, 191 
Mainospaikat 317 
Maistraatti, virat ja viranhalti jat ym 14, 175 
Majoitus- ja Kahvilaravintolaväen Tuki -yhdistys, tontin vuokraaminen sille 83 
Majoitusta, tilapäis-, varten vuokrat tava rakennus 311 
Maksut, asiakirjain lähettämisestä ja toimituskirjoista per i t tävät 13 

» kaupungin työnanta jana suorit tamat kansaneläke ja lapsilisämaksut 359 
» kuorma- ja pakett iautojen 331 
» liikenne- ja tuulaakimaksut 349 
» teurastamon eräiden maksujen tarkistaminen 378 
» yksityisten viemärien ym. piirustusten tarkastamisesta per i t tävät 60 

Malmi, alueiden, tilojen ja rakennusten ostaminen sieltä 65, 66, 298, 301 
» rakennuskiellon jatkaminen sen alueella 95 
» tiealueiden myynt i ja vaihto siellä ym 78, 104 
» vanhusten asuntolan rakentamista sinne koskeva anomus 222 
» viemäritöiden suorittaminen siellä 277, 282, 283 

Malmin ammattikoulun perustaminen 44, 253 
» ampumarataa koskevat asiat 272 
» lastenkotia koskevat asiat 33, 226, 227 
» lastentarhaa ja -seimeä koskevat asiat 235, 236 
» Lastenystävät -yhdistyksen avustaminen 238 
» palovartioasemaa koskevat asiat 18, 183 
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Hakemisto 

Malmin pohjoisen kansakoulun korjaustyöt ym 39, 240 
» poliisiaseman huoneistokysymys 312 
» sairaalaa koskevat asiat 196, 201, 267 
» sairaalan henkilökunnan asuntolaa varten vara t tava tont t i 305 
» Vapaaehtoinen Palokunta, lainan myöntäminen sille 113, 383 

Malmi-Tapanilan kunnallisteknillisiä töitä ym. koskeva aloite 54 
Mankala Oy:n lainojen takauksen raukeaminen 393 
Mannerheimintien Yhteiskoulun lainaa, piirustuksia ym. koskevat asiat 114, 304, 390 
Mannerheim-liiton avustaminen, tontin vuokraehdot ym 91, 223, 237, 312 
Marian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 196, 202 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 23, 24 
Marjaniemen katu- ja viemäritöitä koskevat asiat 277, 282, 301 

» siirtolapuutarhan kerhorakennuksen kustannukset 346 
Markkinoita, toripäiviä ym. koskeva lausunto 317 
Marttilan omakotialueen viemärityöt 283 
Matka-apurahat , kaupungin myöntämät 156 
Matkailuneuvottelukunnan kokoonpano, -toimiston perustaminen, huoneisto ym. 7, 131, 259 
Matkailuolojen parantamista tarkoit tava aloite ym 8, 268 
Matkakertomukset, viranhaltijain antamat 161 
Maunulan Kansanasunnot, osingon maksamista koskeva asia 395 

» lastentarhan ja -seimen huoneistoa koskeva asia 236 
» uurnalehtoa varten suoritettava aluevaihto 77 
» vanhusten asuntolan rakennustyöt ym 32, 222 

Maurinkadun pohjoispää, portaiden rakentaminen sinne 278 
Meilahden sähköaseman väestönsuojan muutostyöt 186 

» vuokra-alue, siellä olevien rakennusten ostaminen ym 296, 300 
» Yhteiskoulun muutospiirustukset 304 

Mellunkylän alueen käyttäminen omakotiasutukseen, alueiden ostaminen 67, 80 
» rakennuskiellon jatkaminen 95 
» vastaanottokotia koskevat asiat 34 

Melontakilpailujen järjestäminen 272 
Mercantile Oy:lle myönnetty lupa muovijohdon vetämiseen 313 
Merisataman raidejärjestelyt ja tasoitustyöt 354 
Merivaara Oy, tontin vuokraaminen yhtiölle 81 
Messukentän hallin käyttäminen urheilutarkoituksiin 269 
Metrotoimikunta ja -toimisto 346 
Metsäkummun hoitokoti, virat ym 33, 226 
Metsälän alueen katutöiden jatkaminen 277 
Metsäpurontien osan päällystäminen 277 
Mielisairaanhuoltopiirin, Helsingin, ohjesäännön hyväksyminen 24 
Mielisairaiden, Ruotsista kotiutettavien, hoidon järjestäminen 195 
Mitalin lyöttäminen kaupungin 400-vuotis juhlan johdosta y m 173, 266 
Mobil Oil Oy, varastorakennuksen ostaminen yhtiöltä 64 
Moottoriajoneuvoja, hylät tyjä , koskeva asia 275 
Moottoriurheiluradan sijoituskysymystä tu tk imaan asetettu komitea 152 
Moskovan nuorisokomitea, sen esittämä vierailukutsu 163 
Muistomerkit, -patsaat, veistokset ym 291 
Munkkiniemen Ostoskeskus Oy:n tontin vuokra 92 
Munkkiniemi, leikkikenttäalueen varaaminen sieltä 237 
Munkkisaaren puhdistamoa ja työkonehallia koskevat asiat 276, 288, 361 
Munkkisaari, tontin vuokralleanto sieltä 104 
Munkkivuoren kansakoulun rakennusohjelman hyväksyminen 40 

» kerhokeskuksen ja ostoskeskuksen rakentaminen 264, 321 
» kirkkoa varten vuokralleannettu tont t i 86 

Mustalaisasiain neuvottelukunta, jäsenten valitseminen siihen 154 
Mustikkamaa, keinun ja telineiden hankkiminen sinne 237 
Mustikkamaan sillan rakennustyöt, vesijohdon siirtäminen 102, 269 
Muuntamoiden, eräiden purkaminen 361 
Myllypuron alueen yhteisen väestönsuojan rakentaminen 19, 185 

» erään osa-alueen luovuttaminen ev.lut. seurakunnille 76 
» kansakoulun rakennusohjelma, tontin varaaminen 40, 244, 305 
» lämmitysvoimalaitoksen rakentaminen, kaukolämpötariffin vahvistaminen ym. 106, 

359, 363 
» tiehoitokunnalle suoritettavat maksut 323 
» urheilupuiston suunnittelutyö, palkkiot ym 270 
» vanhusten asuntolaa koskevat asiat 33, 222 
» viemärisuunnitelman vahvistaminen 282 
» vuokralleannettavien tonttien luovutusehdot ym 79, 89, 305 

München, osallistuminen siellä pidettävään liikennenäyttelyyn 163 
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Hakemisto 

Myynti- j a konttorialan koulun perustaminen 45 
Mäkelänkadun, päällystyksen osittainen uusiminen, pysäköintipaikat 278, 329 

Naulakallion vastaanottokotia koskevat asiat 34, 150, 229 
Neitsytpolun päällystyksen uusiminen 278 
400-vuotisjuhlien johdosta lyötet ty mitali 173 
400-vuotiskotisäätiön vanhusten asuntolaa koskevat asiat 222 
Neuvolatoimisto ym 22, 188 
Niemenmäen kalliosuojan rakentaminen 185, 186 
Nikkilän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 196, 201, 205 

» )> » kaupunginvaltuuston päätökset 24 
Nopeusrajoituksen tarkistaminen Itäisellä moottoritiellä 331 
Nuijamiestentie, Esso Oy:n oikeuttaminen sijoittamaan siihen kaapeli 93 
Nukarin lastenkotia koskevat asiat 34, 229 
Nummela Oy:lle vuokrat tu palolaitoksen konetikasauto 183 
Nuorisojärjestöjen avustusmäärärahojen jakoa koskeva valitus 264 
Nuorisonhuoltolaitoksia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 224, 226 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 34 
Nuorisotoimiston ja - työlautakunnan johtosäännön hyväksyminen 47 

