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Juhlahymnin, kaupungin 400-vuotis juhlaa varten kirjoitetun, julkaisuoikeus 142 
Julkisivupiirustusten tarkastajien vaali 104 
Järjestelytoimiston perustaminen 4 
Järjestöjen, yleishyödyllisten, avustaminen 171—173, 179, 181—183 
Jätepaperin kerääminen Pasilan kaatopaikalta 227 
Jä tepuuta varan kerääminen metsistä ja ulkoilualueilta 77 
Jäänsärkijä Otsoa koskevat asiat 92—94, 240, 241 

» Tursoa » » 9 2 - 9 4 , 240 

Kaarela, ks. myös Etelä-Kaarela. 
Kaarela, eräiden rakennusten purkaminen 212 

» tontin varaaminen kansakoulua varten 201 
Kaart in kasarmia ja tont t ia koskeva aluevaihto 07 
Kaasulaitos, hiilivarastoalueen järjestäminen satamaan 243 

» johtosäännön hyväksyminen 97 
» kaasu-uuneihin kuuluvien rakennelmien palo vakuut taminen 248 
» kavallusasia 249 
» koksikuonan lahjoi t taminen 248 
» koksin myynt i Helsingin hiilikauppiaitten yhdistykselle 248 
» luot tovakuutuksen järjestäminen 248 
» määrärahat 98, 248 
» päivystäjien asuinrakennuksen piirustusten hyväksyminen 99 
» » » rakennustöitä valvomaan asetet tu komitea 128 
» tavaralähetyksen johdosta syntynyt korvaussaatava 248 
» turvevarasto 248 
» uuninmuurarien oikeuttaminen siirtymään tilapäisesti yksityisen liikkeen palve-

lukseen 98 
» virat ja viranhalt i jat 98, 247 
» 90-vuotisjuhlallisuudet 249 
» ylityökorvauksen suorittaminen eräille työntekijöille 98 

Kaasun hinta 99, 248 
» ja sähkön käyt töä kotitaloudessa tu tk ivan sihteerin palkkio 128 

Kaatopaikat 227 
Kaatopaikkojen käytön lopettamista koskeva aloite 38 
Kaatunei t ten muistosäätiön oikeuttaminen vesi- ja viemärijohtokanavan kaivamiseen 206 



Hakemisto 263 

Kahvila Maltan entisen huoneiston kunnostaminen leski- ja orpoeläkekassaa var ten 211 
Kaisaniemen kansakoulua koskevat kaupunginhallituksen päätökset 186, 187 
Kaitafilmikoneen hankkiminen rai t t iuslautakunnan käyt töön 179 
Kaivohuoneen ja Esplanaadikappelin ravintolanpidon jär jestelykysymystä var ten asetet tu 

komitea 127 
» korjaaminen 87 

Kaivopuiston, läntisen, huvila-alueiden vuokrasopimusten jatkaminen 77 
» tunnelin rakentaminen, liikenteen väliaikainen järjestely 244 
» äitiys- ja lastenneuvola, ylimääräisen terveyssisaren palkkaaminen 158 

Kalasataman ravintolan vuokralleanto 245 
Kalasta ja torpan uimarannan kunnostaminen 176 
Kalastussääntökomitea 127 
Kalataloussäätiö, kaupungin kalavesien tutkimuksen lykkääminen 256 
Kalavesiä, kaupungin, koskeva tutkimus 256 
Kalleusluokitusta, paikkakuntien, varten asetettu toimikunta 124 
Kallion paloaseman kaluston hankinta 154, 155 

» sivukirjasto, vahtimestarille lämmityksestä suoritettava palkkio 194 
» urheilukenttää koskevat järjestelyt 175 
» yhteiskoulu, huoneiston luovuttaminen sen käyt töön 191 

Kallioon suunniteltu virastotalo, huoneiston varaaminen keskusneuvolaa var ten 158 
Kalliorinteen lastenseimi, kalustohankinnat 192 
Kalliosuojat, Ero t ta jan kalliosuojan pääpiirustukset ja korjaustyöt 211 

» lämmit tä jän virka 197 
» majoitusmaksut 213 
» rahoitusta selvittävä toimikunta 127 

Kalmistokatu 5:ssä sijaitsevan talon muutostyöt 211 
Kaluston, virastojen ja laitosten, hankinta ja kunnossapito 122 
Kansakoululaisten osallistuminen Lappeenrannassa pidet tävään juhlaan 188 

» vaatetusapua koskeva aloite 55 
Kansakoulut, alueen vuokraaminen Kaarelan ruotsinkielistä koulua var ten 56 

» apurahojen jakaminen 185 
» I koululääkärin erikoispalkkio 54 
» eräiden koulujen vahtimestarien päivystysvelvollisuus 185 
» ilves veistoksen sijoittaminen Meilahden uuteen kouluun 188 
» johtajien ja opettaj ien palkkiot 54 
» Herttoniemen koulun luonnospiirustukset 55 
» huoneistokysymykset 186 
» huoneistotilojen luovuttaminen nuorisojärjestöjen käyt töön 188 
» kasvatusneuvoloiden neuvottelupäivät 188 
» kasvi tarhamaat 184, 187 
» kaupungin kar t to jen luovuttaminen niille 113 
» keskuslämmityksen asentaminen Annankadun kouluun 56 
» korvapoliklinikan hoi ta ja t taren palkka 185 
» koulupsykologin toimisto 185 
» Käpylän koulun virat : 55 
» Lauttasaaren ja Maunulan kouluihin valmistuvien asuinhuoneistojen määräämi-

nen virka-asunnoiksi 186 
» » koulun pihatason alentaminen 55 
» liikenneturvallisuusopetuksen järjestäminen 230 
» liitosalueen kansakoulujen johtaj ien opetusvelvollisuus 54 
» luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsivien opetuksen jär jestäminen 184 
» luokkakirjastojen uudelleenjärjestely-komitea 125 
» Meilahden koulun luonnospiirustukset 55 
» Munkkiniemen koulun pääpiirustusten hyväksyminen 56 
» » ruotsinkielisen koulun rakennustyöt 56 
» opetusfilmien hankkiminen 186 
» opetussuunnitelmaa koskeva ehdotus 185 
» Oulunkylän ruotsinkielisen koulun muutostyöt 56 
» puhevikaisten opetuksen järjestäminen 184 
» Pukinmäen koulun luonnospiirustukset 55 
» rait t iustyön tukeminen 188 
» rakennuskomitean täydentäminen 125 
» retkeily kerhon oh jaa jan palkkio 184 
-» ruoanjakajien työtaki t 186 
» ruotsinkieliset, määrärahat 56 
» » suomenkielen opetuksen jär jestäminen 55 
» » virat 56 
» ryhti voimistelun järjestäminen 185 
» siivoojien palkkaus 185 
» silmäpoliklinikan välineiden hankkiminen 186 
» suomenkieliset, määrärahat 55 
» supistetun koulun jär jestäminen Vallisaareen 55 
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Kansakoulut , talonmies-lämmittäjä-vahtimestarin palkkaaminen Maunulan koulua var ten 185 
» testamentt i lahjoitus Malmin suomenkielisen koulun hyväksi 188 
» t i lapäisavun palkkaaminen Käpylän koulun talonmies-lämmittäjälle 185 
» tont in ostaminen Lauttasaaren uu t ta koulua var ten 55 
» Uimahallin uimalippujen hinta 186 
» vahtimestarien ja siivoojien korvauksien vahvistaminen 185 
» Vartiokylän koulun luovuttaminen kesäsiirtolaksi 188 
» veden antaminen Pi tä jänmäen koulurakennuksen vesipostista 188 
» virat ja virkojen palkkaus 54, 184 
» yhteiset määrärahat 56 

Kansalaisoikeudet, Suomen, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 101 
Kansan rai t t iusapu-järjestön avustaminen 54 
Kansaneläkelaissa säädet tyjen lisäeläkkeiden kunnanosuudet 54 
Kansaneläkelaitos, lämpö- ja vesi johtokana van rakentaminen Mänty tien alitse 207 
Kansanhiihto-ottelu, pohjoismaiden pääkaupunkien, kunniapalkinnon lahjoi t taminen 177 
Kansanhuoltolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 104 
Kansanhuoltoministeriön toiminnan lopettaminen 177 
Kansanhuolto määrärahat 53 
Kansanhuoltotoimisto, Halli tuskadun huoneiston korjaustyöt 177 

» virat ja viranhalt i jat 177 
Kansanpuistot 52, 173 
Kar ta t , kaupungin 112, 113, 198 
Kasarmintorin hallin sähköjohtojen uusiminen ja muutos työt 211 
Kata janokan kansakoulu, hankinnat ja sisustustyöt 186, 187 

» kappaletavara-aseman pääpiirustukset 95, 242 
» satama-alueen aitaaminen 242 
» sa taman uloimman vetoraiteen pidentäminen 244 
» upseerikerhon puistoalueen kunnostaminen , 225 

Katsojakorokkeiden, siirrettävien, rakentaminen luistinratoja var ten 175 
Katu- ja viemärirakennuskustannusten jakamista tu tk imaan asete t tu komitea 127 
Ka tu jen nimenmuutokset 83—85 

» nimien hyväksyminen ja nimikilvet 214 
» puhtaanapi to 220, 228 
» sulkeminen liikenteeltä . 234 
» varustamista kaiteilla koskeva aloite 89 

Katujohtokar tas ton täydentäminen 2 IS 
Katurasi tuksen uudelleen järjestäminen, Kaupunkilii ton toimenpiteet 149 
Katusillan, Ehrenströmintien, rakentaminen 95 
Ka tu työ t . 218—220, 222 
Kaupunginarkisto, asiakirjalahjoituksen vastaanottaminen 113 

» määrärahat 4, 113 
» selvitys arkistotyövälineiden käyttämisestä kaupungin virastoissa ja laitok-

sissa 114 
» Suomen kaupunkien kar t tasar jan ostaminen 113 

Kaupunginhalli tuksen asiamiesosasto 108, 111 
» diaariin merki t tyjen ratkaisemattomien asiain luettelo 110 
» edustaja t lauta- ja johtokunnissa, yhteis työ 109 
» esittelijöiden määrääminen verotusasiainjaostoon 118 
» kirjastohuoneen korjaustyöt 111 
» kokoonpano ja kokoukset, viranhal t i ja t 108 
» määrärahat 3 

Kaupunginjohta ja t 3, 110, 112 
Kaupunginkanslian autojen hoito ja käyt tö 111 

» laskujen hyväksyminen 109 
» vahtimestarien virkapuvut 111 
» viranhalt i jat 108, 110, 112 

