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» » tarkastusoikeuden retkeily 200 
Haminan kaupungin 300-vuotis juhlat, kaupungin edustajien valitseminen 119 
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» » kesävirkistyskodin urheilukentän kunnostaminen ja urheiluväli-

neiden hankinta 158 
» Kuorma-autoliikennöitsijäin työ t tömyyt t ä koskeva kirjelmä 160 
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» Perheasunnot Oy., eräiden osakkeiden merkitseminen ja osakepääomien suorittaminen 129 
» » » lainan myöntäminen 125, 126 
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Helsingin Sähkö työläisten ammattiosaston työt tömyyden torjumista koskeva kirjelmä 160 
» Tuberkuloosiyhdistyksen avustaminen . 166, 168 
» Työväen Uimarien valitus Kumpulan uimalan kioskin- ja kahvilanpito-oikeuksien 

vuokraamisesta 157 
» Villakehräämö Oy:n vapaut taminen rakennuskiellosta 66 
» Yksityinen Keskikoulu Oy., rakennuslainojen takaaminen 14, 127 
» » » Oy:lie myytävä tont t i 51 
» yleisen sairaalan rakennustyöt 140 
» Yliopisto, ks. Yliopisto. 

Helsinki-Huopalahden kaupunginvoudinkonttori, ylitöiden korvaaminen 132 
Henkilökuntalehden julkaiseminen 105 
Henkilö vuokra-autoasemien järjestely 216 
Hermanni, tontin vuokraaminen 59 
Herttoniemen ja Kulosaaren kartanon välinen tievalaistus 234 

» lastentarha, lastentarhanopettajan viran perustaminen 39 
» » j a -seimi, puuaidan rakentaminen 177 
» satamatarkastaj an virka-asunnon määrääminen 224 
» siirtolapuutarhan vuokraa koskevat asiat 70 
» uuden kansakoulun vihkiäisjuhla 173 
» öljysatamaan rakennet tava lisäraide 222 

Herttoniemi, asuntoalueen eräiden teiden kuntoonpanokustannukset 183 
» bituminsulatuslaitoksen rakentaminen 187 
» pesulautan rakentaminen sillan viereen 223 
» siirrettävän kaitsij asu ojan ja kuivakäymälän rakentaminen kesäleikkikentälle 206 
» Sörnäisten niemen paloaseman siirtäminen sinne 23 
» tonttien myyntiä, vuokrausta, varaamista ym. koskevat asiat ... 52, 60, 62, 185, 186 
» viemäri- ja vesijohtotyöt 221, 228 

Hesperian puiston kaut ta rakennet tava tie 202 
» » vapaut tamista urheilukäytöstä ja käyt tämis tä lasten leikkipaikkana koskeva 

aloite 75 
Hesperiankatu, Pohj. ja Etel., pensasaitojen leikkaaminen 207 
Hietarannan kansanpuisto, vartiokoiraveron korvaaminen kaitsijalle 156 
Hietasaarenkadun raiteistosuunnitelma 222 
Hirvihaara, kunnalliskodin osaston kuu ma vesi verkoston korjaus 149 
Hirvihaaran kartanon alueiden kauppahinnan suorittaminen 183 

» » mailla suori tet tavat Helsingin—Lahden valtatien parannustyöt 202 
» » viljelysmaiden käyt tö 189 

Holhouslautakunta, jäsenen vaali 86 
Hollannin tulvan uhrien avustaminen 11, 122 
Hopeasalmentien itäpään osoitenumerointi 198 
Hovi-Kokki Oy:n valitus Uimastadionin ravintolanpito-oikeuksien vuokraamisesta 157 
Huoltokassan hoitokunnan valitseminen 239 

» sääntöjen muuttaminen, hoi tajan palkkaaminen ym 97 
Huoltolautakunta, määrärahat 29 

» sairauslomasijaisten palkkaaminen sen alaisiin laitoksiin 146 
Huoltotoimen kassa- ja tilitoimisto, määrärahat 29 
Huoltovirasto, ennakkopidätystilitysten johdosta maksuunpantujen veronlisäysten suorittaminen 147 

» muutos- ja korjaustyöt 147 
» virkoja ja viranhaltijoita koskevat asiat 30, 146, 147 

Huomiomerkkien, koulua osoittavien, pystyt täminen 212 
Huoneenvuokralautakunnat, painatus- ja sidontakustannukset 133 

» puheenjohtaj ien ja jäsenten palkkiot 22 
» virat ja viranhalt i jat 133 

Huoneenvuokralautakuntien ja niiden keskuslautakunnan puheenjohtajien ja jäsenten vaali ym. 88, 89 
Huopalahden seurakunnalle myydyn tontin rakentamisajan pidentäminen 57 
Huopalahdentien ja Vanhan viertotien liittymiskaarteen loiventaminen 202 
Huovitie 6 -nimiselle asunto-osakeyhtiölle myytävä tont t i 52 
Hyvinkään maalaiskunnan ja kaupungin välinen aluevaihto 47 
Hyvösen lastenkoti, virat ja viranhalti jat 151 
Hälvik, viemäröimistyöt 206 
Hämeentie 72—Päijänteentie 2, lastenseimen perustaminen taloon 39 