» virat ym 47, 153, 263 
Nurmijärven kirkonkylän jätevesien johtamista koskeva katselmus 372 
Nurmijärventien oikaisua koskeva asia 302 
Nurminen, John, Oy, tontin vuokraaminen sille 105 
Nya Svenska Flickskolan, tontin varaaminen koululle 305 
Näyttelyt , Helsinkiä ulkomailla esittelevää näyttelyä varten asetettu toimikunta 153 

» kansainväliset, taide-, liikenne- ym 164, 266, 292 357 
» Wieniä esittelevän näyttelyn järjestäminen Helsinkiin 132, 162 

Ohjesääntö, Helsingin mielisairaanhuoltopiirin ja keskusmielisairaalan 24 
» kansakoulujen 37 
» kasvatusneuvoloiden 238 
» kaupunginhallituksen 6 
» kaupunginkirjaston 46 
» lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten 35 
» psykiatrisen huoltotoimiston 24 

Oikeus- ja poliisitalon rakentaminen Kallion kaupunginosaan 17, 74 
Oikeusaputoimisto, holhottien omaisuuden säilyttäminen ym 239 
Oikokadun osan päällystäminen 277 
Ojia koskevat asiat 289 
OKA-Ampujat , kerhon sisäampumarataa koskeva lupa 272 
Omakoti Säätiö, sille myönnetyn lainan ehtojen vahvistaminen 382 
Omakotiasutus, Mellunkylän alueen käyttämistä siihen tarkoi t tava aloite 80 
Omakotirakennustoimintaa varten otet tava laina 112 
Opiskelijahuoneiden varaamista YKK:n opiskelija-asuntolasta koskeva sopimus 340 
Oppikoulujen rakennuslainat 391 

» vanhempainneuvostot 121 
» yksityisten, avustusten perusteiden selvittäminen 256 
» » lukukausimaksujen alentamista tarkoi t tava aloite 116 

Oppilaskoti Toivolaa koskevat asiat 33, 226, 295 
Oslon kaupungin edustajien kutsuminen Helsinkiin 162, 163 
Osoitenumeroinnin, eräiden tonttien, vahvistaminen 320 
Oulun yliopisto, lääketieteellisten aikakauslehtisarjojen lahjoit taminen sille 214 
Oulunkylä, katu- ja viemäritöiden suorittaminen siellä 277, 281, 282 

» tonttien ym. vuokralleanto siellä 85, 311 
Oulunkylän ruotsinkieliselle yhteiskoululle myönnet ty laina 392 

» Seurakunnan Siirtolayhdistys, ent. kansakoulun vuokraaminen sille 311 
» tanssilava-alueen irtisanomista koskeva asia 312 
» varastoalueen maanalaisten polttoainesäiliöiden rakentaminen 53 
» Yhteiskoulun lainat, velkakirjoja koskeva järjestely 393 

Outamon vastaanottokotia koskevat asiat 34, 227 

Paasivaaran Margariinitehdas ja Elo Oy:n yhtyminen 398 
Padon, Sipoonjokeen rakennetun, poistamista koskeva asia 371 
Pa jamäen lastentarharakennuksen piirustusten hyväksyminen 236 
Pakila, erään alueen erottaminen, rakennusten ostaminen sieltä ym 298, 299, 334 
Pakilan kansakoulun muutostöiden rakennusohjelman hyväksyminen 40 

» Länsi-, k a t u - j a viemärityöt 277, 282, 289 
» tiehoitokunnan alueella olevien teiden kunnossapitokorvaukset 281 

Pakkolunastuksia koskevat asiat 301, 302 
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Hakemisto 

Palavien nesteiden kuljetuksen rajoittamiskysymys 183 
Palkkalautakunnan toimisto, virat ym 8, 142, 148 
Palkkausta, viranhaltijain j a työntekijäin, koskevat asiat . 8, 14, 357 
Palkkiosäännön, luottamusmiesten ja viranhaltijain, muut taminen ja soveltamisohjeet 9, 143 
Paloheinä, kaupungin osallistuminen sen avoviemärien kunnossapitoon 283 
Paloheinän lastentarha, virkojen perustaminen sitä varten 35 
Palolaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 150, 181, 206 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 15, 18 
Palosuojelurahasto, siitä kaupungille myönnet ty avustus 182 
Pariisin kaupungin esit tämä vierailukutsu 163 
Pasilan - Kumpulan - Sörnäisten radan rakentaminen 102 
Patsaiden, muisto- ym., valaiseminen 291 
Paulig, Gustav, Oy, sille myydyn tontin maksuaika 307 
Pelastusarmeija, ks. Suomen Pelastusarmeija. 
Pidätys- ja vankeusajan, sodanaikaisen, laskemista eläkkeeseen oikeuttavaksi tarkoi t tava 

aloite 11 
Pihlajamäen asuntoalueen kunnallisteknilliset työt ym 65, 279, 289, 314 

» » tont t ien luovutusmuoto, tulotien rakentaminen 79, 56 
» kansakoulun piirustusten hyväksyminen, väestönsuoja 40, 185 

Pihlajamäki, tontin varaaminen sieltä lastentarhaa ym. varten 237 
» äitiys- ja lastenneuvolahuoneiston hankkiminen sieltä 189 

Pihlaja, lastentarhan piha-alueen laajentaminen 236 
Pihlajasaari, uuden moottorin hankkiminen saaren kuljetusveneeseen 269 
Piirijaon, kaupungin, tarkistamista ym. koskevat ohjeet laitoksille 171 
Pikakirjoitus-, konekirjoitus- ym. lisien korottaminen 145 
Piri tan sairaalaa koskevat asiat 208 
Pirkkolan urheilupuiston eräiden piirustusten hyväksyminen 270 
Pirt t imäen ulkoilualuetta koskevat asiat 269, 318 
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen väestönsuojan rakentaminen 186 
Pi tä jänmäen Konetehdas Oy, tontin vuokraaminen sille 89 
Pitäjänmäki, aluevaihdot, tontt ien vuokraukset ym 76, 77, 89, 300 

» viemärien ja lämpöjohtokanavan rakentaminen siellä 283, 315 
Pohjois-Helsingin Yhteiskoulu, sen tonttia, koulurakennusta ja lainaa koskevat asiat 

87, 115, 390 
Pohj. Rautat iekadun päällystyksen uusiminen 278 
Pohjoismaisten kokousten järjestäminen Helsingissä 162 
Poistoluettelo, eräiden saatavien poistaminen tileistä 108, 193, 263, 294, 348, 358 
Poliisilaitosta koskevat asiat 178, 180, 312 
Poliisitalon rakentamista Kallion kaupunginosaan koskeva asia 17, 74 
Poliklinikat, niiden toiminnan tutkimista tarkoit tava aloite 28 
Poliklinikka, helsinkiläisten vanhusten 213 
Porvoontien parantamista ym. koskevat asiat 56, 281 
Postisäästöpankki, lainan ottaminen siltä 112 

» sen toimesta perustettavalle yhtiölle vuokrat tava tont t i 85 
Presidentti Kyösti Kallion patsaan perustus- ym. työt 278 
Primula Oy, tontin vuokraaminen sille 84 
Psykiatrista huoltotoimistoa j a hoitokotia koskevat asiat 24, 307 
Puhdistamoita, jäteveden, koskevat asiat 61, 117, 287 
Puhelimet, kaupungin, niitä koskevat asiat 150 
Puhelinluettelo, kaupungin sisäinen, ym 151 
Puhtaanapito, katujen, puhtaanapi to viikon toimikunta 152, 281 
Puistolan kansakoulun piirustukset, sivukirjasto ym 41, 244, 257 
Puistolan pumppaamon piirustukset, erään avo-ojan rakentaminen 288, 289 
Pukinmäen hoitokotia koskevat asiat 25, 209 