Kaupunginkassa, lyhytaikaisen luoton myöntäminen siitä 145 
» vuosineljännestarkastukset 118 

Kaupunginkellari, kaluston hankinta 245 
Kaupunginkirjastoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 193 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 60, 61 
Kaupunginkätilön virka 40 
Kaupunginmuseo 61, 194 
Kaupunginorkesterin luovuttaminen hyväntekeväisyys- ym. tilaisuuksiin 195 

» määrärahat 63 
» valtionapu 195 
» virat 62, 194, 195 

Kaupungintalon ja virastotalon, Unioninkatu 27:ssä sijaitsevan, ovenvartioiden vi rkapuvut 198 
» kor jaustyöt , 211 

Kaupunginvaltuuston istuntosalin käyt tö eri tarkoituksiin 212, 213 
» kokoonpano 1 
» kokousten lyhentämistä koskeva aloite 3 
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Kaupunginval tuuston käännöstyöt 111 
» puheenjohtajan muotokuvan maalaut taminen 196 
» 7 5-vuotis juhlakokous · 11 
» vaali lautakunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 103 

Kaupunginvenerologin toimiston korjaustyöt 158 
Kaupunginviskaalinvirasto, ks. Syyt tä j is tö 
Kaupunginvoudinkonttorit 35, 151 
Kaupunkiliiton ansiomerkit 122, 142 

» kortteliin n:o 401 rakennet tavan rakennuksen paloturvallisuustyöt 215 
» toimenpiteet katurasituksen jakamiseksi 149 
» toimiston kiertokirje, liikenneväylien kunnostamista koskeva 218 

Keisarillisen junan, entisen, asettaminen yleisön nähtäväksi 142 
Keisarinnankiven palaut tamista alkuperäiseen muotoonsa koskeva aloite 91 
Kelkkamäkien järjestäminen * 176 
Kellokosken sairaalan määrärahat 45 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto, ks. Mannerheimliitto 
Keskuskasvitarhaa varten opetusministeriölle vuokrat tu alue 208 
Keskusneuvolaa varten vara t tu huonetila 158 
Keskusosuusliike Hankki jan ja kaupungin välinen aluevaihto 67 
Keskusvankilan maallikkojäsenen valitseminen 255 
Kesäajan, lauantain, käytäntöönottamista koskeva aloite 8 
Kesäsiirtolat, kansakoululasten 188 
Kiinteistö oy. Kirstinkatu 12, huoneiston vuokraaminen päiväkotia var ten 200 

» » » » lainan myöntäminen . 59 
Kiinteistöjen kunnostamista koskeva aloite 87 

» omistamista ja hallintaa koskevat anomukset 102 
Kiinteistölautakunnan alaiset viranhal t i ja t 196 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 103, 105 
Kiinteistölautakunta, maankoetustankojen myynt i 212 

» rakennuslupatodistusten antaminen 213 
» rakennusten myynt iä ja purkamista koskevat asiat 211, 212 
» tien ja viemärin rakentamisesta annet tu jen vakuuksien hyväksyminen 78 

Kiinteistömäärärahat 64, 65 
Kiinteistötoimisto, asemakaavaosaston työn tehostamista koskeva aloite 78 

» auton myynt i 198 
» metsätalousosaston ja tie- ja vesirakennushallituksen välinen sopimus met-

sän kaatamisesta 209 
» sanomalehtimiesretkikunnan kuljetukseen myönnety t vara t 209 
» talo-osaston hallinnassa olevien talojen korjaukset 211 
» virat ja viranhalt i jat 196, 198 

Kiinteän omaisuuden, kaupungin, tarkastajain vaali 103 
Kilven kuoron avustaminen 196 
Kioskien rakentamisluvat 207 
Kirjakokoelmien, kaupungin virastojen, luettelointi 117 
Kirjamiesten kuoron avustaminen 195 
Kirjapainoa, kaupungin painatustöitä var ten perustettavaa, koskeva aloite 3 
Kirjapainokoulua koskevat valtuuston päätökset 57 
Kirjapainokoulun avustaminen 193 
Kirjastolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 103, 105 
Kirkollisen veronkannon yhdistämistä kunnalliseen harkitseva neuvot te lukunta 124 
Kivelän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 159, 161, 164, 214 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 43 
Kodinhoitotoiminta · · ·. 47, 156 
Koitto raittusyhdistyksen avustaminen .···· 175 
Komiteat ja komiteapalkkiot 124—130 
Konala, alueiden pakkolunastaminen tien oikaisemista var ten 198 

» teollisuusalueen järjestämistä koskevat anomukset 213—214 
Konekirjoit tajien pätevyysvaatimukset, kone- ja pikakirjoituslisän maksaminen 8, 120 
Konepajatoimikunnan valitseminen 252 
Koripalloilun harjoitus- ja kilpailupaikkojen järjestäminen 175 
Korkeasaarta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 174 
Korkeussuhteiden, eräiden kortteleiden, muut taminen 215 
Korot ja lainakustannukset, määrärahain yli t täminen 14 
Korpaksen tilan vanhan huvimajan purkaminen 212 
Kortteli nro 173, rakennusten myynt i 212 

» » 217, vanhan siipirakennuksen purkaminen 212 
» » 601, vuokraaminen Shell oy:lle 76 
» » 857, rakennettavien rakennusten muutospiirustukset 210 

Koskelan sähköaseman rakentaminen 100 
» vaunuhallien rakennustoimikunta 128 

Kotitalouslautakunta, huoneistojen luovuttaminen eräiden yhdistysten ja laitosten käyt töön 191 
)> kaluston hankinta 191 
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Kotitalouslautakunta, määrärahat 58 
» opetushuoneiston suunnittelua harkitseva jaosto 125 
» opetuskeittiötä var ten vara t tu huoneisto 191 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 103, 105 
» virat ja viranhalt i jat 58, 191 

Kouluhammasklinikka, määrärahat , viran perustaminen 39 
Koulukasvitarhamaat 184 
Koulupsykologin toimistohuoneen valvonta 185 
Kruununhaan kansakoulu, muutos- ja lisärakennustyöt 186, 187 

» » siivoojan virkojen perustaminen 56 
Kruunuvuorenkatu 11—13:n talon lämmityskustannukset 201 
Kuivaus johdon rakentaminen Etel. Rauta t iekatuun 205 
Kulkutautisairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 160 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 42, 43 
Kullatorpan lastenkoti 168 
Kultaseppien, Helsingin, lahjoitus kaupungin 400-vuotis juhlan johdosta 13 
Kultaseppäkoulun avustaminen 60 
Kulosaaren ja Herttoniemen välisessä salmessa olevan luodon vuokraaminen 76 

» kar tanon talonmies-vahtimestarin palkkaaminen 175 
» kir jastonhoitajan virka-asunto 198 
» siltaa koskevat asiat 89, 220, 237 

Kulosaarentie 42:ssa sijaitsevan talon sähkö johtotyöt 211 
Kulosaari, kioskin myynt i 212 
Kumpulan kunnallisten asuinrakennusten vuokrat 87 
Kunnallisen ja kirkollisen veronkannon yhdistämistä koskeva välikysymys 17 
Kunnalliskertomusten yleishakemiston laatiminen 117 
Kunnalliskonferenssin, pohjoismaisen, valmistelu 135 
Kunnalliskotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 165, 166 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 48 
Kunnallisvaalit ja vaali lautakunnat 100 
Kunnallisverotus 17, 149 
Kunnantyönteki jäin kesäkodin avustaminen 175 
Kunnianosoitukset huomattavien henkilöiden merkkipäivinä 139 
Kuorma-autotaksa 229 
Kurssitoiminta, kaupungin työvoiman kouluttaminen eri kursseilla 135 
Kuusisaaren, Pikku-, jako kortteleihin 215 
Kuvahankinnat , kaupungin 400-vuotisjuhlien 142 
Kyläsaari, alueen varaaminen puhtaanapito-osaston käyt töön 227 
Kytä jä rven veden säännöstely 247 
Kähertäjäkoulun virkojen järjestely ja huoneistokysymykset 57, 190 
Käpylän kansakoulu, huonetilan luovuttaminen kot i talouslautakunnan käyt töön 191 

» » vahtimestarin viran palkkaluokan muut taminen 55 
» kortteleihin n:o 803 ja 888 rakennettavien rakennusten piirustukset 210 
» äitiys- ja lastenneuvolan siivouksen järjestäminen 158 

Käpyläntien kunnossapito 219 
Käräjähuoneiston, Katari inankatu 3:ssa olevan, kunnostaminen 152 
Käymälät , yleiset 220 

Laajalahden asuntoalue, eräiden tontt ien vuokrien alentaminen 201 
» » pakkolunastettaviksi määrä ty t tont i t 201 
» » tont t ikaupan purkaminen 73 

Laajalahdentie 12:ssa sijaitsevan lastentarhan sisustaminen 192 
Laajasalo, alueen vuokraaminen öljysatamaa varten 200 

» Finnträskin ojan perkaaminen 223 
» urheilukentän rakentaminen 53 

Lahjavaroista, Tukholman kaupungin, myönnetyt avustukset 173 
Lahjoitukset 13, 113, 184, 196 
Lahjoitusrahastoista annettavien lainojen korko 148 

» myönnetyt avustukset 193 
Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyt tö 167 
Lahjojen, kaupungin 400-vuotis juhlissa saamien, näytteille aset taminen 142 
Lainat, Arava-, hakuajan pidentäminen 145 

» kaupungin myöntämät 15, 16, 51, 59, 145, 147, 154 
» » o t t amat 14, 143, 145 
» lahjoitusrahastoista annetut 148 
» takaussitoumusten antaminen 14, 16 

Laivalahden vuokra-alueiden järjestelytoimitukset 216 
Lammassaaren venelaiturin korjaaminen 175 
Lapinlahden kansakoulu, väliaikaisen opettajakorkeakoulun vuokra 188 
Lapinlahdenkatu 4:n kansakoulun muutos- ja kor jaustyöt 186 

» 6:n kansakoulun vahtimestarin päivystysvelvollisuus 185 
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Lapinlahdenkatu 27:n talon pihamaalla olevan tiilisen varastorakennuksen purkaminen ja pois-
siirtäminen 212 

Lappeenrannan kaupungin rakennustoimisto, maankoetustankojen myyn t i sille 212 
Lappeenrannassa pidet tävä kansakoululaisten juhla 188 
Lassaksen alueen asemakaavaehdotuksen nimet 214 
Lasten päivän keskustoimiston avustaminen 89 
Lastenhuoltolaitosten tilapäisruokailu- ja yöpymismaksut 168 