» 77—79, Asunto-oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 59 
» 101, Asunto-oy., lainan myöntäminen yhtiölle 125 

Hämeentien ja Mäkelänkadun risteyksen katuvalaistus : 234 
» varrella korttelissa n:o 530 olevan tontin rakentamisaika 57 

Häädetyille perheille osoitettavat huoneistot 195 

Ikälisän, veistonopettaja P. Catanin, maksamista koskeva valitus 103 
Ikälisät, palvelusajan hyväksyminen niitä varten 103 
Ikälisää vastaavien palkankorotusten maksaminen 103 
Ilmatorjuntapattereiden poistaminen 191 
Imatran Voima Oy:n ja kaupungin välisen sähkönhankintasopimuksen uusiminen 81 
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Influenssaepidemian aiheut tamat sairauslomat 104 
In t i ankadun leikkipuistotoiminnan järjestäminen kokovuotiseksi 39 
Invalidien avustaminen 168 
Inval id isää t iön huoltolaitokselta Pasilaan johtavan tien leventäminen 202 

» ja Pasilan välisen tien valaiseminen 81, 234 
» toimesta perustettavalle asunto-osakeyhtiölle myy tävä t tonti t 55 

I r ta imen omaisuuden, rakennustoimiston hallinnassa olevan, luovuttaminen ja myynt i 208 
» » tarkastajien kertomus 6, 101 
» » » vaali 84 

Is tu tus ten hoidon korvaaminen 74, 207 
Itsenäisyyspäivän juhlavalaistus 192 
Itsenäisyyspäivänä jär jestet tävä kansalaisjuhla 239 

Jahnsson, H., professorinrouva, hänen perustamalleen yhtiölle myytävä tont t i 51 
Jehovantodistaj ien uskonnonopetusta koskeva valitus 173 
Johtokuntien, lautakuntien ym. täydentäminen ja jäsenten vaali 84—89 
Johtosäännön, julkisivupiirustusten tarkastajien, kumoaminen 20 

» kaasulaitoksen, muuttaminen 79 
» nuohoustoimen, uusiminen 23 
» rakennustarkastustoimiston, hyväksyminen 20 
» revisiotoimiston, tarkistaminen 5 
» sähkölaitoksen, muuttaminen 79 
» teurastamon, uusiminen 78 
» vesilaitoksen, muuttaminen 79 

Johtosääntö jaoston, yleisten töiden lautakunnan, asettaminen 108 
Jollaksen alueen kadunnimistö 198 

» kylätielle Matosaaresta rakennettava tie 202 
Joululahjojen ostamista kansakoululapsille koskeva aloite 36 
Julkaisut, eräät painatus- ja hankintatoimiston pa ina t tamat 93 
Julkisivupiirustusten tarkastajien johtosäännön kumoaminen 20 

» » vaali 86 
Järjestelytoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 90, 94 
Järjestyssääntöjen, teurastamon, tarkistamista varten asetettu jaosto 109 
Järjestöjen, yleishyödyllisten, avustaminen 154, 162, 165 
Jäänsärki jä Otso, muutos- ja parannustyöt 220 

» Turso, teräsköyden myyminen 220 
Jäätelönmyyntipaikkojen vuokria koskevat asiat 180, 188 

Kaarela, Etelä-, kadunnimistö 197 
» » maanhankintalain edellyttämät tont t ikaupat 53 
» » palokaivojen rakentaminen 135 
» » tonttien vuokraaminen 59 

Kaarelan kartanon rakennusten ja eräiden alueiden vuokraaminen 61 
Kaarelantien rakentaminen 73 
Kaasulaitos, johtosäännön muuttaminen ym. kaupunginvaltuuston laitosta koskevat päätök-

set 79, 80 
Kaasulaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 226, 229—231 
Kaatopaikat 207 
Kaatuneiden muisto, alueen myynti säätiölle 51 
Kaduissa tehtävien kaivujen valvontamaksun korottaminen 70 
Kadunnimistöä koskevan selitysteoksen julkaiseminen 198 
Kaisaniemen kansakoulu, kaasulieden hankkiminen ja sähkötyöt 172 

» Liiketalo Oy., maksulykkäyksen myöntäminen yhtiölle 183 
Kaisaniemenkadun varrella olevan tontin rakentamisajan pidentäminen 57 
Kaivohuoneen korjaustöitä koskeva välikysymys ym 69, 181 
Kaivopuiston, Läntisen, eräiden huvila-alueiden vuokra-oikeuksien pidentäminen 64 
Kalastaminen kaupungin omistamilla vesialueilla 224 
Kalastussääntökomitea, toimitet tujen kart tojen maksaminen 181 
Kalatukkukaupan järjestämistä Verkkosaareen tu tk imaan asetettu komitea, jäsenen valitseminen 109 
Kallion aluelääkärin virka 136 
Kalmistokadun nimen muuttaminen Mechelininkaduksi 66 
Kaluston, virastojen ja laitosten, hankinta ja kunnossapito 106 
Kammion sairaala, ks. Kivelän sairaala. 