» rautatiealikäytäväsillan ja viemärin rakentaminen 280, 282 
Pumppaamot, ks. puhdistamot. 
Punanotkonkatu 2 Oy, sen oikeuttaminen rakentamaan taloviemäri 283 
Puotila II , väestönsuojaa, lastentarhaa ja huoltoasemaa koskevat asiat 19, 236, 309 

» väkijuomamyymälän perustamisesta sinne annet tava lausunto 120 
Puotilan kappelin pysäköintialue ja puiston kunnostaminen 291, 331 

» luoteisosan viemärisuunnitelman vahvistaminen 282 
Puotilan Puhos Oy, tontin vuokraaminen sille, sähkökaapelin rakentaminen ym. ... 88, 92, 329 
Puotilan vanhusten asuntolan piirustusten hyväksyminen 222 
Pusulan kunta, helsinkiläislasten koulukustannusten korvaaminen sille 224 
Puutalo, Myyntiyhdistys, eräiden tonttien vuokraaminen sille 89 
Puutavara- j a polttoainetoimistoa koskevat asiat 377 
Pysähtymisen kieltäminen eräillä kaduilla 328 
Pysäköintipaikat, -mittarit , pysäköintiä koskeva aloite 96, 327, 329 
Päivähuoltola Aulaa koskevat asiat 229 
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Hakemis to 

Päivähuoltola Tyynelää koskevat asiat 34, 229, 230 
» Vantaalaa koskevat asiat 34, 229, 230 

Päivölän lastenkotia koskevat asiat 34, 227 
Pääkaupungin, Helsingin, 150-vuotisjuhlamitali 173 

Raastuvanoikeuden uudelleenjärjestelyä koskevaa ehdotusta tarkistamaan asetettu komi-
tea 151 

» virkojen täyttäminen, palkkaus ym 14, 17, 177 
Rahalaitoksilta, eräiltä, otet tava laina 112 
Rahatoimisto, eläkkeiden maksattamisen siirtäminen palkkalautakunnan toimistoon 8 

» kaupungin liittyminen Tietokoneyhdistyksen j äseneksi 8 
» varojen hoidon valvonta, maksumääräysten allekirjoittaminen ym 124, 137 
» virat ja viranhalt i jat 8, 136 

Rait iovaunusäännön muuttaminen, eräiden sen määräysten täytäntöönpano 109, 375 
Rai t t iuden Ystävät -yhdistyksen avustaminen 265 
Rai t t iuslautakunnan ja sen toimiston johtosäännön hyväksyminen, virat ja viranhalti-

j a t 47, 264 
Raittiusviikon avajaisjuhla 265 
Rajamäen tehtaat , kaupungin edustajan valitseminen jätevesien johtamista koskevaan kat-

selmukseen 288 
Ra j asaaren sillan pääpiirustusten hyväksyminen 351 
Rakennusjärjestyksen uusiminen 95, 176 
Rakennuskiellon jatkaminen eräillä alueilla 95 
Rakennuskult tuuri toimikunnan johtosäännön hyväksyminen, kokoonpano 17, 154 
Rakennuslainat, ks. Lainat. 
Rakennuslupia koskevat asiat 321, 322 
Rakennuspiirustusten, eräiden hyväksyminen 338 
Rakennustarkastustoimisto, ks. Rakennustarkastus virasto. 
Rakennustarkastusvirastoa koskevat asiat 15, 175, 176, 177 
Rakennusten, eräiden vanhojen, kunnostaminen, siirtäminen ja säilyttäminen 259, 318 

» ostaminen 296, 297, 299, 300, 355 
» purkaminen 199, 201, 205, 219, 236, 268, 343 

Rakennustoimisto Lauri Viding Oy:n oikeuttaminen rakentamaan pumppuasema ym 284 
Rakennusvirastoa koskevat asiat 52, 53, 155, 273, 275, 281, 292 
Rakennusyritysten, eräiden, rahoittaminen 338 
Rakenta ja in Takaus, Vakuutusosakeyhtiön luottovakuutuksia koskeva asia 396 
Rakentamisoikeutta koskevat asiat 94, 322 
Ratsastushallin, Ruskeasuon, tien asfaltoiminen, hallin sähköteknillisten töiden suoritta-

minen 52, 272 
Rauhan vartioiden asettamista koskeva asia 312 
Rautakont tor i Oy:n oikeuttaminen rakentamaan maanalainen öljysäiliö Kruunuvuorenka-

tuun 315 
Rautat iekadun, Pohjoisen, päällystyksen uusiminen 278 
Reijola-Greijus-nimisestä tilasta seurakunnille luovutet tu alue 75 
Reumaliitto, sen toiminnan tukemista koskeva asia 214 
Revisiovirastoa koskevat asiat 3—5, 123 
Reykjavikin kaupunki, Helsingin siltä saama veistos, vierailukutsut 129, 161, 163 
Ridasjärven kylä, tontin myynt i sieltä, Sähköyhtymän laitteiden ym. luovuttaminen 78, 231 
Riihimäen Saha Oy, Ridasjärven Sähköyhtymän laitteiden luovuttaminen sille 231 
Riistavuoren vanhainkodin rakentamista koskevat asiat 32, 221 
Rinnekoti-Säätiötä ja Rinnekotia koskevat asiat 34, 159, 206, 219, 231, 307, 394 
Rintamamiestalojen osakkeita koskeva kaupungin etuosto-oikeuden poistamiskysymys ... 338 
Roihuvuoren kansakoulun piirustusten hyväksyminen 40 

» lastentarha- ja seimirakennuksen viimeistelytyöt ym 35, 235 
» vanhainkotia koskevat asiat 32, 220, 221 

Rokotustoimintaa koskevat asiat 21, 188 
Ruoholahden ratapihan laajennussuunnitelman hyväksyminen 353 
Ruskeasuon ratsastushallin tien asfaltoiminen, hallin sähköteknillisten töiden suorittaminen 52, 

272 
» tontin vuokralleanto vanhusten asuntolaa varten 83 
» vaunuhallien ja autokorjaamon rakennustoimikunnan työn lopettaminen 154 

Ruskeasuota esittelevän värielokuvan valmistaminen 173 
Russoffin, Nikolai, testamentti lahjoitukset kaupungille 259 
Ry t ty l än koulukodin irtaimiston luovuttaminen Hausjärven kunnalle 230 
Räjähdysaineiden ja ampumatarpeiden kaupan harjoit tamisesta annet tavat lausunnot 121 
Röntgenkuvaus, pienois-, kaupungin väestön 196 
Röykän sairaalaa koskevat päätökset 25, 208 
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Hakemisto 

Saalem-Lähetyksen Helsingin maalaiskunnassa sijaitsevan vanhainkodin avustaminen 222 
Sadevesiviemärien rakentaminen 283 
Sairaala- ja poliklinikkarakennuksen rakentamista pohjoisia kaupunginosia varten koskeva 

asia 116, 196, 305 
Sairaalakemistien palkkauksen tarkistaminen 23 
Sairaalakomitean työn päät tyminen 153 
Sairaalalaitoksen, kaupungin, historian laatiminen 152, 214 
Sairaalapaikkaa odottavien potilaiden määrää ym. koskevien tutkimusten kustannukset ... 196 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 

» Ahtelan lomakodin käyt täminen toipilaskotina 26 
» Helsingin yliopistollista keskussairaalaa koskevat asiat 213, 258 
» hoitopaikkojen varaaminen Toivonkoti-nimisestä sairaskodista 26 
» ja huoltolaitokset, niiden vaateasioita käsittelevään toimikuntaan valitut jäsenet 154 
» » » yksityiset, niiden hoitomaksujen tasoit tamista ta rkoi t tava 

aloite 117 
» kaupungin, eräitä hoitomaksuj a koskevat asiat 23, 196 
» » harjoit telun järjestäminen niissä 196, 206, 251 
>> » lääkäreiden palkkaus- ym. kysymykset 23, 193—195 
» siellä sattuneiden vahinkojen korvaaminen 208 