» yksityisten, hoitomaksujen korottaminen 168 
Lastenklinikan, yliopiston, avustaminen 165 
Lastenkoti, Suomen lastenhoitoyhdistyksen, vastaanotto-osaston perustaminen 170 
Lastenlinna, hoitopaikkojen varaaminen 164 

» äitiys- ja lastenneuvolan vuokrasopimus 158 
Lastenpsykiatrin toimiston virat ja viranhalt i jat 158 
Lastensuojelumäärärahat 49 
Lastensuojelu virasto, maaseutuasiamiesten palkkiot 168 

» virat ja viranhalti jat 49, 168 
Lastentalon, Pihlajatien varrelle rakennettavan, luonnospiirustukset 58 
Lastentarhanopettajaseminaarin, väliaikaisen, perustaminen 192 
Lastentarhoja ja niihin liittyviä laitoksia koskevat kaupunginhalli tuksen päätökset 105, 191, 192 

» » » » » koskevat kaupunginval tuuston päätökset 58—60 
Lautakuntien, johtokuntien ym. vaali 103 

» puheenjohtaj ien palkkioiden keskinäistä suhdet ta t u tk imaan asetettu komitea 124 
» täydentäminen 103 

Laut tasaaren kansakoulua koskevat asiat 55, 185, 186 
» kansanpuistoalueen ilmajohto verkon kunnostaminen 250 
» katu- ja viemärirakennusten kustannuslaskelmien suunnit telu 217 
» lastentarha, tilapäisen siivooja-talousapulaisen palkkaaminen 191 
» rakennuskieltoalueet 78 
» sivukirjasto, muutostyöt 194 
» teiden kunnossapito 219 
» yhteiskoulun kannatusyhdistys, lainan myöntäminen 16 
» urheilukentän raivaaminen 175 
» vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen 204, 222, 223, 247 

Leikkikentät 58, 59, 176, 211, 225 
Lentokenttä 37, 209 
Leppäsuon kahden kasvihuoneen purkaminen 212 

» lastenseimi, parvekemarkiisin hankkiminen 192 
Leppävaaran alueen rakennussuunnitelmaehdotuksen ym. vahvistaminen 216 

» kartanon ruokakellon luovuttaminen Ruotsiin 194 
Leski- ja orpoeläkekassa, kahvila Maltan entisen huoneiston luovut taminen sen käyt töön ... 211 

» » » lisäeläkkeiden korottaminen 10 
Lihantarkastamon taksojen korottaminen 244 
Liikennejärjestyksen, uuden, hyväksyminen 91, 229 
Liikennejärjestyskomitea 127 
Liikennelaitoksen hallinnassa olevien rakennusten korjaus 91 

» lautakuntaa koskevat asiat 91, 103, 105, 230 
» linja-autojen käyt tö eri tarkoituksiin 231 
» löytö ta varatoimiston ohjesääntö 91 
» määrärahat 91 

Liikennelaitos, autojen ja autonosturin hankkiminen — 237 
» erään kassavajausasian selvittäminen 229 
» lisäalueen varaaminen raitiovaunuhalleja var ten Koskelantien ja Kumpulant ien 

risteyksestä 92 
» radiopuhelimen hankkiminen 237 
» raitio- ja linja-autolippujen hinnan korot taminen 91 
» raitiovaunu- ja johdinautohankinnat 92 
» » » linja-autopysäkit 231, 232 
» ratakiskojen lainaaminen Wärtsi lä-yhtymä oy:lle 237 
» virat ja viranhalt i jat 228 

Liikennelaitosta koskevat aloitteet .' 91, 92 
» » kaupunginhallituksen päätökset 228—231 

Liikennelupien myöntäminen 237 
Liikennemerkkien pystyt täminen 232 
Liikenneonnettomuuksien, lasten mäenlaskusta aiheutuvien, tor juminen 234 
Liikenneturvallisuusopetuksen järjestäminen kouluissa 230 
Liikenneturvallisuusviikon järjestäminen 230 
Liikenteen järjestely 229—238 

» ohjaus valojen hankkiminen 237 
Liikevaihtovero, eräiden kaupungin liikeyritysten osalta suori te t tava 149, 227 
Liitosalueen entisten kuntien ilmoitustaulut 208 

» kioskien aukioloaikaa koskeva aloite 77 
» kunnallispiirien perustamista koskeva aloite 101 
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Liitosalueen ojien ja viemäreiden sekä kaatopaikkojen kunnossapito 90' 
» suurjännitejärjestelmän käytäntöönot taminen 99 
» teiden kunnossapito 221 
» vedentarpeen tyydyt täminen — 227 
» viemärityöt ·· 221—224 

Liittojen, yleishyödyllisten, avustaminen 171—173, 179, 181—183 
Liivasaaressa olevan kansakouluna käyte tyn parakkirakennuksen muutos- ja kor jaustyöt 187 
Liljebladin, A., lahjoitusrahasto 167 
Lilla teatern ab., avustuksen myöntäminen 63, 195 
Lindqvists förlag ab:n, Tukholmalaisen yhtiön, oikeuttaminen painat tamaan Helsingin kar t ta 198 
Linja-auto-aseman laajentaminen 231 

» » » luona olevan ja lkakäytävän pyöristäminen 219 
Linja-autolippujen hinnan korottaminen 91 
Linja-autotaksa 229' 
Linnankosken kansakoulu, vahtimestarin päivystysvelvollisuus, kalustohankinnat 185, 186 
Liputuksen järjestäminen eri tilaisuuksiin 226 
Lisätalousarvion laatiminen 150 
Lohkomis- ja lainhuudatuskulujen suorittaminen eräissä aluevaihdoissa 216 
Lomanvietto- ja kesävirkistystoiminnan avustaminen 54, 182; 

» » » avustusmäärärahojen jakokomitea 125 
Lomasäännön, työntekijäin, muut taminen 9 
Luoton, lyhytaikaisen, myöntäminen kaupunginkassasta 145 

» tilapäisen, myöntäminen Mankala oy:lle 145 
Länsisataman aitaaminen 242 

» alueen katujen nimet 214 
» huoltorakennuksen rakentaminen satamatyönteki jöi tä varten 95 
» raidejärj estely 95, 244 

Läpikulku talojen rakentaminen Ruskeasuolle 211 
Lääkärit , apulaislääkärin viran perustaminen terveydenhoitovirastoon 38 

» terveydenhoitoviraston, päivystyspalkkioiden korot taminen 38 
» I I kaupunginlääkärin viran palkkaluokan määrääminen 38 

Maanhankintalain tarkoituksiin luovutet tavia alueita koskevat kysymykset 68, 69, 201 
Maantie jatkeiden kunnossapito 218 
Maanvuokrasuhteiden pidentämistä koskeva laki 200s 

Maatalouslaskentalautakunnan asettaminen 252: 
Maidontarkastamon määrärahat , taksa ja työaika 39, 157 

» uudisrakennuksen sisustustyöt 39' 
» virat ja viranhalt i jat 156, 157 

Maistraatti, asemakaava- ja rakennusasioiden asiantunti jan palkkio 151 
» Kaarle XII : t a esittävän muotokuvan siirtäminen 151 
» kokoonpano ja toimintaa koskeva esitys 35 
» lisäjäsenen asiantuntijapalkkio 35 
» tarverahat 151 
» tielain mukaisten tehtävien hoito 217 
» virat ja viranhalt i jat 35, 150 

Maitokauppojen avoinnaoloaika kesäsunnuntaisin 38, 125 
Makkaranmyyntivaunujen tarkastuspalkkio 156 
Malmi, alueiden pakkolunastaminen 198 

» kioskien rakentamisoikeus 207 
» Opistotien kunnostaminen 219 
» Suvitieltä laskevan ojan perkaaminen 224 

Malmin eteläisen kansakoulun vahtimestarin päivystysvelvollisuus 185 
» jatkokoulun vahtimestarin päivystysvelvollisuus 185 
» kunnalliset asuntotalot, likavesikaivojen korjaukset 211 
» kylä, alueiden myynt i 70 
» » aluevaihdot 66, 67 
» lentokentälle rakennet tava merkkivalaistus 209 
» pohjoisen kansakoulun vahtimestarin päivystysvelvollisuus 185 
» -Puistolan alue, vesi- ja viemärijohdon rakentaminen 98 
» sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 163, 212, 247 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 44 
» suomenkielinen kansakoulu, testamentt i lahjoitus sen hyväksi 188 
» -Tapanilan asemakaavaehdotusta koskeva kantelu 215. 
» » kylä tienhoitokunta, tilan myynt i 72 
» terveystalon vastaanottoapulaisen palkkio 158 

Mankala oy., lainojen myöntäminen 145, 147 
» » osakkeiden leimaveron maksaminen 16 
» » pääoman korko 148 
» » sähkövoiman kuljetusta koskeva sopimus 250 
» » takaussitoumuksen antaminen 15, 148 

Mannerheimliiton avustaminen 170, 182, 183, 193 
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Mannerheimliiton ja kaupungin välinen Pakilan lastentarha-terveystaloa koskeva sopimus 192 
» Oulunkylän osastoa varten varat tu huoneisto 192 
» Pakinkylän lastentarha-terveystaloa varten myönne t ty laina 50, 145 
» Tanskan-lapsivaliokunnan avustaminen 170 

Marian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 159, 160, 215 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 41, 42, 47 

Marjaniemen alueen katuvalaistuskustannukset 249 
» melojat-yhdistys, lainan myöntäminen 148 
» » » vuokrasopimus 200 

Marttilan invalideille vuokra t tu jen tonttien vuokraehdot 69 
Martti lan korttelin n: o 5 tont in n:o 1 vuosivuokra 201 

» omakotialueen vuokraehdot 200 
Matka-apurahat , viranhalti jain ja työntekijöiden 130—134 
Martkakertomukset » » » '· 134 
Matkustussäännön mukaisten päivärahojen korottaminen 8 
Maunula, alueen varaaminen häädetyille rakennettavia asuntorakennuksia var ten 86 

» asunnon varaaminen yksityislääkärin vastaanot toa var ten 155 
» kortteleihin n:o 236 ja 270 rakennettavien rakennusten pi i rustukset 210 
» korttelin n:o 218 vuokraaminen 75 
» tont in varaaminen seurakuntakotia varten 202 