» Sairaskoti Oy., siellä palvelun ajan hyväki lukeminen ikälisiä varten 27 
Kampin alue, tilan varaaminen leikkikenttää varten 206 

» kenttä, kuorma-autojen pysäköimispaikan ja l inja-autojen lähtöpaikkojen järjestämi-
nen sinne 216 

Kansainvälisen olympiakomitean kaupungille antama muistoplaketti 157 
Kansakoululaiset, joululahjojen ostamista heille koskeva aloite 36 
Kansakoululaitoksen kustannuksista annetun lain muut tamis ta koskeva Kaupunkiliiton kierto-

kirje 169 
Kansakoulunopettajien, eläkkeellä olevien, oikeuttaminen hoitamaan virkaa 168 
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Kansakoulunopettaj ien eläkkeiden korottamista koskeva aloite 10 
» vuosisijaisina toimivien, ikälisät 102 

Kansakoulunoppilaiden, sairaalassa olevien, opetus 168 
Kansakoulut, asuntojen järjestäminen ja virka-asuntojen määrääminen viranhaltijoille 169 

» avustusten myöntäminen urheilukilpailuja, kokouksia ym. varten 173 
» esikaupunkien koululääkäri toiminnan siirtäminen kansakoulujen johtokunnan 

alaiseksi 34 
» huoneistot 171 
» ihotautipoliklinikan toiminta 171 
» Jehovantodistaj ien uskonnonopetusta koskeva valitus 173 
» kaluston siirrot 169 
» kasvatusneuvola, harjoit teli jan palkkaaminen 169 
» kasvitarhamaiden vuokraaminen 172 
» Koulu Oy:ltä vuokratussa talossa suoritettu lämpöjohto verkoston korjaus 172 
» kouluhuoneiston järjestäminen taloon Kruunuvuorenkatu 11—13 172 
» koululääkärien, -hoitajan ym. virkoja koskevat asiat 35, 170 
» koulupsykologin virka 170 
» luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsivien opetuksen järjestäminen 168 
» määrärahat 36 
» nuorisotöiden näyt telyn järjestäminen 172: 
» opetuksen järjestäminen sairaaloissa oleville oppilaille 168 
» opintokerhopäivien järjestäminen 173 
» oppikouluun siirtyneiden kansakoululaisten hampaiden hoito 173 
» oppilailta varastetun omaisuuden korvaaminen 173 
» oppivelvollisten lasten luettelon virat 169 
» rait t iustyö 172' 
» ryhtivoimistelun järjestäminen 168 
» testamentt i- ym. lahjoitukset 36, 173 
» tontt ien varaaminen 1851 
» vapaakirjeoikeus 169-
» virkoja ja viranhalti joita koskevat asiat 35, 168, 169 
» ruotsinkieliset, Haagan koulun piha-alueen kunnostaminen 172 
» » johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen 88 
» » Kruununhaan koulun eläkkeelle siirtyneen johta jan muotokuvan 

maalauttaminen 173 
» » » » veistosalin järjestäminen ym 172' 
» » käyte tyn kaluston myynti ja sijoittaminen 173 
» » Oulunkylän koulu, talojohtojen vetäminen 149, 172 
» » Ra takadun koulu, lisäluokat, muutostyöt 171, 172 
» » Topeliuksen koulu, muutos- ym. rakennustyöt 36, 171 
» suomenkieliset, Aleksis Kiven koulu, lastunimulaitteiden asennustyöt ym. ... 171, 172 
» » Alppikatu l:ssä olevien rakennusten kunnostaminen kasvatusneu-

volaksi 172 
» » Halkosuontien varrelle rakennet tavan koulutalon pääpiirustukset 36 
» » Hert toniemen koulun vihkiäisjuhla 173 
» » johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta jan valitseminen 88 
» » Kaisaniemen koulu, kaasulieden hankkiminen opetuskeittiöön ja 

sähkötyöt 172" 
» » Lapinlahdenkadun kansakoulujen uusimis- ja korjaustyöt 172 
» » Malmin pohjoisen ja jatkokoulun muutostyöt 172 
» » Meilahden ja Mäkelän koulun johtajille makset tava palkkio ym. 169 
» » » » » » vahtimestarin sekä talonmies-läm-

mi t tä jän virkojen perustaminen 35 
» » Meilahden koulun jatkoluokkien luonnonopillisen linjan työpajan 

järjestäminen 171 
» » Munkkiniemen koulutalon talonmies-lämmittäjän asunnon järjes-

täminen 172 
» » Pakilan uuden koulutalon luonnospiirustukset ym. sekä rakennus-

työ t 36, 171 
» » Pi tä jänmäen koulutalon luonnos- ym. piirustukset sekä rakennus-

työt 36, 171 
» » Puistolan koulun muutos- ja korjaustyöt 172 
» » Santahaminan koulutontin luovutussopimus ja koulurakennuksen 

muutostyöt 34 
i> » Snellmanin koulu, lisärakennuksen pääpiirustukset, lisärakennus-

työt sekä korjaukset 36, 171, 172 
» » Tehtaankadun koulu, opetushuonetilojen lisääminen 172 

» I I luokan jakaminen ryhmiin äidinkielessä ja laskennossa 35 
» toisen ta rkas ta jan virka 35 
» Töölön koulun muutostyöt 172 

yhteisten menojen määrärahat 36 
Kansalaisoikeudet.. Suomen, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 82 
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K a n s a n e l ä k e l a i t o s , l a inan o t t a m i n e n si l tä 12 
» vesijohdon rakentamis ta Munkkiniemeen koskevat asiat 186, 228 