Sairaala virasto, virat ja viranhalt i jat 196 
Sairaanhoitajakoulua koskevat asiat 25, 213 
Sairaanhoitajaopiston, Helsingin, oppilaiden harjoittelu kaupungin sairaaloissa 196 
Sairaanhoitokoulukomitean tekemiä ehdotuksia tarkistamaan asetettu komitea 152 
Sairaankuljetus- ja avunantotaksojen, palolaitoksen, korottaminen 183 
Sairauspiirijakoa koskeva, Kansaneläkelaitokselle annet tava lausunto 187 
Salmela Oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 73 
Sankarihauta-alueiden kunnostaminen 290 
Sankarihaudat, tervapatavalaistuksen järjestäminen niille jouluaattona 292 
Santahamina, vesijohdon rakentaminen sinne, kansakoulutontin vuokrasopimuksen ja tka-

minen 107, 243 
Satamalaitosta koskevat päätökset 9, 101, 274, 347, 357 
Satamalautakuntaa koskevat asiat 101, 348 
Satamamaksujen vahvistaminen 100 
Satamaratoja koskevat asiat 102, 352 
Satamat, huoltorakennustilojen lisäämistä ja purkauspaikkojen jär jestämistä koskevat ky-

symykset 350 
laituri-, katu- ym. rakennustöiden suorittaminen 347 
niiden liikennemaksuj a koskevat asiat 349 

» valaistusta koskevat asiat 348, 354 
varastorakennusten rakentaminen Kata j anokalle j a Länsisatamaan 101, 351 

Sato Oy:n oikeuttaminen aloit tamaan katu- ja viemärityöt Kontulassa 279 
Satovahinkojen arviointeja koskevat asiat 318 
Saukon laiturin valaistusta koskeva asia 354 
Sauna- ja kylpylälaitoksen rakentaminen Vallilaan 307 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulua ja Marian turvakotia koskevat asiat 12, 121 
Sepänkadun leikkikentän majan rakennustyöt 36 
Seurakunnat, ks. Evankelis-luterilaiset seurakunnat. 
Seurasaaren ravintolan viemärin uusiminen 269 
Seutukaavaliitto, ks. Helsingin seutukaavaliitto. 
Seutulan lentoaseman linja-auton kaupunginpuoleisen päätepysäkin siirtäminen 331 
Shell Oy:n oikeuttaminen rakentamaan laituri Kruunuvuorenselän vesialueelle 352 
Sibelius-Akatemian Säätiö, konservatorion lisärakennus- ja muutospiirustuksia koskeva 

asia 80 
» -viikon tappion peittäminen ym 260 

Siilitien lastentarha- ja -seimi, peruste t tavat virat, leikkikenttäalueen varaaminen ym. 35, 235, 
237 

Siirtolapuutarhoja koskevat asiat 100, 345 
Sillat, Ehrenströmintien sillan alusta, öljysäiliöiden ym. sijoittaminen sinne 355 

» Hirvihaaran sillan rakentamista koskeva asia 318 
» Hämeentien sillan, Kumpulan-Pasilan radan ylittävän, suunnitelman hyväksyminen 102 
» Kata j aharjuntien sillan pääpiirustusten hyväksyminen 351 
» Laajasalon ja Vartiosaaren välisen sillan rakentamista koskevat asiat 145, 321, 352 
» Lapinlahden silta, kaukolämpöjohtojen rakentaminen siihen 363 
» Lauttasaaren sillan uusiminen 102, 153 
» Langin puron sillan kunnostaminen 352 
» Mustikkamaan sillan rakennustyöt 102 
» Pukinmäen rautatiealikäytäväsillan rakentaminen 280 
» Rajasaaren sillan pääpiirustusten hyväksyminen 351 
» rautatieylikäytäväsillan rakentamista Porvoontiehen tarkoi t tava aloite 56 
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Hakemisto 

Siltakylä, tilan ostaminen sieltä, rakennuskiellon ja tkaminen alueella 67, 95 
Siltasaarenkatu 20 Oy, yhtiön ja kaupungin välinen aluevaihto 73 
Silvolan tekojärven rakennustoimikunnan asiantuntijoiden palkkiot 368 
Sinebrychoff Oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 71 
Sinivuorentien viemärin rakentaminen 282 
Sipoon kunta, erään helsinkiläisen oppilaan koulutuskustannusten korvaaminen sille 245 

» » t iekunnan perustaminen siellä Päivölän lastenkodin ohi kulkevaa t ietä varten 334 
Sipoonjoen padon poistamista koskeva asia 371 
Sirpalesaari, Suomalaiselle Pursi-Seuralle vuokratun alueen vuokraehtojen muuttaminen ... 90 
Societas Gerontologica Fennica -yhdistyksen ja kaupungin välinen sopimus 213 
Sofianlehdon vastaanottokotia koskevat asiat 33, 226 
Sohlberg, G. W., Oy:n lastauslaituria ja sivuraidetta koskevat päätökset 258, 352, 353 
Sokeain kirjaston perustamista koskeva asia 258 

» sopeuttamislaitosten ja -kurssien järjestämistä tarkoi t tava aloite 41 
Sosiaalimenot v. 1961 koko maassa, sosiaalisen tutkimuslaitoksen niitä koskeva ilmoitus ... 395 
Sosiaalivirastotaloa koskevat asiat 129, 278, 342 
Stadion, pianon hankkiminen kunnallisiin harjoitussaleihin 269 

» urheilumuseon uudisrakennuksen pääpiirustusten hyväksyminen 269 
Stansvikin kartano, eräiden rakennus- ja korjaustöiden suorittaminen siellä 271 
Steiner, Rudolf, -koulun halt i javelkakirjan palauttaminen 392 
Stevedoring Oy:n öljysäiliöiden sijoittaminen Ehrenströmintien sillan alustaan 355 
Sukupuolitautien poliklinikka, virat ja viranhalt i jat 192 
Sunnuntaityökorvauksen ottaminen huomioon viranhaltij ain eläkepohj assa 11, 181 
Suojateiden merkitseminen 329 
Suomalainen Pursi-Seura, Sirpalesaaren alueen vuokraehdot, telakkarakennuksen myynt i 

seuralle 90, 303 
Suomen Bensiinikauppiaitten Liitto, tontin varaaminen autonhuoltaj ain ammatt ikoulua 

varten 305 
Kaupunkiliiton jäsenmaksun suorittaminen 396 
Kirjailijaliiton avustaminen 261 
kokki- ja stuerttikoulu, opetushuoneiston vuokrasopimuksen uusiminen 256 
Konepäällystöliiton ja kaupungin välisen sopimuksen muuttaminen 9 
Kukkasrahasto, tontin myynt i sille, lainan ehtojen muuttaminen 303, 394 
Kunnallisten Työntekij äin j a Viranhaltij ain Liiton avustaminen 131 
Lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 237 
Latu -yhdistys, tontin ostaminen siltä 69 
Liiketyöntekijäin Liitto, huoneiston vuokraaminen siltä 190 
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen laiturinkäyttöoikeus 272 
Matkailijayhdistyksen avustaminen 173 
Merimies Unioni, määräalan ostaminen siltä 70 
Metsästysyhdistys, sen lainan ehtojen vahvistaminen 389 
Naisten Huoltosäätiö, metsäpalstan ostaminen siltä 69 
Pelastusarmeijan säätiön avustaminen, tontin varaaminen sille 222, 305 
Pohjoismaisen Taideliiton avustaminen 267 
Punaisen Ristin avustaminen, plastiikkasairaalan käyttösopimus 20, 26, 237 
Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liiton tontin varausajan pidentäminen 307 
Taideakatemian avustaminen 261 
Tupakka Oy:n jätevesien johtaminen Lauttasaaressa olevalta tontilta 285 
Turistiauto Oy, autolinjoja, maksuja ym. koskevat asiat 331 
Valtakunnan Urheiluliitto, tontin vuokraaminen ja lainan myöntäminen sille 82, 