Maunulan höyläämön ja betoniputkivalimon osalta suoritet tava liikevaihtovero 149, 227 
» » ym. rakennusten palo vakuut taminen : 227 
» kansakoulu, asuinhuoneistojen määrääminen virka-asunnoiksi 186 
» » talonmies-lämmittäjä-vahtimestarin virka 55 
» kansanasunnot oy:lle myönnet ty oikeus lämpöjohtokanavan rakentamiseen 205 
» » » vuokratut alueet 75 
» » oy:n osakkeiden merkitseminen 148 
» lastentarhan ja -seimen perustaminen 59 
» pienasunnot oy., avustuslainan myöntäminen 147 
» » oy:n osakkeen myynti 148 
» » » tontt ien kunnostaminen 211 
» » » vuokrien määrääminen 87 
» sahan omaisuuden arvo 118 

Mechelingatan n:o 38, bostadsaktiebolaget, lisämaksun suori t taminen yht iön rakennusrahas-
toon 145 

Meilahden kansakoulutalon luonnospiirustukset 55, 187 
» kansakoulutontista vuokratun alueen vuokrasopimuksen irt isanominen 200 
» uusi kansakoulu, ilvesveistoksen sijoittaminen 188 

Meilahti, alueen luovuttaminen keskuskasvitarhaa var ten 208 
» sähkölinjakadun avaaminen 250 

Mellunkylän eräiden alueiden osto 65 
Menosääntö, kaupungin v:n 1951 24—33 
Merimiehenkatu 43:ssa sijaitsevan lastentarhan talousapulaisen vi rka-asunto 192 
Messuhallin koillispuolella olevan alueen järjestäminen 214 
Metsien, kaupungin, siistiminen 209 
Metsolan kansakoulu, vahtimestarin päivystysvelvollisuus, ka lus tonhankinta 185, 186 
Metsäkummun tarkkailu kodin tappion peittäminen 170 
Mjölbollstadin parantolan lainan takaaminen 16 
Muistomerkkien ja patsaiden, julkisten, varustamista nimikilvillä koskeva aloite 64 
Muistotammien, eräiden merkkimiesten, merkitseminen 224 
Munkkiniemen kansakouluja koskevat asiat 55, 56, 186, 187 

» lastentarhan alueen aitaaminen 192 
» rakennuskieltoalueet 78 
» sivukirjaston aukioloaika 61 
» » kunnostaminen 194 
» säätiölle vuokratun huoneiston luovuttaminen kaupunginki r jas ton käy t töön ... 194 
» vanhan uimaranta-alueen laitteiden vuokraaminen Kar l Fazer oy:ltä 176 
» yhteiskoulun koulutalon vuokraoikeuden lunastaminen 60 
» » viemärijohdon rakentamisoikeus 204 

Munkkiniemi, aluevaihto 68 
» kivisen navettarakennuksen purkaminen 212 
» uimarannan käyt töa jan pidentämistä koskeva aloite 53 
» vesijohto- ja viemärityöt 204, 221, 222 

Musiikkiharrastuksen levittäminen varhaisnuorison keskuuteen 62—63 
Musiikkilahjoitusrahaston avustaminen 196 
Musiikkilautakunnan määrärahat 63 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 105 
» sihteerin palkkio 195 

Muuntajan rakentaminen Martinkylän tien varrelle 208 
Muuttoliikettä Helsinkiin koskeva vetoomus 251 
Mäkelänkatu 78—82 olevissa kerhohuoneissa suori tet tavat kor jaukset 211 
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N.N.K.Y:n avustaminen 193 
Naistenklinikan gynekologinen poliklinikka, lääkärin palkkaaminen 47 
400-vuotis juhla, kaupungin 12, 13, 125, 139—142, 235 
Neuvolat, ks. myös Äitiys- ja lastenneuvolat 
Neuvolahuoneistojen hankkimista var ten asetettu komitea 126 
Neuvolalääkärien palkkaus 158 
Neuvotteluoikeus, eräille järjestöille myönnet ty 119 
Nikkilän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 162 

» » » kaupunginval tuuston päätökset 43, 44 
Nobel-Standard oy:lle öljysatamaa var ten vuokrat tu maa-alue 200 
Nukarin lastenkoti 168 
Nuohoustaksan korottaminen 155 
Nuoriso-ohjaajakurssien, pohjoismaisten, järjestäminen 183 

» -orkesterin perustaminen 183 
Nuorisojuhlan järjestäminen Messuhalliin 180 
Nuorisojärjestöjen avustaminen — 181 

» avustusmäärärahojen jakokomitea 125 
Nuorison askartelupaja 54 
Nuorisotalokomitea 125 
Nuorisotoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 181 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 54 
Nuorisotyölautakunta, aikakauslehtitilaukset 181 

» apulaisnuorisoasiamiehen palkkaus 54 
» määrärahat 54 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 103, 104 

Nuorten talkoiden kannatusyhdistyksen huoneiston vuokraaminen 178 
Nurmijärven maantien rakentaminen 220 

Obligaatioiden ja velkakirjojen, ruotsalaisten, maksaminen 143 
» v:n 1902, Ranskassa liikkeellä olevien, lunastaminen 145 

Obligaatiolainan, Etelä-Suomen voima oy:n, obligaatioiden ostaminen 148 
Obligaatiolainat, uuden ottaminen, käyttösuunnitelman muut taminen 14, 144 
Ohjesäännön, ammattiopetuslaitosten, muut taminen 189 

» liikennelaitoksen löytötavaratoimiston, vahvistaminen 91 
Oikeusapulautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 104 
Oikeusaputoimiston määrärahat 51 
Oikeuslääketieteellisen laitoksen ja kaupungin välinen sopimus 40 
Oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia koskeva aloite 40, 156 
Oikokatu 7:n kansakoulu, käymälöiden järjestäminen 186 
Olympiakisoja koskevat asiat 176, 251 
Olympialaiturin matkustajapavil jongin luonnospiirustukset 95 
Olympiarakennustoimikunta, määrärahat 176 

» tilapäislainan myöntäminen 145 
Olympiarakennustoimisto, rakennusaineiden hankkiminen 226 
Omakotilainat 14, 145, 147 
Opettajakorkeakoulun, väliaikaisen, vuokran vahvistaminen 188 
Opettajayhdistyksen, Helsingin, avustaminen 188 
Opetusrainojen valmistaminen kaupungin 400-vuotishistoria-aineiston perusteella 142 
Opintomatkat 124 
Oppikoulutonttien luovutusehtojen muut taminen 60 
Osakkeiden merkitseminen 16, 17 

» myynti 148 
Oslon 900-vuotisj uhla 135 
Otaniemi, vesijohdon rakentaminen, viemäroimis- ja vesijohtosuunnitelma 97, 222, 246 
Otso, jäänsärkijä 240, 241 
Oulunkylä, alueen varaaminen äitiys- ja lastenneuvolaa sekä lastentarhaa varten 192 

» eräiden tilojen pakkolunastaminen 198 
» erään vuokra-alueen myynt i 69 
» maa-alueen vuokraaminen 66 
» tilan osto 65 
» vesi- ja viemärijohtotunnelin rakentaminen aseman pohjoispuolelle 223 
» vesipostin rakentaminen syöttö johtoon 247 

Oulunkylän kansakoulun muutostyöt 56 
» kartano, eräiden rakennusten purkaminen 212 
» poliisiaseman muutos- ja korjaustyöt 153 
» seurakuntakotia varten vara t tu tont t i 75, 201 
» sivukirjasto, kir jastonhoitajan palkkio 193 
» sähkö oy:n kaupungille siirtyneen omaisuuden maksaminen 17 
» töyväenurheilijat -yhdistyksen avustaminen 177 
» urheilijat yhdistyksen avustaminen 176 
» urheilukentän pukusuojien kunnostaminen 176 
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Oulunkylän varhaisnuorison retkeilykeskuksen kunnostaminen ... 183 
» yhteiskoulun kannatusyhdistykselle vara t tu tont t i 201 

Painatus- ja hankintatoimisto, huoneiston kunnostaminen 112 
» » » kaupungin kar t tojen luovuttaminen ja myynt i 113 
)> » » varastotilin ennakko varojen korot taminen 171 
» » » viranhalt i jat 108 

Pakila, aluelääkärin vastaanoton järjestäminen ja päivystävän lääkärin palkkaaminen 155 
» erään pihlajan varaaminen rodunjalostuksen kantapuuksi 188 
» Itä-, äitiys- ja lastenneuvolan huoneisto 158 
» Länsi-, terveyssisaren asunto 156 

Pakilan kansakoulua koskevat kaupunginhallituksen päätökset 185, 187, 201 
» lastentarha-terveystaloa koskevat asiat 50, 145, 192, 193 
» urheilukentän laajentaminen 215 

Palkankorotukset, urakkatyöntekijäin 9 
Palkat, viranhaltijain indeksi- ja kuoppakorotukset 7, 8, 119 

» päiväpalkan laskuperusteet 120 
Palkkalautakunnan puheenjohta jan ja jäsenten vaali 104 
Pallokenttää koskevat asiat 52, 175 
Palokunnan, Helsingin vapaaehtoisen, oikeuttaminen korot tamaan teat ter ivart ioint imaksu 154 
Palotointa koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 37, 38, 153, 154 
Palovakuutus, Maunulan höyläämön 227 
Pariisin taiteilijahuoneistojen hankkimista koskeva aloite 102 
Pasila, kaatopaikka, jätepaperin kerääminen 227 

» kioskin rakentamisoikeus 207 
» lastenseimen määrärahat 60 
» leikkikenttää ja kelkkamäkeä koskevat asiat 91, 176 

Pauligin, G., lahjoitusrahaston korkovarojen käyt tö 193 
Pelastusarmeijan avustaminen ·· 167, 183 
Pellonraivaus oy:lle maksettu korvaus Koskelan hallialueella suoritetuista maansiir totöistä ... 229 
Pesulaitoksen, kunnallisen, periaateluonnosten laatiminen 130' 
Pesulauttojen rakentaminen Vantaanjokeen 243· 
Pihlajasaarta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 174 
Pikakirjoituslisän maksaminen viranhaltijoille 8 
Pirkkola, kioskin rakentamisoikeus 207 
Pirt t imäen retkeilymajan kor jaustyöt 174 
Pi tä jänmäen kansakoulua koskevat asiat 187, 188, 201 

» lastentarhan korjaustyöt — 192' 
» palokunta, sairaankuljetusauton luovuttaminen sen käy t töön 155 
» urheilukentän laajentamista varten ostet tava maa-alue 66 
» kioskin rakentamisoikeus 207 
» Tallkulla-nimistä diakonissalaitoksen lastenkotia koskeva sopimus 50' 
» teollisuuskortteleista myydyt tont i t 70, 72 

Pohjoismaiden pääkaupunkien kansanhiihto-ottelu, kunniapalkinnon lahjoi t taminen 177 
» raitiotieläiskisojen tappion korvaaminen 230 