K a n s a n h u o l t o l a u t a k u n t a j a sen to imis to , m ä ä r ä r a h a t 34 
» puheenjohta jan , varapuheenjohta jan ja jäsenten vaali 86 

K a n s a n h u o l t o t o i m i s t o n v i r a t j a s i d o n t a m e n o t 158 
Kansanval ta , Kus tannus Oy., tont in vuokraaminen yht iön henkilökunnan toimesta perustet ta-

valle asunto-osakeyhtiölle 58 
Karhu lan t eh t aa t , nokkapumppujen toimittamisesta aiheutuneen laskun maksaminen 134 
Karhu l innan pesulan siirtäminen kot i ta louslautakunnan hoitoon 176 

» puistikko, penkkien hankkiminen 189 
K a r h u m ä k i Oy., Veljekset, vesilentoasemaa var ten vuokra tun alueen vuokrasopimuksen purka-

minen 64, 184 
Karhusuont ien osoitenumerointi 198 
K a r j a l a n Y h t e i s k o u l u o s a k e y h t i ö , t o n t i n m y y m i n e n k o u l u a v a r t e n 55, 185 

» » rakennuslainan takaaminen 14 
Kar t a t , kaupungin, painatusoikeuksien myöntäminen y m 181 
Kasviöljy Oy:n osakkeiden merkitseminen 13 
K a t a j a n o k a n l a s t e n t a r h a , v i r k o j e n p e r u s t a m i n e n , s i s u s t u s t y ö t 39 

» Pohjoisrannan ja Kanavarannan risteys, suojakaiteen rakentaminen 223 
» sa t aman huoltorakennuksen rakentaminen ja rakennusa jan pidentäminen 221 

Katolinen Kirkko Suomessa -nimiselle uskonnolliselle yhdyskunnal le vuokra t t ava ton t t i 58 
Katr ina-Föreningen i Finland, tont in varausajan pidentäminen 186 
K a t s e l m u s t i l a i s u u k s i i n v a l i t u t k a u p u n g i n e d u s t a j a t 203 
Katualueen eristämisestä rakennustöi tä var ten kanne t t ava t maksu t 20 
Katu jen , eräiden, julistaminen pääliikenneväyliksi 211 

» » sulkeminen liikenteeltä 213—214 
» n imenmuutokset 66, 196 
» poikkileikkauksien vahvistaminen 198 
» ta lviauraus 203 

Katuosuuksien puhtaanapidon siirtämistä kaupungille koskeva aloite 74 
K a t u t y ö t 46, 72, 186, 201, 202 
Katuva la i s tus ta koskevat asiat 81, 232, 234 
K a u k o l ä m m i t y k s e n k ä y t ä n t ö ö n o t t a m i n e n 82 
Kaupungin vaakunan käy t tö 239 
Kaupunginarkis to , arkistoasiakirjojen kul je t taminen 95 

» määrä raha t 4 
» sanomalehtileikkeiden ja erään l auda tur työn ostaminen 95 

Kaupunginhal l i tuksen asiamiesosasto, määrärahat , v i ranhal t i ja t 4, 90, 93 
» diaariin merki t ty jen ra tkaisemat tomien asiain luettelo 91 
» edustaj ien määrääminen kaupungin hallintoelimiin 91 
» ja kaupungin lautakunt ien yhteis työ 91 
» jäsenten valitseminen 3 
» kokoonpano ja kokoukset 90 
» määrä raha t 3, 40 
» ohjesäännön eräiden pykälien muut t aminen 3 

Kaupung in joh ta j a t 91 
Kaupunginkanslia, autojen hoito, käy t t ö ja au tonkul je t ta j ien v i rkapuvu t 92 

» käteiskassa, käännöstyöt , kaluston t äyden täminen ja siirto 92, 93 
» laskujen hyväksyminen 91, 92, 93 
» määräraha t , virat ja v i ranhal t i ja t 4, 90, 92 

Kaupunginkassa, t a rkas tus ten suori t taminen 100 
Kaupunginkellarin käy t tö eri tarkoituksiin 192 
Kaupunginkir jas toa koskevat kaupunginhall i tuksen päätökset 178 

» » kaupunginval tuus ton päätökset 40 
Kaupunginkät i lön puhelimen vuosineliännesmaksujen suori t taminen 136 
Kaupunginlakimiehen palkkio A. ja A. Salmen kuolinpesän selvit tämisestä ja tes tament in 

toimeenpanemisesta 93 
Kaupunginmuseota koskevat kaupunginhall i tuksen päätökset 121, 178 

» » kaupunginval tuuston päätökset 40 
Kaupunginorkesterin koulu laiskonserttien ohje lman selostamiseen ta rv i t tav ien äänen vahvistus-

laitteiden hankkiminen 179 
» luovut taminen eri tarkoituksiin 178 
» määrä raha t 40 
» virkoja, viranhal t i ja in pa lkkaus ta ym. koskevat asiat 40, 178, 179 
» ulkomaalaisten kapellimestarien joh tamis ta konserteis ta suor i te t tava huvi-

vero 179 
Kaupunginval tuusto , istuntosalin käy t tö eri tarkoituksi in 192 

» k o k o o n p a n o 1 
» kokouspalkkiot, keskeneräisten asiain luettelo, mää rä rahan yl i t täminen .. 3 
» tiedoitustilaisuuksien jä r jes tämis tä uusille va l tuute tu i l le koskeva aloite ... 3 