114, 388 
Väri- ja Vernissatehdas Oy:n Uunisaaressa olevien rakennusten vastaanottaminen 

kaupungille 268 
Suomenlinnaa koskevat asiat 132, 180, 182, 190 
Suomenlinnan j a Vallisaaren välistä vesij ohtokaapelia koskeva korvausasia 371 
Suursuon lastentarha- ja seimirakennuksen huoneohjelma ym., ja lkakäytävän rakentami-

nen 236, 278 
» vanhainkodin tont t ia ja suunnittelua koskevat asiat 32, 221, 305 

Suursuonlaita-nimisen kadun luovuttamista yleiseen käyttöön koskeva valitus 281 
Suutarila, alueiden ostaminen sieltä, rakennuskiellon jatkaminen alueella 67, 95 
Suvilahden voimalaitos, lentotuhkan erotuslaitteiden pääpiirustusten hyväksyminen 361 
Svensk Förening i Åggelby -nimiselle yhdistykselle myönnet ty laina 391, 392 
Svenska Handelhögskolan, Stiftelsen, -säätiön tontinhinnan maksun lykkääminen 303 

Köpmannaskolan -nimisen yhtiön lainan takaaminen 393 
Medborgarhögskolan -niminen oppilaitos, tontin vuokraaminen ja lainan myöntä-

minen sille ym 82, 115, 304 
Sångare -nimisen laulukuoron avustaminen 261 

SVUL (Suomen Valtakunnan Urheiluliitto), tontin vuokraaminen sille, lainaehtojen vahvis-
taminen 82, 114, 388 
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Sysimiehentien osan rakentaminen 278 
Syöpätarkastuksen, ilmaisen, järjestämistä kaupungin asukkaille tarkoi t tava aloite 29 
Sähkölaitosta koskevat päätökset 92, 93, 105, 106, 112, 186, 304, 357, 358, 359 
Sähköliesien asentaminen kaasuliesien asemesta 317 
Sähkölinjan rakentamista koskeva kaupungin ja Vihdin Sähkö Oy:n välinen sopimus 92 
Sähkön, vesivoimaosuuksista saadun, myyminen 362 
Sörnäisten-Kumpulan-Pasilan radan rakentaminen 102 

» rantatie, pysäköintialueen järjestäminen sille 329 
» venelaiturien rakentaminen 51 

Taide- j a kirj allisuusapurahoj en j akaminen 265 
Taideteosten hankkiminen 266, 364 
Taivallahden kansakoulu, eräiden lahjojen vastaanottaminen 244 

» Venekerhon oikeuttaminen pi tämään poltto- ja voiteluaineasemaa Taivallah-
dessa 272 

Taksa, ks. myös tariffit ja maksut. 
» henkilövuokra-autotaksan korottamisesta annet tava lausunto 330, 331 
» kaduissa tehtävien kaivuiden suor i tus- ja valvontataksan tarkistaminen 60 
» kuo rma- j a pakett iautojen liikennetaksan muuttaminen 331 
» lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten hoitopäivämaksutaksojen vahvistaminen 224 
» sairaankuljetus- ja avunantotaksojen korottaminen 183 
» satamamaksutaksan vahvistaminen 100 
» Suomen Turistiauto Oy:n kiertoajelutaksan korottamisanomus 331 
» vesilaitoksen taksan korottaminen 106 

Talin kylä, alueen ostaminen sieltä 64 
» laukkaradan ojanhaaran putki t taminen 289 
» puhdistamoa koskevat asiat 61, 117, 276 

Tallbergin, Julius, perikunnan ja kaupungin väliset kiinteistökaupat, raiteenrakentamis-
oikeus 64, 86, 297, 353 

Talojen ja huoneistojen, kaupungin omistamien, korjaamista ym. koskevat asiat 100, 340 
Talola Oy, tontin myynti yhtiölle 78 
Talous- ja ompelualan ammatt ikoulua koskevat asiat 42, 43, 250 
Talousarvion toteutumista ja tilien asemaa ym. koskevat ilmoitukset 395 

» v:n 1964, hyväksyminen, sen käsittelyjärjestys 116—119, 395 
Tammisalon k a t u - j a viemäritöiden jatkaminen sekä työllisyystyöt 277, 278, 282 

» vapaaehtoiselle palokunnalle luovutettu paloauto 183 
Tanskalaisten ystäväkuntien edustajien kutsuminen vierailulle 164 
Tapanila, eräiden tilojen ja alueiden hankkiminen sieltä kaupungille 65, 66, 68, 76, 301 

» siellä suoritettava rajankäynti toimitus 334 
» tontt ien vuokraaminen sieltä 66, 87, 92 

Tapanilan kansakoulun puurakennuksen muut taminen öljylämmitteiseksi 41 
» rakennuskiellon jatkaminen 95 
» Urheilutalo-säätiön lainan ehtojen vahvistaminen 389 

Tapaninkylä, tontin vuokralleanto sieltä 87 
Tapaturma- ja työt tömyysvakuutusmaksuja koskevien tietojen antaminen 145 
Tapiolan alueen vesijohtoverkon myyminen Asuntosäätiölle 366 

» Sähkölaitos Oy:n kanssa tehtävä sopimus sähkön toimittamisesta 362 
Tariffin, kaukolämpö-, eräiden asuntoalueiden, vahvistaminen 363 
Tariffien, liikennelaitoksen, hyväksyminen 109 
Tattarisuon teollisuusalueen täyt täminen, määräalojen hankkiminen teollisuusalueen tar-

koituksia ja vedenottamoa varten 58, 68, 76 
Teatterimuseosäätiön, Helsingin, perustaminen 260 
Teatteritalon, kaupunginteatterin, rakennustyötä koskevat asiat 154, 260 
Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon osakkeiden ostaminen 63 
Tehtaanpuiston Yhteiskoulun tontin asemakaavan muutoksesta annet tava lausunto 320 
Teiden rakentaminen, ks. Kadu t ja tiet. 
Teknillistä ammatt ikoulua koskevat asiat 42, 43, 248 
Teknos-Tehtaat Oy:n oikeuttaminen johtamaan jätevesiä kaupungin viemäriverkostoon ... 286 
Telakkakadun päällystyksen uusiminen 278 
Televisiotornin rakentamisesta annet tava lausunto 321 
Temppeliaukion kirkkoa varten vuokra t tava tont t i 81 
Tennistalon puhelinverkon laajentamisesta aiheutuneet kustannukset ym 150 
Teollisuus- ja Mäkelänkadun kulmauksen pysäköintipaikan järjestäminen 329 
Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 108, 357, 373 
Tervalammen työlaitosta koskevat asiat 33, 92, 221, 310 
Tervapata valaistuksen järjestäminen 292 
Tervasaaren alueen käyttösuunnitelman hyväksyminen 351 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, sopimus Espoon kauppalan elintarvikenäytteiden 

otosta ym 190 
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Hakemisto 

Terveydenhoito virasto, johtosäännön muutos, virat ja viranhalti jat ym. 15, 21, 187, 192, 193 
Terveysoloj en tarkastustoimisto, virat 188 
Testamentti lahjoitukset , kaupungin saamat 222, 259, 295 
Teurastamolaitosta koskevat päätökset 111, 378 
Tiedotuslehden, kunnallisen, perustamista tarkoi t tava aloite 13 
Tiehoitokuntia koskevat asiat 281, 333, 334 
Tielautakunnan kustannukset 281 
Tiet, ks. myös Kadu t ja tiet. 