Pohjoismaisten musiikkipäivien avustaminen 63 
» nuoriso-ohjaajakurssien järjestäminen 183 
» rakennuspäivien Suomen edustajisto 126 
» ylioppilaskäräjien järjestelytoimikunnan avustaminen 196 

Poikien ammattikoulu, valmistava 58, 190' 
Poliisijärjestystä koskeva aloite 36 
Poliisikunnan henkilönvalinnan tehostamista koskeva aloite 36 
Poliisilaitos, määrärahat 37 

» uimalippujen hinnan korottaminen 153 
» viranhaltijain palkkiot 36 
» ylimääräisen apulaisen palkkaaminen poliisilääkärille 152 

Poliisilaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 152, 153 
Poliklinikan, erikois-, jär jestäminen vanhuksia varten 164 

» korva-, hoi ta ja t taren palkka 185 
» silmä-, välineiden hankkiminen 186 

Poliklinikoiden, kaupungin sairaalain, röntgenmaksut 159 
» » » taksan muuttaminen 41 

Polkupyörätelineen pystyt täminen Merimiehenkadun jalkakäytävälle 209' 
Polttopuiden hankinta, hinnat ja käyt tö 117 
Porthaninkadun kansakoulun vahtimestarin päivystysvelvollisuus 185 
Postitullikamari, tuulaaki- ja liikennemaksujen kantopalkkio 241 
Potilaiden omaisten kuljetusta kaupungin ulkopuolelle oleviin sairaaloihin koskeva aloite 54 
Promotiojuhlat, Helsingin Yliopiston, kaupunginorkesterin luovut taminen 195 

» » » niiden järjestämiseen myönnet ty avustus 196 
Puhelimien hankkiminen, siirtäminen ym 123 
Puhelinyhdistys, ks. Helsingin puhelinyhdistys 
Puhtaanapito-osastoa varten va ra t t ava t alueet 227 
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Puhtaanapi tomaksujen korottaminen 90 
Puistojen hoito 224 

» ja aukioiden paperikorit 90 
» järjestämistä ja kunnossapitoa koskevat aloitteet y m 89, 90 

Puistokaitsijöiden valistus- ja leikkikurssit 193 
Puistola, eräiden teiden rakentamisajan pidentäminen 220 

» erään viemäriojan putki tus 224 
Puistolan kansakoulu, pumpun hankkiminen ja pumppuhuoneen rakentaminen 186 

» sivukirjasto, kir jastonhoitajan palkkio 193 
» tiehoitokunta, soran luovuttaminen 220 

Puistotie, It . , aidan rakentaminen tontille n:o 6 226 
Pukinmäen kansakoulua koskevat asiat 55, 185, 187, 201 

» tila, eräiden rakennusten purkaminen 212 
Pukinmäki, kioskin rakentamisoikeus 208 
Punainen mylly -teatterin avustaminen 196 
Punainvaliidien, v:n 1918, -yhdistyksen avustaminen 167 
Puolustuslaitoksen alueiden saat tamista kaupungin käyt töön koskeva aloite 77 
Puutarhakadun jatkeen avaaminen liikenteelle 89 
Puutarhatuot teiden myyntioikeus toreilla 77 
Päiväkotia varten Kirstinkatu 12:sta vuokrattu huoneisto 59 

Raajarikkoisten koulusäätiö, vesi- ja viemärijohdon rakentaminen 207 
Raaseporin tuberkuloosipiirin kuntainliiton liittovaltuuston jäsenten vaali 107 
Raastuvanoikeuden kirjaston luettelointi, muutostyöt 152 

» määrärahat 36 
» toiminnan järjestely, virat ja viranhalt i jat 35, 152 

Raatihuone, vanha, päällysvaatteiden säilytystilan järjestäminen 152 
Raatihuoneen arkisto, virat ja viranhalt i jat 36 
Radio-orkesteri, kaupungintalon juhlasalin luovuttaminen sen käyt töön 213 
Rahavarojen, virastojen ja laitosten, kuljettaminen 150 
Rahatoimiston erhelaskujen korvaaminen 115 

» muutos- ja korjaustyöt 115 
» määrärahat 5 
» postilaitokselle suoritettava veronkantopalkkio 150 
» varain hoidon valvonta 109 
» virat ja viranhalt i jat 114, 115 

Raisiontie, lämpöjohtokanavan rakentaminen 205 
» 11, asunto-osakeyhtiö, tontin myynti 71 
» » » » yhtiöjärjestyksen hyväksyminen ja osakkeiden merkitse-

minen 148 
Raisiontien lämpö oy:n osakkeiden merkitseminen ja yht iöjär jestyksen hyväksyminen 148 
Raitiolippujen hinnan korottaminen 91 
Raitiotie- ja omnibus oy:n kaupungille siirtyneen omaisuuden maksaminen 17 
Raittius- ja nuorisojärjestöjen avustusmäärärahojen jakokomitea 125 
Rait t iuslautakuntaa koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 54, 103, 104, 178, 252 
Rait t iusmäärärahojen jakoa koskevat valitukset 180 
Raittiusseurojen ja - järjestöjen avustaminen - 179 
Rait t iustyön tukeminen kansakouluissa 188 
Rakennuskiellon, liitosalueen eräiden osien, jatkaminen 78 
Rakennuslupatodistusten antaminen 213 
Rakennussuunnitelmantakaisten määräysten tehostaminen 215 
Rakennustarkasta ja t 151 
Rakennustarkastuskonttori , määrärahat 35 

» sanomalehtien tilaaminen 152 
» virat ja viranhalti jat 35, 151 

Rakennustoimistoa koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 
88, 216—218, 225, 226, 228 

Rakentamisajan, tonttien, pidentäminen 74, 199 
Rakuunantie, katu-, viemäri- ja vesijohtojen rakentaminen 202 
Rastbölen tilan ostaminen 66 
Ratakiskojen lainaaminen Wärtsilä yh tymä oy:lle 237 
RatsastushaUissa sijaitsevan poliisihuoneiston korjaustyöt 153 
Rautatieasema, myynti toiminnan kieltäminen sen ulkopuolella 208 
Rautatiehallituksen oikeuttaminen aset tamaan näytteille ent. keisarillinen juna 142 
Rautat iekatu, Etel., kuivaus johdon rakentaminen 205 
Rautatievaihteiden ja vaihdeosien ostaminen valt ionrautateil tä 243 
Reijolan lastenkoti 168 
Reikäkorttikoneiden vuokraaminen tilastotoimistoon 117 
Reimarsin alue, vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen 222 
Renlund oy., ampuma-aseiden kaupan harjoi t tamista koskeva anomus 256 

» oy:n ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen irtisanominen 200 
Renlundin, K. H., lahjoitusrahaston korkovarojen käy t tö 193 
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Reumaliiton avustaminen 167 
Revisiolaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 118 
Revisiotoimisto 7 
Rii tamäen vanhan navettarakennuksen purkaminen 212 
Rikkalaatikkojen hankkiminen satama-alueelle 243 
Rikostuomioiden toimeenpanijain konttori, määrärahat 35 
Rinnekodin vajaamielisten hoitolan laajentaminen 51, 146 
Rokotuspalkkioiden takaisinmaksua koskeva asia 156 
Ruoholahden liikenneristeyksen juna- ja katuliikenteen järjestämistä koskeva aloite 92 
Ruokailukojujen hankkiminen rakennustoimiston työntekijöitä var ten 226 
Ruokailusta, sairaaloiden tilapäis-, peri t tävän maksun vahvistaminen 159 
Ruokamullan luovuttaminen Herttoniemen teollisuusalueelta 209, 244 
Ruskeasuo, jousiammuntakentän kunnostaminen 225 

» lastentarhan ja -seimen perustaminen 59 
» läpikulku talojen rakentaminen 211 
» tont t ien myynt i 69 

Ruumiiden kuljetuksen kustannusten siirtäminen poliisilaitokselle 152 
Ryt ty län koulukotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 169 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 49, 50 
Räjähdysainevaraston hoi ta jan määrääminen 256 
Röntgenkuvaus, tuberkuloositoimiston suori t tama 157 

Sairaalaa, pohjoisia kaupunginosia varten rakennettavaa, var ten vara t tu ton t t i 202 
Sairaalalautakunnan määrärahat 41 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 102, 104 
Sairaalalautakunta, apulaislääkärien virkojen järjestely 159 
Sairaalaosastojen sulkemisen estämistä suunnittelemaan asetettu komitea 125 
Sairaalat, henkilökunnan tuberkuloositarkastukset 159 

» hoitomaksujen korottaminen 41 
» poliklinikkain taksan muuttaminen 41 
» röntgentutkimuksesta ja -hoidosta per i t tävät maksut 159 
» sivukirjaston perustaminen 61 
» tilapäisruokailusta per i t tävän maksun vahvistaminen 159 
» tiliviraston määrärahat 41 
» virat ja viranhalti jat 159 

Sairaanhoidon korvaaminen kulku tau t i ta r tunnan saaneen potilaan hoidosta 156 
Sairaanhoitajatarkoulua koskevat kaupunginhallituksen päätökset 164 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 44, 45 
Sairaanhoitajattarien asuntolan vuokraaminen Domus Academicasta 159 

» lepokotiyhdistyksen avustaminen 165 
» sairaaloissa vuosiloma- ja viransijaisina toimivien, palkkaus .. 159 

Sairauslomasäännön, työntekijäin, tarkistus 120 
Sakkokoron ja perimispalkkioiden, yksityisoikeudellisten sopimusten mukaisten, korot taminen 150 
Salmisaaren voimalaitokselle johtavan rautatieraiteen siirtokustannukset 250 

» voimalaitoksen huoltorakennuksen luonnospiirustukset 100 
Sanomalehtitoimiston järjestäminen kaupungin 400-vuotis juhlien ajaksi 142 
Santahaminan lastentarhain opettajien laivamatkakustannukset 192 
Satakuntalainen osakunta, tontin myynt i 70 
Satamalaitos, mullan myynti Herttoniemen teollisuusalueelta 244 

» määrärahat 94, 241 
» erään työntekijän sairauslomakorvausta koskeva valitus 240 
» teodoliitin hankkiminen satamarakennusosastolle 244 
» vaatetusesineiden hankkiminen henkilökunnalle 240 
» virkahuoneiden sijoittaminen taloon Eteläranta n:o 10 242 
» virat ja viranhalt i jat 92, 239, 240 

Satamalautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 103, 105 
Satamamaksujen korottaminen ja palaut taminen 94, 241 
Satamaradan rakennussuunnitelma 243 