Kaupunginvoudinkont tor i t , l i sämäärärahan myöntäminen 132 
Kaupunkili i ton ansiomerkit, mallieläkesäännöt ym 105, 106 
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Kaupunkilii ton jäsenmaksut 131 
» kuntien työllisyyspolitiikkaa koskevat kiertokirjeet 161 
» raha-asiainneuvoston kiertokirje, alistettavia laina- ja takauspäätöksiä koskeva \2? 
» toimiston kiertokirje, ennakkoverotusta koskeva 130 

Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, ks. Mannerheimliitto. 
Kerhohuoneistot, nuorisotoimiston hallinnassa olevat 164 
Kerhokeskukset 164 
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Pohja, korvauksen suorittaminen sille särkyneistä ikkunoista.. . 208 
Keskusvaalilautakunnat, eduskuntavaaleja varten asetet tavat 85 
Keskus valimo Oy: n oikeuttaminen pi tämään polkupyörätelinettä kadulla 188 
Keskusvankilan, Helsingin, johtokunnan maallikkojäsenen valitseminen 244 
Kesähuviloiden, kaupungin omistamien, vuokraaminen 191 
Kesävirkistyksen, maksuttoman, järjestämistä lapsille koskeva aloite 37 
Kesä virkistys- ja lomanviettotoiminnan avustaminen 166, 167 
Kesävirkistystoiminnan, lasten, järjestämistä varten asetettu komitea 108 
Kiel'iin tehtävä vierailu, kaupungin edustajain valitseminen 118 
Kiinteistö Oy., Kimmontie 5, tontin vuokraaminen yhtiölle 61 

» » Näytteli jäntie 2, tontin vuokraaminen yhtiölle 59 
Kiinteistöjen hoitokomitea, osastopäällikkö U. Kallion vapaut taminen jäsenyydestä, uuden 

jäsenen valitseminen 110 
» omistamista ja hallintaa koskevat anomukset 83, 183 
» ostot , 43—46 

Kiinteistölautakunta, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali, lautakunnan täy-
dentäminen 87, 89 

» Töölön tavara-aseman luovuttaminen sen hallintaan .190 
Kiinteistöt, kaupungin omistamat, talonmiesten virka-asuntojen määrääminen 181 
Kiinteistötoimisto, auton myynti, käteiskassa, ym 181 

» kaupunkimittausosaston urheilukerhon avustaminen 182 
» maa- ja metsätalousosastoa koskevat asiat 189, 190 
» määrärahat 42 
» talorakennusosaston arkkitehdin käyt töön luovutet tava huoneisto 191 
» virat ja viranhalt i jat 41, 70, 180, 181 

Kiinteän omaisuuden tarkastaj ien kertomus 6, 101 
» » tarkastaj ien vaali 84 

Killingholman kesähuvila, sähköjohdon vetäminen sinne 234 
Kimmon leikkipuistoalueen kaitsijarakennus 184 
Kimmontie 5, Kiinteistö Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 61 
Kioskien aukioloaikaa, vuokrausta ym. koskevat asiat 65, 157, 180, 188 
Kirjallisuus- ja taideapurahojen jakaminen ja jakokomitea 41, 109 
Kirjapainokoulu, apurahat , offsetkurssien toimeenpaneminen 174, 175 

» määrärahat 37 
Kirjapainon ja kirjansitomon perustamista koskeva aloite 4 
Kir jastolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 87 
Kirjemerkkien, Suomen Työn Liiton, tilaaminen 2401 

Kirjoja Sokeille -nimisen yhdistyksen avustaminen 40 
Kisakylän asunto -osakeyhtiöt, lainojen lyhennysmaksujen lykkääminen 128 

» asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnet tyjen lainojen suorittaminen .. — . . . . 124 
Kivelän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 140, 141, 143, 144, 205 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 25, 26, 27, 30 
Kivinokan kansanpuisto, vartiokoiraveron korvaaminen kaitsijalle 156 
Kivinokkaan johtavan tien rummun uusiminen ja tien valaistus 206, 234 
Kluuvi- ja Aleksanterinkadun kulmasta ostettava alue 46 
Kodinhoitajat , virkojen järjestely ym 25, 30, 147 
Kodinhoitotoiminta 30 
Kodittomien Tuki, lainan myöntäminen yhdistykselle 125 
Koivikkotie 1—3, Asunto-oy., osakepääomien suorit taminen 129 
Koivukylän tiehoitokunta, soran luovuttaminen sille 207 
Komiteain ja toimikuntien työskentelyn valvonnan tehostaminen 110 
Komiteat ja komiteapalkkiot 108—112 
Konalan kylä, rakennuskiellon jatkaminen alueella 66 
Kone- ja pikakirjoituslisät 104 
Koneiden ym. laitteiden tilaamista koskeva aloite 11 
Koristekasvien luovuttaminen eri tarkoituksiin 207 
Korkeasaarta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 156 
Korkeussuhteiden, eräiden korttelien, vahvistaminen 199 
Koroistentie 11, Asunto Oy., yhtiölle myytävä tont t i 55 
Koskelan vaunuhallit , henkilökuntaruokalan avaaminen 225 
Koskelantie, poikkiajotien rakentaminen 202 
Kotikallion lastentarha, -seimi ja päiväkoti, opet ta jan viran lakkauttaminen, huoneiston kor-