» eräiden kyläteiden määrääminen paikallisteiksi, ohikulkutien rakentaminen.. . 54, 55, 56 
» kaupungin alueella sijaitsevien pääteiden suunnitteleminen, rakentaminen ym. .. 154, 280 
» » etuj en valvominen eräissä tietoimituksissa 333 
» » sisääntuloteiden kaunistamista tarkoi t tava aloite 62 
» Lahden moottoritien rakentaminen välillä Van taa-Viikki 55 
» maantien päätekohdan muut taminen Vihdintiellä 56 
» niiden valaistusta koskevat asiat 362 
» Porvoontien parantamissuunnitelma 56 
» pääteiden viitoittaminen, liikennemerkkien asettaminen niille 325 
» Tuusulantien rakentamista koskeva tiesuunnitelma 54 

Tietojenkäsittelykeskus, virat ja viranhalt i jat ym. 138 
Tietojenkäsittely toiminnan, kaupungin, tehtäviä selvittämään asetettu komitea 151 
Tietokoneyhdistys, kaupungin liittyminen sen jäseneksi 8 
Tiilimäki-nimisen kadun kunnostaminen 277 
Tikkurila, Ala-, rakennuskiellon jatkaminen sen alueella 95 
Tilastoneuvottelukunnan jäsenet 136 
Tilastotoimistoa koskevat asiat 136 
Tilien ja hallinnon tarkas tus ym 4, 123 
Tilinpäätös, kaupungin v:n 1962 395 
Tilintarkastajien valitseminen 5 
Tilintarkastusta, v:n 1960, koskeva valitus 3 
Tilkan Valopaino Oy, valokopiotöiden suorittaminen siellä 135 
Toimelan vapaaopiston avustaminen 256 
Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto, tontin vuokraaminen sille 82 
Toimikunnat ja komiteat 151 
Toimistoala Oy, siirtoj äljennöspaperien tilaaminen yhtiöltä 135 
Toimistokoulun perustaminen 130 
Toimituskirjoista perittävien maksujen korottaminen 13 
Toivolan Oppilasko ti, ks. Oppilaskoti Toivola. 
Toivonkoti-niminen sairaskoti, hoitopaikkojen varaaminen sieltä ym 26, 214 
Toisen linjan ja Eläintarhantien välille rakennet tava väestönsuoja 19, 186 
Tonttien, alueiden ym. ostot ja myynni t 64—71, 78, 297 

» eräiden, osoitenumeroinnin vahvistaminen 320 
» ja kortteleiden, eräiden, korkeuslukujen vahvistaminen 321 
» Kyläsaaren, Myllypuron ja Pihlajamäen, luovutusehtojen määrääminen 79 
» varaaminen eri tarkoituksiin 237, 304, 312 
» vuokralleanto 66, 79, 81, 85, 104, 299 

Tontt i jaot ja niiden muutokset 321 
Topeliuksenkadun osan päällystäminen 277 
Torikauppaa koskevat asiat 93, 317 
Torpparinmäen sivuneuvolan toiminnan lopettaminen 189 
Toukolan alueelle rakennet tava uusi kansakoulutalo 244 

» alueelta ostetut rakennukset 297 
» hoitokoti, sen valtionapuanomusta koskeva asia 218 
» kalliosuojan pääpiirustusten hyväksyminen 186 
» konekorjaamon sähkökaapeleiden suojaustyöt 276 
» kone varikon väestönsuojan korjaustyöt 53 

Trondheimin palokunnan 100-vuotisjuhlat, kaupungin edustajan lähettäminen sinne 164 
Troolialusten satamaa koskeva lausunto 355 
Tuberkuloositoimisto, virat, sen kunnossapito- ja käyttökustannusten valtionapua koskeva 

asia 212 
Tuberkuloottisten asuntolat ja hoitokoti 25, 212 
Tukholman kaupungin edustajien kutsuminen Helsingissä pidettäviin kokouksiin 162, 163 

» kaupunginvaltuuston 100-vuotisjuhliin vali tut kaupungin edusta ja t 163 
» päiväkoti, erään asuinhuoneen liittäminen sen huoneistoon 236 

Tukimuurien rakentamiseen myönnetyt luvat 315 
Tukkukauppa Oy:lle myönnet ty lupa salaojien rakentamiseen katualueelle 314 
Tullihuoneistot 101 
Tulliselvitysajan lyhentäminen 349 
Tuomarinkylän kartano, piha valaistuksen parantaminen ym 259, 318 
Turson, jäänmurtaja , peräkannen varustaminen purjekangaskatoksella 356 
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Turun kaupunginkirjaston 100-vuotisjuhlat ym. vierailut 164 
» maanjako-oikeus, jäsenten valitseminen siihen 99 

Tuulaakimaksujen velotusta ja perimistä koskevat asiat 349 
Tuusula, jätevesien johtamista Tuusulanjärveen ja Skälbäckin puroon koskeva katselmus... 372 
Tuusulantien rakentamista koskeva tiesuunnitelma 54 
Tyynelä, Päivähuoltola, sitä koskevat asiat 34, 229, 230 
Työaikalain alaisten viranhaltijain yötyön hyvit täminen 8 
Työehtosopimukset 9 
Työkoneiden hankintaa rakennusvirastoon koskeva aloite 53 
Työllisyystöitä koskevat asiat 152, 238, 278, 348, 374 
Työnseisauksen, eräiden työntekijäin ja koneenhoitajien, siirtäminen 145 
Työntekijäin eri työmailla vahingoittuneen tai anastetun omaisuuden korvaaminen 356 

» ja viranhaltijain, Helsingin kunnallisten, keskusjärjestön ja kaupungin väli-
sen työehtosopimuksen muut taminen 9 

» » » palkkausta ja työaikaa koskevat asiat 8, 14, 143, 357, 358 
» » » yhteistyöelinten perustamista eri laitoksiin tarkoit tava 

aloite 12 
Työntekijät , työehtosopimusten ulkopuolella olevat, heidän palkkojensa ja eläkkeidensä 

tarkistaminen 8, 142 
Työnvälitystoimiston historiikin painatuskustannukset ja jakelu ym 273 
Työtehoneuvottelukunta 134 
Työterveyslaitoksen käyt tämistä koskevan sopimuksen tarkistaminen 26 
Työturvallisuustoimikunta 134 
Työtuvat , huoltolautakunnan, niiden toiminnan järjestämiseksi suoritettava tutkimus ... 154 
Työväen Urheiluliiton melontakilpailut, Suur-Helsingin piirin avustaminen 272, 273 
Työväenopistoa, ruotsinkielistä, koskevat asiat 255 

» suomenkielistä, koskevat asiat 45, 186, 253 
Työväenopistot, työsuhteisten siivoojien palvelusehtojen tarkistaminen 38 
Tähti torninmäen kalliosuojan rakentamista varten asetettu neuvottelukunta 187 
Töölön aluelääkärin vastaanoton järjestäminen 189 

» Etu-, lastentarhan rakentaminen korttelista 412 a varatulle tontille 236 
» kirjastotalon palkkakysymys 320 
» Lastenseimi -yhdistyksen avustaminen 237 
» nuorisokoti, televisiovastaanottimen hankkiminen sinne 227 
» virastotalon rakennuspiirustusten hyväksyminen, lainan ottaminen ym. 100, 112, 342 