» varrelle rakennet tava suojakaide 243 
» yli rakennettava katusilta - 94 

Satamat, aukipitäminen liikenteelle 241 
» Eteläsataman hiilenantolaitteen ja vedenviskurin siirtäminen 244 
» » matkustajapavil jongin pääpiirustukset . 242 
» hiilivarastoalueen järjestäminen kaasulaitoksen käyt töön 243 
» Katajanokan satama-alueen aitaaminen 242 
» » uloimman vetoraiteen pidentäminen 244 
» lisäraiteen rakentaminen Herttoniemen öljysatamaan 244 
» Länsisataman aitaaminen 242 
» » raidejärj estely 244 
» rikkalaatikkojen hankkiminen satama-alueille 243 
» teknillisen suorituskyvyn parantaminen 242 
» toimistokojun rakentaminen Herttoniemen sa tamaan 242 

Kunnatt.kert. 1950, I osa 18 



274 Hakemisto 

Satamat , vartioko jun rakentaminen Sörnäisiin 242 
Satamatyöntekijäin huoltorakennuksen rakentaminen Länsisatamaan . 95 

» pukeutumis- ja oleskelusuojien järjestelyä koskeva aloite 95 
Satamatöiden ottamista kaupungin haltuun koskeva aloite 94 
Sauna- ja kylpyläolojen parantaminen 40 

» -seura, lainan myöntäminen 16 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnan jäsenten vaali 106 
Seurasaarta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 174 
Shell oy., korttelin n:o 601 vuokraaminen sen käyt töön . 76 
Sibeliuksen 85-vuotispäivän juhlakonsertti, kaupunginorkesterin luovuttaminen ko. tilaisuuteen 195 
Sibelius-akatemian oppilaskunnan avustaminen 195 

» -viikon järjestäminen Helsinkiin .· 63, 126 
» » säätiön perustaminen 196 

Sielullisesti sairaiden huoltolaitosten määrärahat 39 
Siirtomäärärahoja, käyt tämättömiä, koskeva välikysymys 18 
Siivouskorvausten, pinta-alan mukaan laskettujen, korottaminen 198 
Sillat, Kulosaaren 220 
Silta, satamaradan yli rakennettava 95 
Siltavuorenranta, varoitustaulujen pystyt täminen 243 
Sirpalesaari, laiturin rakentaminen . 243 
Snellmaninkadun kansakoulu, lämminvesimittarin hankkiminen 186 
Societas gerontologica fennica -yhdistys, vanhusten poliklinikan järjestäminen 164 
Sofiankatu 4:ssä sijaitsevan poliisitalon lämmit tä jän päivystyskorvaus 197 
Sofianlehdon pikkulastenkoti 168 

» vastaanottokoti 169 
Sokeiden kirjastotoiminnan avustaminen 61 
Sokeiden valmistamien tarvikkeiden osto 123 
Sopimukset, sairaaloita koskevat 40, 42, 45, 46, 50, 51, 164 
Sosiaalihuollossa olevien, ruotsinkielisten lasten sijoittamista koskeva aloite 51 
Sosiaalivirastotalon rakentamista varten asetettu komitea 127 
Sotainvaliidien veljesliiton avustaminen 167 

» » kioskien rakentamisoikeudet 208 
Sotilasmajoituksesta suoritettavat korvaukset 251 
Stadion-säätiö, jäsenten vaali 106 

» » lainan myöntäminen 16 
Stadionille johtavan kadun leventäminen 52 
Stansvikin kesäkoti 174 
Stockholmarnas Helsingforshjälp -yhdistyksen lahjoitus 142 
Stockholms daghem för barn -yhdistyksen avustaminen 60 

» » » » » päiväkodille t eh ty lahjoi tus 142 
» stads kommit té för nordiskt hjälparbete -nimisen komitean lahja kaupungille ... 145 

Stockmann oy., ampuma-aseiden kaupan harjoi t tamista koskeva anomus 256 
Sturenkatu 4:n kansakoulun muutos- ja korjaustyöt 187 
Suojakaiteiden rakentaminen satamaradan varrelle 243 
Suojakatosten rakentamista liikenneristeyksien raitiotiepysäkeille koskeva aloite 92 
Suojakorokkeiden rakentaminen 235 
Suojateiden merkitseminen 232 
Suomalaisen Oopperan avustaminen 63 

» teatteritalo oy:n kanssa käytäviin neuvotteluihin val i tut kaupungin edusta ja t 255 
Suomen ampujainliiton avustaminen 176 

» autoklubin ansiomerkit 122 
» kaapelitehdas oy:n oikeuttaminen pys ty t tämään polkupyöräteline 209 
» Kansallisteatterin avustaminen 63 
» kaupunkiliiton ansiomerkit 122 
» kirjailijaliiton avustaminen 196 
» kukkasrahaston vuokraaman tontin vuokra-ajan pidentäminen 76 
» lastenhoitoyhdistys, avustuksen myöntäminen 60, 170 
» » lainan myöntäminen 146 
» » turvattomien ruotsinkielisten lasten vastaanotto-osaston perusta-

minen 51, 146 
» matkatoimisto oy:n avustaminen 251 
» » » matkailijoiden kiertoajelujen a iheu t taman tappion korvaaminen 177 
» messut osuuskunnan johtokunnan jäsenten valitseminen 255 
» » » osuuksien merkitseminen 148 
» osuuskauppojen keskuskunnan lahjoitus 196 
» Punaisen Ristin plastikkakirurgisen sairaalan ja kaupungin välinen sopimus 45 
» » » Uudenmaan läänin piirihallituksen avustaminen 60 
» siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liiton avustaminen 167 
» syöpäyhdistyksen avustaminen 165 
» säveltaiteilijain liiton juhlakonsertti, kaupunginorkesterin luovut taminen ko. tilaisuuteen 195 
» säveltäjät -yhdistyksen avustaminen 63 
» taideakatemian avustaminen 196 
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Suomen taideakademian isännistön jäsenen vaali 106 
» teat ter i jär jestöjen keskusliiton avustaminen 196 
» työväen musiikkiliiton Uudenmaan piirin avustaminen 195 
» Työväenteat terin avustaminen 63 
» ulosottoapulaisten yhdistyksen avustaminen 151 

Suomenlinna, sähkölaitoksen rakentaminen 100 
» väliaikaisen valaistuksen asentaminen Kustaanmiekan laiturille 174 

Suomenlinnaan vedet tävä suurjännitejohto 250 
Suomenlinnan ja kaupungin välisen liikenteen hoitamiseksi perus te t tava osakeyhtiö 128, 239, 255 

» )> » » » järjestäminen 91, 92, 241 
Suomi-poikien kannatusyhdistyksen avustaminen 63 
Suurjännitejärjestelmän käytäntöönottaminen eräillä liitosalueilla 99 
Suvilahden voimalaitos, Hake-kuljett imen romuttaminen 250 

» » lisärakennuksen luonnospiirustukset 249 
» voimalaitoksen yhteyteen suunnitellun jätteiden polttolaitoksen rakentaminen ... 90 

Svenska köpmannaskolan i Helsingfors -nimisen koulun avustaminen 60 
» Teatern, avustuksen myöntäminen : 63 

Syväjäädyttämön, teurastamon, rakentaminen 245 
Syyttäjistö, määrärahat 36 

» virat ja viranhalti jat 152 
Sähkökojeita koskeva erikoistutkimus, tilastotoimiston suori t tama 116 
Sähkölaitoksen rakentaminen Suomenlinnaan 100 
Sähkölaitos, autopäivystyksen täydentäminen 250 

» erään jälki veloituksen peruuttaminen 100 
» Herttoniemen—Santahaminan sähköjohdon lunastaminen 250 
» johtosäännön hyväksyminen 97 
» kaupungille makset tava korko 149 
» Koskelan sähköaseman rakentaminen 100 
» käyte t ty jen sähkölamppujen myynt i 249 
» Lauttasaaren kansanpuistoalueen ilmajohto verkon kunnostaminen 250 
» liittymismaksut ja luottovakuutus 248, 249 
» määrärahat 99, 249 
» pikkuhiilten lainaaminen Hiilikauppiaitten Yhdistykselle 250 
» päivystäjien asuinrakennuksen piirustukset 99 
» » » rakennustöitä valvomaan asetet tu komitea 128 
» Salmisaaren voimalaitos, huoltorakennuksen luonnospiirustukset 100 
» » » rautatieraiteen si ir tokustannukset 250_ 
» suurjännitejärjestelmän käytäntöönottaminen eräillä liitosalueilla 99 
» Suvilahden voimalaitoksen Hake-kuljet t imen romut taminen 250 
» » » lisärakennuksen luonnospiirustukset 249 
» sähkölinjakadun avaaminen Meilahteen 250 
» Etelä-Suomen voima oy:lle suoritettava korvaus 250 
» tont in varaaminen Vallilan sähköasemaa var ten 100 
» virat ja viranhalt i jat 99, 249—251 

Sähkön hinnan korottaminen 99 
» ja kaasun käyt töä kotitaloudessa tu tk ivan komitean sihteerin palkkio 128 

Sähkönhankintasopimuksen, Imatran voima oy:n ja kaupungin välisen, uusiminen 99 
Sällskapet Muntra Musikanter -laulukuoron avustaminen 196 
Säätiöiden, yleishyödyllisten, avustaminen 171—173, 183 
Sörnäisten satama, siirrettävän vartiokojun rakentaminen satamapoliisia varten 242 

Taidehankintoja valmisteleva toimikunta 126 
Taideteollisen oppilaitoksen ammattikouluosaston avustaminen 193 
Taideteollisuuskoulun johtokunnan jäsenten vaali 106, 107 
Taideteosten, Helsinki-aiheisten, näyttelyn järjestäminen 142 

» ostaminen . 196 
Taivaanvuohentie n:o 3 ja 5, asunto-oy:n oikeuttaminen raken tamaan viemäri johtoja 222 
Takaussitoumukset 14, 15, 16, 148 
Taksa, henkilö vuokra-autojen 229 

» kaupungingeodeetin tehtävistä suoritettavia maksuja koskeva 78 
» kuorma-autojen 229 
» l ihantarkastamon 244 
» linja-autojen 229 
» teurastamon 96, 244 
» tontt imittauksien ym 78 

Taksoituslautakunnan jäsenten vaali 102 
Talin alue, tont in varaaminen kansakoulua var ten 201 

» kar tänon päärakennuksen hoito 212 
» Pa jamäen alueen varaaminen ja asemakaavan hyväksyminen 72 
» siirtolapuutarhan ulkovalaistuksen järjestäminen 209 