jaustyöt 38, 177 
Kotisairaanhoitoa koskevat asiat - — 23, 28 
Koti talouslautakunta, huoneistot, kurssitoiminta ym . 176 
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Kot i t a lous lau takunta , kahden siivoojan viran l akkau t taminen 38 
» Karhul innan pesulan o t taminen sen hoitoon 176 
» m ä ä r ä r a h a t 38, 176 
» osallistuminen Työtehon suurnäy t te lyyn 176 
» puheen joh ta jan , va rapuheen joh ta j an j a jäsenten vaali 86 

Kotivara , las tentarha , uunien uusiminen 177 
Ko tkan kaupungin 75-vuotisjuhlat , edus ta jan valitseminen 199 
K o t t b y pr iva ta ba rn t rädgärd -nimisen las tentarhan o t taminen kaupungin ha l tuun 38 
Koulu Oy., l ämpöjohto verkoston kor jaus Linnankosken kansakoulussa 172 
Kouluauto jen mainoskilvet 219 
Kouluhammaskl in ikka , ennakkovara t , työvälineiden ja kaluston hankkiminen 138, 139 

» oppikouluun siirtyneiden kansakoululais ten hampaiden hoito 173 
» v i ra t ja v i ranhal t i ja t 24 

Koulukasv i t a rhamaa t 172 
Koulukodit , päivystyksen jä r jes täminen 150 
Koulukot isäät iö Ainolalle m y y d y n alueen rakentamisa jan p iden täminen 57 
Koululääkär i t 34, 170 
Koulumatkai lu toimis to Oy., majoi tus t i lan luovut taminen sille 175 
Kovaosaisten Ystävä t , yhdis tyksen avustaminen 149 
Kroonisesti sairaiden laitoshoidon jär jes telyä var ten ase te t tu komitea 108 
Kruununhaan aluelääkärin v i rka 136 

» kansakoulu, veistosalin jär jes täminen, s isustustyöt y m 172, 173 
» muun ta j a - a seman pääpi i rustusten hyväksyminen 82 

Kruunuvuorenka tu 11—13, kouluhuoneistojen jär jes täminen 172 
Ksylolisäiliön s i joi t taminen Lau t t a saa renka tuun 187 
Kul la torpan lastenkoti, muu tos työ t 152 

» » virkojen jär jes te ly 31 
Kulosaaren kar tanon alueen viemäröimistyöt 206 

» » urhei lukentän kunnostaminen 158 
» » vaht imestar in työsuhde 158 
» sil taa koskevat asiat 74, 218, 221 

Kulosaaresta Must ikkamaalle r akenne t t avaa siltaa koskeva aloite 74 
Kulosaari, a luevaihto 48 

» t i lan ostaminen sieltä 43 
Kulutusosuuskunt ien Keskusliiton edustajakokous, kaupungin edus t a j an vali tseminen 119 

» Keskuslii t to, osuuskauppakoulun rakennus ten l i i t täminen kaupungin vesi-
ja viemäriverkostoon 228 

Kumpulan ja Uimastadionin uimaloihin j ä r j e s t e t t ävää v a p a a t a pääsyä lapsille koskeva aloite. . . 33 
» s i i r tolapuutarha 70' 
» uimalan kioskin vuokraus 157 

Kunnall iskalenterin julkaisemista van muu t t aminen 98 
Kunnalliskonferenssin, pohjoismaisen, valmistelut 118 
Kunnall iskotia koskevat kaupunginhal l i tuksen pää tökse t 147, 148, 149 

» » kaupunginva l tuus ton päätökset 29 
Kunnall ispäivät , Maalaiskuntien Liiton, kaupungin edus ta j an val i tseminen 119 

» naisten, kaupungin edus ta jan vali tseminen 119 
Kunnall isten Kot i ta louslautakunt ien Keskus -niminen yhdistys, ko t i t a lous lau takunnan l i i t tymi-

nen sen jäseneksi 176 
» sairaalain maksu jen vapau t t aminen säännöstelystä 180 

Kunnall isvaali t ja vaa l i l au takunna t 11, 85 
Kunnall isverotus 19, 130, 131 
Kunnant ien leventäminen 73 
Kunnianosoituksia vainaj ien muistolle ym 121 
Kuorma-autoi l i ja t , t i lapäisajoissa k ä y t e t t ä v ä t 210 