Töölöntorin kioskirakennusta koskevat asiat 111, 304, 377 

Uimaloita koskevat asiat 271 
Uintimahdollisuuksien parantamista tarkoi t tava aloite 50 
Ulkoilualueita koskevat asiat 52, 267, 268, 269 
Ulkomaalaisten oikeudesta omistaa kiinteistöjä annet tava t lausunnot 120 
Ulosottovirasto, virat ym. 17, 177, 341 
Union-Öljy Oy, alueen vuokraaminen yhtiölle Puotilasta 309 
Uppbyn kartanon erään puun rauhoittaminen, rakennusten ostaminen sieltä 99, 299 
Urakkaneuvottelukunta 142 
Urheilijan, helsinkiläisen, palkitsemista koskeva aloite ym 50, 152, 267 
Urheilu- ja retkeilylautakuntaa koskevat asiat 7, 267, 272 
Urheilu- ja retkeilytoimisto, virat ym 267, 271, 273 
Urheiluhallit Oy, lainan myöntäminen sille 114, 386 
Urheilukadun päällystyksen osittainen uusiminen 278 
Urheilukentät ym 270, 363 
Urheilupalkinnon, kaupungin, perustaminen 267 
Urheilupuiston, Meilahden, eräiden piirustusten hyväksyminen 271 

» Myllypuron, suunnittelu 270 
» Pirkkolan, eräiden piirustusten hyväksyminen 270 

Urheilutilojen rakentamista puistojen yhteyteen koskeva aloite 117 
Uudenmaan lääninhallitus, kaupungin vaakunakilven lahjoi t taminen sille 165 
Uudenvuoden vastaanotto 396 
Uunisaaren uimalan ent. pukusuojarakennuksen purkaminen 268 
Uurnalehtohautausmaata varten suoritettu aluevaihto 77 

Vaakunaa, kaupungin, koskevat asiat ym 138, 146, 165 
Vaasan Höyrymylly Oy, tontin vuokraaminen yhtiölle 104 
Vaat tur iammatt ikoulua koskevat asiat 252 
Vahingonkorvaukset, kaasulaitoksen suori t tamat 372 

» kiinteistölautakunnan suori t tamat ym 281, 345 
» liikennelaitoksen suori t tamat 377 
» rakennusviraston suori t tamat ym 287, 293 
» sairaaloissa sattuneiden vahinkojen korvaaminen 189, 205, 208, 293 
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Vahingonkorvaukset, satamalaitoksen suorit tamat 356 
» sähkölaitoksen suorit tamat 364 
» yhteenajojen ym. vahinkojen korvaaminen 180, 187, 293, 332 

Vainajien muiston kunnioittaminen 136, 165, 258, 292, 295, 373 
Vajaamielishoitajakoulutuksen järjestäminen 224 
Vajaamieliskeskuslaitoksen rakennusohjelma, alueen varaaminen ym 33, 306 
Vajaamielislaitoksia koskevat asiat 34, 229, 234 
Vajaamielisten Tuki -yhdistykselle myönnet ty laina 390 
Vakuusasiakirjojen tarkastus 124 
Vallilan hallin autotallitilan kunnostaminen ym 276, 282 

» kerhokeskus 263 
» ruotsinkielisestä kansakoulusta poistettujen esineiden myyminen 245 
» tontin, Ylioppilasasuntolasäätiölle luovutetun, vuokra ym 92, 316 

Vallininkadun ja -kujan päällysteen uusiminen 278 
Vallisaaren kansakoulun vihkiäisjuhlan kustannukset 244 
Valokopio työt, virastojen ja laitosten 135 
Valtio, lainan ottaminen siltä omakotirakennustoimintaa varten 112 
Valtion ja kaupungin väliset aluevaihdot ym 76, 299, 302, 312 

» » » yhteinen neuvottelukunta teiden rakentamista varten 154, 280 
Valtion lakkautuspalkalla olevan henkilön palvelukseen ottamista koskeva ohje 145 
Valtionapu kysymyksiin liittyviä rakennuspiirustuksia ym. koskevat ohjeet 274 
Valtionavustukset, ks. sairaaloiden ym. laitosten nimen kohdalta. 
Valtionavustus, kansakoulujen 240 

» lastenhuolto- ja vajaamielislaitoksia varten 224, 229 
» maidontarkastamon 192 
» suomenkielisen työväenopiston 254 
» teknillisen ammatt ikoulun 248 
» terveydellisten tutkimusten laboratorion 191 
» tuberkuloositoimiston 212 

Valtionrautatiet, Pukinmäen rautatiealikäytäväsillan rakentamista koskeva sopimus 280 
Vanhainkodit, Hirvihaaran, Kulosaaren ja Kustaankartanon 23, 32, 218, 220, 221 

» Riista vuoren, Roihuvuoren ja Suursuon 32, 220 
» Vartiokylään rakennet tavan vanhainkodin piirustukset 304 

Vanhaistentien aukiolle tulevan veistoksen hankkiminen 266 
Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen piirustukset 365 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 121 
Vanhusten asumistuen maksamista koskevat asiat 30, 217 

» asuntolat, Maunulan, Myllypuron ja Puotilan 30, 32, 33, 222 
» » Ruskeasuon vanhusten asuntolan tont t i 83 
» helsinkiläisten, poliklinikan ylläpitämistä koskeva sopimus 213 
» voimistelun ja askartelun sekä asuntojen järjestämistä tarkoi t tavat aloitteet 116 

Vanhustenhuoltolaitokset, hoitopäivämaksujen tarkistaminen ym. 217 
Vantaala, Päivähuoltola, sitä koskevat asiat 34, 229, 230 
Vantaan Pienteollisuustalo Oy, tontin vuokraaminen sille 84 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ym 108, 368, 372 
Vartiokylä, tilan ostaminen ja tont t ien vuokralleanto sieltä ym 67, 87, 88, 89, 301,302 
Vartiokylän kokoojaviemärin rakentaminen ym 282, 302, 374 

» Oppikouluyhdistys, sille myönnet ty laina ym 115, 391 
Vartiosaaren sillan rakentamista koskeva asia 321, 352 
Vastaanottokoteja koskevat asiat 33, 34, 226, 227 
Vedenpuhdistuslaitokset 61, 107, 365 
Veho Oy, tontin vuokraaminen yhtiölle 87 
Veikkausvoittovarojen jakaminen 267 
Velodromin kioskin ym. vuokran alentaminen 272 
Venelaiturit 50, 51, 271 
Venesatamien, telakka-alueiden ym. suunnittelutyö 272 
Venäläisen koulun lainojen takaaminen ym 115, 392 
Verolautakuntaa, sen kokouspalkkioita ja kunnanasiamiehiä koskevat asiat ... 121, 139, 141 
Verotusta koskevat asiat 115, 138, 141, 359, 395 
Veroviraston, Helsingin, kustannukset ym 141 
Veräjämäen seurakuntatalon autopaikkoja koskeva asia 316 
Vesalan alueen kaukolämpötariffin vahvistaminen 363 

» ojan perkaaminen 289 
Vesiensuojeluyhdistys, Helsingin seudun ja Vantaanjoen 108 
Vesijohto- ja viemärityöt, eräiden viemäritöiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 287 

» » » eräille yhtiöille myönnetyt oikeudet vesi- ja viemärijohtojen 
rakentamiseen 60, 283 

» » » eräillä esikaupunkialueilla suori tet tavat 61, 282 
» » » Kantakaupungin alueella suoritet tavat 282 
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Vesijohto- ja viemärityöt, sadevesiviemärien rakentaminen 283 
» » » viemäreiden ym. piirustusten tarkastamisesta per i t tävät 

maksut 60 
» » » viemärin ja kadun rakennuskustannusten periminen 60 

Vesijohtoverkon, Tapiolan alueen, myyminen Asuntosäätiölle 366 
Vesilaitos, Hiidenveden vedenottosuunnitelmaa koskevat asiat 107 