Tallkulla-nimisen lastenosaston, diakonissalaitoksen, perustaminen 171 
Talousarvio, kaupungin v:n 1950, muutokset 18—22 
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Talousarvio, kaupungin v:n 1951 22—35 
Talousarvion laatimista koskeva kiertokirje 150 

» rakenteen muut tamis ta koskeva aloite 17 
Talousspriin myynti luvat 102 
Tammelundin rakennuskieltoalueet 78 
Tammion, V. J., testamentti lahjoitus 61 
Tammisalo—Tammelund-nimen hyväksyminen alueen nimeksi 214 
Tapanila, kioskin rakentamisoikeus 207 

» yleisen käymälän rakentaminen 220 
Tapanilan kylä, eräiden tilojen osto 65 

» paloaseman korjaustyöt 154 
» ruotsinkielisen kansakoulun sisustustyöt 187 
» sivukirjasto, kir jastonhoitajan palkkio 193 

Tapaturmakorvausten kalliinajanlisät 121 
Tapaturmavakuutussopimus, Vakuutusyhtiö Pohjolan ja kaupungin välinen 154 
Tart tuvien tautien hoitoa koskeva aloite 40 
Tarvon sillalle johtavan tien kunnostamista koskeva aloite 90 
Tavolan koulukodin toiminnan lopettaminen 49 
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan avustaminen 1 60 
Tekniska läroverket i Helsingfors-niminen säätiö, lainan myöntäminen 16 
Telakkatontin makasiinirakennuksen piirustukset 242 
Tenholantien jalkakäytävän rakentaminen 219 
Teodoliitin hankkiminen satamarakennusosastolle 244 
Teollisuusalueet, Konalan kylään jär jestet tävä 213, 214 

» tontt ien myynti 70, 72 
Teollisuuskeskus oy., kaupungin edustajien valitseminen johtokuntaan 255 

» oy:n osakepääoma, kaupungin osuuden suorittaminen 148 
Teollisuuskeskus oy:n osakkeiden merkitseminen 17 
Teollisuuslaitosten asunnonrakennustoimintaa harki tsemaan asetettu komitea 126 

» kassojen aukioloaika 246 
» lautakunta, johtosäännön hyväksyminen 97, 105 
» » määrärahat 97 
» sanoma- ja aikakauslehtien ti laaminen 246 
» tilinpäätös 246 
» yhteisen kassa- ja tiliviraston organisaatio 97 

Tervalammen työlaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 166 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 48, 66 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio 38 
Terveydenhoitolautakunnan toimisto, virat ja viranhalt i jat 155 
Terveydenhoitolautakunta, määrärahat 38, 155 

» rokotuspalkkioiden takaisinmaksu 156 
» rotanmyrkkysyöttien hintojen korottaminen 38 

Terveydenhoitovirastoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 155, 156 
» » kaupunginvaltuuston päätökset 38 

Terveyssisaren asunnon hankkiminen Länsi-Pakilasta 156 
Terveystalon rakentaminen Vartiokylään 156 
Teurastamo, määrärahat 96 

» pienkarjan navettarakennus 96, 244 
» syväjäädyt tämön rakentaminen 245 
» taksojen korottaminen ja vahvistaminen 96, 244 
» virat 96 
» väärinkäytökset 244 

Teurastamolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 105 
Tiehoitokuntien keskustoimikunnan työvaliokunta, kaupungin edustajan valitseminen 255 
Tielain mukaan maistraatille kuuluvien tehtävien hoito ; 217 
Tiet, niiden kunnostamista jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille sopiviksi koskeva aloite 89 
Tietyöt 218—221, 223 
Tilapäismajoituksen järjestäminen 53, 211 
Tilastotoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 115—117 
Tilaustöistä, rakennustoimiston, peri t tävä lisäkorvausprosentti 218 
Tilinpäätös, kaupungin v:n 1949 13 
Tilintarkastajien vaali 6 
Tilintarkastus, kaupungin v:n 1949 5, 6 
Tilisäännön, kaupungin, uusiminen 5 
Tilkan pohjoispuolella olevan korttelin vaihtaminen valtion omistamaan kortteliin 

n:o 363 67 
Toimelan vapaaopiston avustus 60 
Toipilaspaikkojen järjestämistä potilaille koskeva aloite 47 
Toivolan koulukotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 169 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 50 
Toivonkadun leventäminen 219 
Toivoniemen koulukoti 49, 169 



Hakemisto 277 

Toivoniemen tila 169 
Tontit , ks. myös maanhankintalaki 
Tontt ien arviohintojen vahvistaminen '·· 198 

» eräiden, kunnostaminen 211 
» myynt iä koskevat asiat 68—70, 72, 73 
» ostaminen 65 
» rakentamisajan pidentäminen 74 
» varaaminen kansakouluja varten 201 
» vuokraaminen 74—77 
» vuokrasopimuksia ym. koskevat aloitteet 77 

Tontt i jaon muutokset 78—86 
Tontt imit tauksia koskevan taksan muuttaminen 78 
Tonttipolitiikan periaattei ta koskeva aloite 73 
Tonttiveron kannon uudelleen järjestäminen 17, 149 
Topeliuksen koulu, kaluston hankkiminen 186 
Torikauppa, puutarhatuot te iden myynti 77 
Torpparin mäen tienrakennuskustannukset 220 
Touhulan lastentarha, muutostöiden suorittaminen 192 
Toukolan kansakoulun vahtimestarien päivystysvelvollisuus — 185 

» kor jauspajan ja sirkkelisahan osalta suori tet tava liikevaihtovero 149, 227 
» lastenseimeä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 192 

Tuberkuloosihuolto 39, 49, 157—159 
Tuberkuloosipiirien, Raaseporin ja Uudenmaan, kuntainliiton l i i t tovaltuustojen jäsenet 107 
Tuberkuloosisairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 163 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 44 
Tukholman kaupungin lahjavaroista myönnetyt avustukset 173 

» palokunnan 7 5-vuotis juhla 136 
Tukholmankomitean avustaminen 251 
Tulenheimon, E., muotokuvan maalauttaminen 196 
Tullikamari I, pakkahuoneen laajentaminen 242 

» IV, uuden virkahuoneiston pääpiirustukset 242 
Tullilaitosta varten Herttoniemen satamaan rakennet tava toimistokoju 242 
Tullin huostassa olleen kadonneen tavaran korvaaminen 241 
Tullipavilj ongin, uuden, rakennustoimikunta 128 
Tulo- ja omaisuusverolautakunta 106 
Tulosääntö, kaupungin v:n 1951 23, 33—35 
Tuomarinkylän alueen asemakaavaehdotuksen hyväksytyt ka tu jen nimet 214 
Turholmassa sijaitsevan sairaanhoitajattarien kesäkodin ylläpitokustannukset 165 
Turistikiertomatkojen tappion korvaaminen 251 
Turso, jäänsärkijä 240 
Turun ammatt ikoulun vihkiäistilaisuus, lahjan hankkiminen 189 
Tutki ja lautakunnan jäsenten vaali 102 
Tuulaaki- ja liikennemaksujen kantopalkkio 241 
Tuusulanjärven väliaikainen patoaminen 247 
Tyt töjen ammattikoulu, valmistava 58, 190 
Työasiainlautakunta 103, 104, 178 
Työehtosopimusten irtisanominen työntekijäjärjestöjen kanssa 121 

» uu t t a mallia koskeva Kaupunkiliiton kiertokirje ..' 121 
Työntekijöitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 119—121 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 9 
Työntutkimustoiminnan laajentaminen 4 
Työnvälityksen harjoit tamisluvan myöntäminen 52 
Työn väli tyslautakunnan varapuheenjohtajan vaali , 103 
Työnvälitystoimisto 51, 52, 171 
Työpukujen hankkimista kaupungin laitosten henkilökunnalle koskeva aloite 9 
Työtehotoimiston vakinaistamista koskeva valitus 4 
Työttömyyden tor jumista koskeva aloite 53 
Työt tömyystyöt 178, 218, 241 
Työtupia koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 48, 167 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, johtokunnan puheenjohta jan ja jäsenten vaali 104 

» » lahjoitukset sen hyväksi 189 
» » määrärahat : ; · : · · · ^6 
» » suomenkielen kurssin jär jestäminen kaupungin viranhaltijoille 189 
» suomenkielinen, johtokunnan puheenjohta jan ja jäsenten vaali 104 
» » lausuntaryhmien opettaj ien korjaustunt ipalkkio 189 
» » muutostyöt ja hankinnat 189 
» » määrärahat 56 
» » ruotsinkielen erikoiskurssin jär jes täminen 189 
» » valtionapu 189 

Työväenopistot, opettaj ien ym. toimihenkilöiden palkkojen korot taminen 56 
Tähti , voimistelu- ja urheiluseura, avustuksen myöntäminen 176 
Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan avustaminen * 196 
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Töölön lastenseimi -yhdistyksen avustaminen 60 
Töölönkatu 55:ssä olevan kansakoulutalon pihamaan kunnostaminen 187 

Uhlenin, A., avustusrahaston korkovarojen käyt tö . 167 
Uima-altaan rakentamista Olympiakylän läheisyyteen koskeva aloite 53 
Uimahallin uimalippujen hinnan korottaminen 176 
Uimarantoja koskevat asiat 53, 176 
Untamonkujan nimen muuttaminen Väinölänkujaksi 214 
Urakkatyöntekijäin palkankorotus 9 
Urheilu- ja retkeilylautakunta, Helsinki-prospektin painat taminen 176 

» » » Humalluodon alueiden siirtäminen sen hallintaan 174 
» » » johtosäännön muut taminen 52 
» » » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 104 
» » » sihteerin palkkio — 173 
» » » Suvannontien ja Roineentien kulmauksessa olevan urheilu-

kentän siirtäminen sen hallintaan 175 
» » retkeily toimisto, tilapäismajoituksen järjestäminen 53 

Urheilukadun ja Toivonkadun risteyksessä olevan yleisen käymälän siirtäminen 220 
Urheilukenttiä koskevat asiat 92, 175, 215 
Urheilumäärärahat 53 
Uudenmaan tuberkuloosipiirin kuntainliitto, kaupungin jäsenyys 158 

» » » liittovaltuuston jäsenten vaali 107 
Uurnahautausmaan hautausmaksut 74 

Vaakunalipun, kaupungin, mallin laaditut tamista varten asetettu komitea 124, 143 
Vaakunan ja vaakunalipun, kaupungin, käyt tö 112, 113 
Vaalien suorittaminen työpaikoilla 122 
Vaalilautakunnat 
Vahingonkorvaukset, liikenneonnettomuuksien aiheut tamat 239 
Vainajien muiston kunnioittaminen 139 
Vakuuksien, asemakaavalain mukaisten, hyväksyminen 78 
Vakuusasiakirjojen tarkastus 109 
Vakuuttamisvelvollisuus, kaupungin autojen 92 
Vallila, tontin varaaminen puhtaanapito-osastoa varten 227 