» -autojen pysäköimispaikan jä r jes täminen Kampin kentäl le 216 
Kurki, L., tarkkail i ja , lainan myöntäminen lahjoi tusrahas tos ta 126 
Kurssien jä r jes täminen omakoti- ja siirtolapuutarhaviljeli jöil le 200 
Kurssitoiminta, kaupungin työvoiman koulu t taminen eri kursseilla 115—118 
Kus taanmiekan laiturin valais tus 234 
Kut sun ta l au takun ta , Helsingin sotilaspiirin, kaupungin edus t a j an vali tseminen 239 
Kuusisaari, lai turin rakentaminen 223 
Kyyhkys ten hävi t tämises tä makse t t ava palkkio 136 
Käher tä jäkoulu , määräraha t , apurahojen jakaminen 37, 175 
Käpyl innan lastentarha, ope t t a janv i ran si ir täminen väliaikaisesti P ih la ja t ien las ten ta rhaan 176 
Käpylä, erään korttelin kunnos taminen leikkipaikaksi 75, 206 
Käpylää koskevan lauda tur työn ostaminen kaupunginarkis toon 95 

» l as ten ta rhanope t ta jan virkojen perus taminen 38, 39 
» . tont t ien myynt i j a vuokraaminen 53, 61 

Käpy länku ja 3, Asunto-oy., ton t in vuokraaminen yhtiölle 61 
Käpylänt ien kestopääl lystämistä koskeva aloite 74 
Käsi työn ja pienteollisuuden har jo i t t a j i en o ikeut tamis ta h a r j o i t t a m a a n a m m a t t i a a n nykyisissä 

huoneistoissaan koskeva aloite 22 
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Käymälät , yleiset 203 
Käyt törahaston, kaupungin, määrän korottamista ja pitkäaikaisten lainojen hankkimista koskeva 

aloite 12 
Kööpenhaminan rationalisoimiskonferenssi, kaupungin edustajain valitseminen 118 

Laajalahti , kyläteiden perustamisesta johtuvat maanmit tauskustannukset 199 
» tont t ien vuokraaminen 61 

Laajasalo, alueiden vastaanottaminen tai vuokraaminen palokaivoja varten 46, 57 
» rakennuskiellon jatkaminen alueella 66 

Laa jasa lon — Degerön kadunnimistö 197 
Lahjavaroista, Tukholman kaupungin, myönnetyt avustukset 155 
Lahjoi tukset 36, 40, 122 
La ina- ja takauspäätökset 123 
La inan anominen valtiolta työttömyysmäärärahoista 123 

» myöntäminen Helsingin Puhelinyhdistykselle 107 
Lainat , Asunto-oy. Lähtökuopan sopimuksen täydentäminen 128 

» Helsingin Kansanasunnot oy:n, ehtojen muut taminen 128 
» kaupungin myöntämät 13, 123, 124, 125, 126, 128 

» » o t tamat 12, 13, 122, 123, 124 
» Kisakylän asunto-osakeyhtiöiden, lyhennysmaksujen suorittaminen 128 
» lahjoitusrahastoista myönnetyt 126 
;» Mankala Oy:n maksuajan pidentäminen 127 
» palkinto-obligaatiolainan ottaminen 122 
» vakuutusyhtiöiden kaupungille myöntämien, indeksiehtojen tarkistaminen 123 

Laiturien rakentaminen 223 
Lapinlahdenkatu 6:n ja 10:n kansakoulutalojen muutos- ja kor jaustyöt 172 
Lasten- ja nuorisohuoltolaitosten virkoja koskevat asiat 151, 169 

» kesävirkistystoiminnan järjestämistä varten asetettu komitea 108 
Lastenhuoltolaitosten määrärahat , opettajien ja hoitohenkilökunnan virkojen järjestely 31 
Lastenkodit , päivystyksen järjestäminen 150 
Lastenpsykiatrin toimisto 138 
Lastenseimen perustaminen lastentaloon Pihlajatien varrella 39 

» » taloon Hämeentie 72 — Päijänteentie 2 39 
Lastenseimet, Maunulan ja Ruskeasuon, lastenhoitajan virkojen perustaminen 39 

» Pasilan lastenseimen avustaminen . 39 
Lastensuojelulautakunnan täydentäminen 88 

» myöntämä opintoavustus ja -laina 151 
Lastensuojelun Keskusliitto, alueen vuokraaminen sille 64 
Lastensuojelu virasto, muutos- ja korjaustyöt 151 
Lastentalo, Pihlajatien, virkojen perustaminen lastentarhaa ja -seimeä varten 39 
Lastentarha, apu-, Aula, tilapäisen lastenhoitajan palkkaaminen 152 
Lastentarhain Kesäsiirtolayhdistykselle myytävät kalustoesineet 178 

» lautakunta, määrärahat 39 
Lastentarhat , Ebeneserkodin siivoojan virkojen palkkaus 38 