» maksujen tarkistaminen, piirustusten hyväksyminen ym 106, 357, 365 
» sen rakennuskustannuksia varten otet tava laina 112 
» sille Pohj.-Herttoniemestä vara t tava alue 306 
» Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitokselle rakennet tava raakavesitunneli 107 
» veden myyntiä Friherrsin ja Mäkkylän alueelle koskevat asiat 268, 365 
» vesijohtojen rakentaminen 107, 368 
» vesipostien rakentaminen 370 

Vesilautakuntaa koskevat asiat 351 
Vesistön, Vantaanjoen, suojelua tarkoi t tavat toimenpiteet 368 
Viarecta Oy, erään sen luovut taman rakennuksen vastaanottaminen 301 
Viemärit, ks. Vesijohto- ja viemärityöt. 
Wienin näyt telyn järjestäminen tänne, Wieniin jär jestet tävä näyttely 132, 162 
Vierailukutsut, kaupungin saamat ja esit tämät 163, 164 
Vihdin kunta, tilojen ostaminen sieltä 69, 70, 71, 299 

» Sähkö Oy:n ja kaupungin välinen sopimus sähkölinjan rakentamisesta ym. ... 92, 310 
Vihdintie, maantien päätekohdan muuttaminen 56 
Viikin latokartano, sen alueella suoritettavasta lohkomisesta annet tava lausunto 334 

» puhdistamo, Keravan jätevesien johtaminen sinne 61 
Viipurin Sähkölaitos ja Raitiotiet Oy, siellä palvellun a jan hyväksilukeminen 12 
Vilhovuorenkadun puurakenteisten portaiden uusiminen 278 
Viranhalt i jat , ansiomerkkien myöntäminen heille 147 

» eläkkeitä, palvelusaikoja ja palkkoja koskevat asiat 8, 11, 12, 142 
» heidän ja työntekijäin yhteistyöelinten perustamiskysymys 12 
» » kokouspalkkioitaan koskeva valitus 143 
» » kouluttamisensa eri kursseilla 158 
» oman auton käyttö, matka-apurahat , opintomatkat ym 145, 156 
» virkamatkat 159 
» vuorotyölisää ja yötyön aikahyvitystä koskevat asiat 8, 143, 358 

Virastot ja laitokset, henkilökunnan kuljetukset liikennelakon aikana 146, 377 
» » » julkisten asiakirjojen tiedoksiantaminen ym 172 
» » » kalustonhankinnat, valokopiotyöt ym 135, 147 
» » » kaupungin piirijakoa koskevat ohjeet 238, 374 

Virka-asunnon, kaupunginjohtajan, ja sen irtaimiston vakuut taminen 345 
Virkamatkat , viranhaltij ain 159 
Virkamiesliitto, sen omistaman lomakodin käyt tö toipilaskotina 26 
Virkasäännön muut taminen 8, 10 
Virvoitusjuomakioskit ja kukkienmyyntipaikat 93, 272 
Voimistelu- ja urheiluseurojen tehokasta tukemista tarkoi t tava aloite 49 
Volvo-Auto Oy, sille Hernesaaresta vuokratun alueen vuokraehdot 91 
Wulff Oy, valokopiotöiden teettäminen siellä 135 
Vuokra-asuntojen rakentamista nuorille aviopareille tarkoi t tava aloite 117 

» autoasemat 330 
» oikeuden irtisanomista ja vuokra-alueen lunastamista koskevat asiat 313, 312 

Vuokraukset, kaupungin vuokralleantamat alueet, tont i t ym. ... 64—71, 79, 81, 88, 299, 310 
Vuokrien, eräiden huviloiden, huoneistojen ym., tarkistaminen 92, 308, 316, 340 

» » kioskien ym., alentamista koskeva asia 271, 272 
» kultaklausuuli-, palauttamista koskeva asia 91, 308 

Vuorikummuntien rakentaminen 277 
Vuorimiehenkadun ajoradan parantaminen 278 
Wuorio, Otto, Oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 77 
Vuosaaren rakennuskaavaehdotuksesta annet tava lausunto 322 
Vuositilintarkastajia koskevat asiat 5, 123 
Väestöliiton avustaminen 22 
Väestön määrää, kaupungin, koskeva henkikirjoitustoimiston ilmoitus 396 
Väestönsuojat, Eerikinkadun kalliosuojan suunnittelutyö 156 

» Hauhon puistoon rakennet tava suoja 19 
» yleisten väestönsuojien rakentaminen ym 19, 45, 53, 184 

Väestönsuojelutarkoituksiin Suomen Punaiselle Ristille myönnet ty avustus 20 
Väestönsuojelutoimisto, virat ym 18. 184 
Vähätuvant ien ja Vuorikummuntien rakentaminen 277 
Väkijuomien anniskeluoikeuksia ja myymälöiden perustamista koskevat lausunnot 120 
Välikysymys liikenneseisauksen aiheuttamista toimenpiteistä 9 
Wärtsi lä-yhtymä Oy, Arabian tehtaan oikeuttaminen asentamaan kaapeli 93 
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Yhteiskunnallisen Korkeakoulun Opiskelijain Asuntola-Säätiön avustaminen ym. ... 46, 340 
Yhteistariffin hyväksyminen 109 
Yhtenäiskouluyhdistyksen lainan lyhentämistä koskeva asia 393 
YK-stipendiaatille jä r jes te t tävä opinto-ohjelma 164 
Yleishyödyllisten yri tysten ja laitosten määrärahojen jako, jakokomitea 152, 261 
Yleisradio Oy, sille Pasilassa kuuluvan alueen sadevesien johtaminen 283 
Yleisten töiden lautakunta , sen johtosäännön muuttaminen 52, 155 

» » » kokoonpano, määrärahat ym 121, 276 
Yliopisto, Helsingin, tont in varaaminen sen henkilökunnan asuntotaloa varten 305 
Ylioppilaiden raitt iusyhdistyksen avustamista koskeva asia 265 
Ylioppilasasuntolasäätiö, sille Vallilasta luovutetun tontin vuokra 92, 316 
Ylioppilaskunnan Laula ja t -nimisen kuoron avustaminen 261 
Yötyön aikahyvitystä ym. koskeva asia 8, 143 

Äitiys- ja lastenneuvolat 188 
Ärtin koulukasvitarhan siirtäminen Pakilaan 42, 271 
Äänestysaluejaon muut taminen 13 
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Viimeksi ilmestyneet julkaisut 

(Helsingin kaupungin tilastotoimisto julkaisee muu t paitsi A IV ja V) 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja eng-
lanniksi. 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
49. 1964. 
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 Kaupungin teollisuuslaitosten toimintakertomus. Helsingin kaupungin teollisuuslaitos-
ten lautakunnan julkaisema. Suomenkielinen teksti, taulukoita ja katsauksia myös 
ruotsiksi ja englanniksi. 
49. 1964. 

V Kaupungin tilinpäätös (vuoteen 1956 Kaupungin tilit ja tilinpäätös). Helsingin kau-
pungin rahatoimiston julkaisema. Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkielinen kat-
saus. 
49. 1964. 

VI Opetuslaitokset. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos, taulukot myös englanniksi. 
31. 1963. 

VII Erikoistutkimukset. Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkielinen yhteenveto. 
2. Yleinen väestönlaskenta Helsingissä v. 1960. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, englannin-
kielinen sisälly slu ettelo. 
54. 1965. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
76. 1963. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos. 
37. 1965. 

E. Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten asiahakemisto. Suomenkielinen. Ajankohtai-
nen irtolehtij ä r j estelmä. 

F. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen 
laitos. 
42. 1964. 

G. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos. 
Aj ankohtainen, irtolehtij är j estelmää käyttäen. 

H. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen teksti, englannin-
kielinen katsaus. 
17. 1966. 