» » » sähköasemaa varten 100 
Vallilan kansakouluja koskevat asiat 186 

» kesäteatterin avustaminen 196 
» kirjasto, huoneiston hankkimista koskeva aloite 61 
» » tilapäisen valvojan palkkaaminen pyhäpäiviksi 193 
» lastentarha, ruokahissin asentaminen 192 
» silkkitehdas, tontin myynt i 71 

Vallisaari, kansakouluhuoneiston korjaustyöt 187 
» supistetun kansakoulun järjestäminen 55 • r o 1 AA 

Valmistava poikien ammattikoulu i y u 

» ty t tö jen ammattikoulu 58, 190 
Valokuva-aineiston, kaupungin 400-vuotis juhlien, säilyttäminen 142 
Valtion kanssa suoritettava kiinteistöjen vaihto 67 
Valtionrautateiden ja kaupungin välisen sopimuksen aikaansaamista varten asetettu komitea 127 
Vanhainkodin kannatusyhdistys, lainan myöntäminen 16, 145 

» rakennustoimikunta 125 
» rakentamisen kiirehtimistä koskeva aloite 48 

Vanhakaupunki, kioskin rakentamisoikeus 207 
Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelun valvonta 209 
Vanhankirkon puiston hautakivien kunnostaminen 194 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen, jäsenten vaali 107 
Vanhuksia varten jär jestet tävä erikoispoliklinikka 164 
Vanhusten asuntoloiden suunnittelu 127, 166 

» olojen parantaminen 48 
» » parantamista koskevat aloitteet 49 
» turva-yhdistyksen avustaminen 167 

Vantaan uimarantojen kunnostaminen 53, 176 
Vantaanjoki, pesulauttojen rakentaminen 243 

» veden säännöstelysuunnitelma 247 
Vapaussodan invaliidien liiton avustaminen 167 
Varallisuusluokitus, kuntien 178 
Varastetun omaisuuden korvaaminen 156, 190, 226 
Vartiokylä, kansakoulua koskevat asiat 185, 188 

» kioskin rakentamisoikeus 208 
» terveystalon rakentaminen 156 

Vartiokylässä suoritettava aluevaihto 67 
Velkojen ja obligaatioiden, ruotsalaisten, koron maksaminen ja lunastaminen 143 
Veneeristen tautien poliklinikat, määrärahat 40 
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Veneeristen taut ien poliklinikat, työ- ja suojatakkien hankkiminen 158 
» » » virat ja viranhalti jat 39 

Verhoilija-ammattikoulun avustaminen · 60 
Veronkannon, kunnallisen ja kirkollisen, yhdistämistä varten asetet tu komitea 124 
Verojen kantopalkkion suorittaminen postilaitokselle 150 
Verotusasiainjaosto, esittelijöiden määrääminen 118 
Verotusvalmistelu virasto, asiain valvojan määrääminen verotuslakeja vas taan tehdyissä rikoksissa 118 

» menoarvioehdotusta koskeva lausunto 119 
» taksoituslautakunnan puheenjohtajan t eh tävä t 7 
» uudelleenjärjestämistä varten asetettu komitea 124 
» virat ja viranhalti jat 7, 118 

Veroäyrin hinta 17, 149 
Vesijohtotyöt 97, 98, 202—207, 222, 223, 246, 247 
Vesilaitos, johtosäännön hyväksyminen 97 

» Kytä järven veden säännöstely 247 
» määrärahat 97, 246 
» Vantaanjoen veden säännöstely 247 
» virvoitusjuomien varastoiminen Alppilan vesisäiliöön 247 

Vesilinnan mäeltä Sturenkadulle rakennet tava viemäri 89 
Vesipostin rakentaminen Oulunkylän syöttö johtoon 247 
Viemäröimistyöt 89, 90, 98, 202—207, 221—224 
Vihannestorin järjestäminen Agroksen alueelle 200 
Vihdin maantien rakentaminen 220 
Viikin—Tattariharjun tien rakentaminen 220 
Viikinmäen alue, ka tu jen ja viemäreiden rakentaminen 90 

» » tont t ien myyminen vuokra-alueiden lunastukseen oikeutetuille 69 
Viipurin lauluveikot-kuoron avustaminen 196 
Viljelysmaiden, vuokralle annet tujen, hoidon parantaminen 208 
Viranhaltijain palkkoja ja eläkkeitä koskevat asiat 7—8, 119—121 

» virkapuvut 120 
Viranhaltijat, ilmaisen lääkärinhoidon järjestämistä koskeva aloite 8 

» kalliinajanlisän maksaminen tapaturmakorvauksiin 121 
» konekirjoittajien pätevyysvaatimukset sekä kone- ja pikakirjoituslisän maksami-

nen 8, 120 
» omalla autolla tehdyistä virkamatkoista suoritettava korvaus 120 
» sosiaalihuoltajan palkkaamista koskeva aloite 8 
» suomenkielen kurssin järjestäminen ruotsinkielisessä työväenopistossa 189 
» t apa tu rman vuoksi sairauslomaa myönnettäessä käy te t t ävä menettely 121 
» ylimääräiset, tehtävien ja palkkaetujen tarkistamista koskeva aloite 8 

Virastot ja laitokset, kaluston hankinta ja kunnossapito 122 
» » » rahavarojen kuljet taminen 150 
» » » vapaapäivän myöntäminen henkilökunnalle 119 

Virka-asuntojen määrääminen 186, 198 
Virkamiesyhdistyksen kesäkodin avustaminen 174 
Virkapuvut, vahtimestareiden ja henkilöautonkuljettajien 111, 115, 197, 198, 217, 230, 240 
Virkasäännön muut tamis ta koskeva aloite 7 

» uuden, viimeistelyä varten asetettu komitea 124 
Vuokra-autoasemat 236 
Vuokratiedustelu, tilastotoimiston toimit tama 117 
Vuokratiedustelun valvontaa var ten asetettu toimikunta 124 
Vuosilomasäännön, työntekijöiden, tarkistus 120 
Väestönlaskenta 115 
Väinämöisen luistinradan aitaaminen 175 
Väitöskirjan, reviisori O. Wiherheimon, painattaminen 118 
Väkijuomamyymälän avaaminen 101 
Väkijuomayhtiön voittovarojen käytön valvonta 118 
Väkijuomien anniskeluoikeuksien myöntämistä koskevat lausunnot 101 
Väliaikaisten asuntorakennusten hankkiminen asunnoistaan häädetyille 210, 211 
Välikysymys asukkaiden ottamisesta kaupungin Arava-taloihin 87 

» kaupungin ja Oy. Karl Fazerin konditorian välisestä aluevaihdosta 68 
» kunnallisen ja kirkollisen veronkannon yhdistämisestä 17 
» käyt tämät tömis tä siirtomäärärahoista 18 

Wärtsilä -yhtymä oy., ratakiskojen lainaaminen 237 
» » oy:n ja kaupungin välinen sopimus 206 

Yhdistysten, yleishyödyllisten, avustaminen 171—173, 179—183 
Yksityisoikeudelliset sopimukset, sakkokorko ja perimispalkkiot 150 
Yleinen ammattikoulu 57, 190 
Yleishyödyllisten yritysten avustusmäärärahojen jakokomitea 125 
Yleisten töiden lautakunta, määrärahat 89, 218 

» » » puheenjohta jan ja jäsenten vaali 103, 105 
» » » ruokailukojujen hankkiminen 226 
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Yliopiston ja kaupungin välinen sopimus oikeuslääkeopillisten tutkimusten suori t tamisesta . . . 156 
» » » » » sairaalaopetuksen järjestämisestä 42 
» lastenklinikan avustaminen 165 
» promotiotilaisuuden järjestämistä varten myönnetyt avustukset 196 

Ylioppilasretkikuntien avustaminen 251 
Ylipainoisten koneiden tai esineiden kuljettaminen 238 

Äitiys- ja lastenneuvolat 40, 126, 158, 192 



J u l k a i s u j e n l u e t t e l o 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
(Ilmestyi aluksi erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, myöhemmin kaksikielisinä 
painoksina suomen- ja ruotsinkielisin rinnakkaistekstein. V. 1933 ja myöhemmin ilmesty-
neissä julkaisuissa on yksinomaan suomenkielinen teksti, mut ta taulukoissa on myös ruotsin-
kieliset sekä — sarjoissa I, II , I I I ja VI — vuoteen 1952 ranskankieliset ja siitä lähtien eng-
lanninkieliset otsakkeet; sarjasta VI on kuitenkin myös erillinen ruotsinkielinen painos, joka 
v:een 1936 saakka sisältää vain ruotsinkielisten opetuslaitosten toimintakertomukset, mut t a 
lukuvuodesta 1936/37 lähtien kaikki kyseiset kertomukset.) 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—35. 1910—50. 33—37. Edellinen osa. 1948—52. 

II. Ulkomaankauppa. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—11. 1916—26. 

III. Merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—3. 1915—26. 

II—III. Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—14. 1927—49. 

IV. Kaupungin teollisuuslaitokset (v:een 1949 teknilliset laitokset). Helsingin kaupungin teolli-
suuslaitosten lautakunnan julkaisema. 
1—37. 1916—52. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1—37. 1916—52. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—16.. 1916/17—46/47. 19. 1950/51. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkai-
sema 5. vuosikerrasta lähtien. (Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsakkeet; sisäl-
lysluettelo on laadittu myös ranskankielellä vuoteen 1952 ja siitä lähtien englanninkielellä.) 
1—11. 1905—15. 12—42. 1919—53. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. H:gin kaupungin tilastotoimiston jul-
kaisema 21. vuosikerrasta lähtien. 
(Aikaisemmin julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, vuoden 1932 kerto-
muksesta alkaen ainoastaan suomenkielisenä painoksena.) 
1—64. 1888—1951. 
Vanhempi sarja. Kaupunginvaltuusto. 1—3. 1875—87. 
Henkilöhakemisto 1875—1930. 
Kiinteistöhakemisto 1875—1930. 

Dc Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
(Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 
1—19. 1911—32. 10—25. 1934—53. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 
(Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 
1—30. 1923—52. 

F. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset. Kunnallinen käsikirja. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema (1930). 
(Julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 

G. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
(Suomen- ja ruotsinkielisin rinnakkaistekstein.) 
1950—53. 1954/1—3. 