» ennakko var at 177 
» Hakaniemen lastentarha, puolipäiväosaston lapsimäärä ja valtion apu, lastentar-

ta rhan sähköjohtojen uusiminen 177 
» Herttoniemen lastentarha ja -seimi, puuaidan rakentaminen 177 
» » » lastentarhanopet tajan viran perustaminen 39 
» huoneiston vuokraaminen Oy. Helsingin Kansanasunnot -nimiseltä yhtiöltä 38 
» kalustoesineiden myynt i 178 
» Kata janokan lastentarha, virkojen perustaminen 39 
» Kotikallion lastentarha, päiväkodin opet ta janviran lakkauttaminen, huoneistojen 

korjaustyöt 38, 177 
» Kotivaran lastentarhan uunien uusiminen 177 
» Kot tby privata svenska barnträdgård -nimisen lastentarhan ottaminen kaupungin 

hallintaan 38 
» Käpylinnan lastentarhan opet tajanvirka 176 
» Käpylän lastentarhoihin perustet tavat virat 38, 39 
» Marjalan lastentarhan vanhan pianon myynt i 178 
» Maunulan lastentarha, virkojen perustaminen 39 
» Meripirtin lastentarha, virkojen perustaminen 39 
» Oulunkylän lastentarhan puolipäiväosaston toiminta ym 177 
» Pakilan terveystalo, sähkömittarien uusiminen 177 
» Pasilan lastenseimen ulkohuonerakennuksen rakentaminen 177 
» Pihlajatien lastentaloon perustet tava lastentarha ja -seimi, virat ym 39, 177 
» Pi tä jänmäen päiväkodin avustaminen 39 
» Päivölän lastentarhan yhteydessä olevan huoneen ot taminen sen käyt töön 178 
» Ruskeasuon lastentarha, virkojen perustaminen, vuokran korottaminen 39, 177 
» Tukholman päiväkodin vuokran vahvistaminen 177 
» Vallilan lastentarhan huoneiston kunnostaminen 177 
» viranhaltijain asuntoja, y l i työ- ja matkakorvauksia ym. koskevat asiat 38, 176, 177, 178 
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l a s t en t a rho jen , -seimien ja päiväkotien rakentamista koskeva aloite 40 
Laulu-Miehet, kuoron esiintyminen ansiomerkkien jakotilaisuudessa Kaupungintalossa 179 
Lautakunt ien, johtokuntien ym. täydentäminen ja jäsenten vaali 84—89 
Laut tasaaren kansakoulu, sähköhellan hankkiminen 176 

» kansanpuisto, vartiokoiraveron korvaaminen kaitsijalle 156 
» katujen poikkileikkauksien vahvistaminen 199 
» neuvolahuoneiston korjaaminen 139 
» selälle rakennet tava radiosuuntimislaitteiden tarkistuspoiju 221 
» sillan leventäminen 74 
» yhteiskoulu, lainan myöntäminen sille 14 

Laut tasaarenkatu, ksylolisäiliön sijoittaminen katuosan alle 187 
» sen länsipäässä olevan pistoraiteen käyt tö 222 

Lauttasaari , eräät kaupungin vas taanot tamat katu- ja puistoalueet 46 
» Länsiulapanniemi, alueen vuokraaminen poliisilaitoksen kesäkotiyhdistykselle, 

asemakaavanmuutos 185, 196 
» tun temat toman sotilaan haudan suojaaminen 239 
» viemäri- ja vesijohtotyöt 205, 228 
» viemäröimissuunnitelman vahvistaminen 74 

Leikkikentät ja -puistot 39, 75, 178, 206 
Leiste, B., johtaja, alueen vuokraaminen häneltä palokaivoa varten 58 
Lemmilän vastaanottokotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 152 
Lepokotiyhdistys, Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien, avustuksen myöntäminen 28 
Leppäsuon raide- ja viemäritöiden suorit taminen 221 
Leski- ja orpoeläkekassan hallituksen jäsenen valitseminen 88 

» » » sääntöjen muut taminen 10, 105 
» » orpoeläkesäännön malli, Kaupunkilii ton lähet tämä 105 
» » orpoeläkkeiden korottamista koskeva aloite 9 

Liike- ja Virkanaisten Kansallisliiton avustaminen 155 
Liikelaitosten puhelinosuudet 108 
Liikennelaitoksen hallinnassa olevien rakennusten korjaus- ym. työt 210 

» ja sähkölaitoksen yhteisessä käytössä olevat pylväät 234 
» kaluston hankinta ja luovuttaminen 76, 210, 211 
» lau takunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 87 
» määrärahain yli t täminen 76 
» puhelinosuuksien rahoit taminen 108 
» rai t iovaunujen ja l inja-autojen varustamista postilaatikoilla koskeva esitys. 210 
» viranhalti joita ym. koskevat asiat 209 
» vuosiliput, alennukset y m 209, 220 

Liikennelaitos, mainostus raitiovaunuissa ja linja-autoissa 210 
Liikennelaitosta koskevat aloitteet 75, 76 
Liikenneluvat 218 
Liikennesuunnitelma 218 
Liikennevalolaitteiden siirtäminen sähkölaitoksen katuvalaistuspääomaan 223 
Liikenteen järjestely 210, 211—218 
Liikevaihtoveroa koskeva kaupunginhallituksen valitus, korkeimman hallinto-oikeuden päätös ... 131 
Liikeyrityslaskenta 98 
Liisankadun leventäminen 186 
Liitosalueen vesipostien viereen pys ty te t t ävä t pyykinhuuhtomiskieltoa koskevat tau lu t 136 
Liljebladin, A., rahaston käy t tö 149 
Lindbergin, A. M., rahasto 150 
Linja-autojen lähtöpaikkojen järjestäminen Kampin kentälle 216 

» varustamista postilaatikoilla tarkoi t tava esitys 210 
Linja-autolinjojen ja- pysäkkien järjestely 215 
Linja-autot , mainosjulisteiden asettaminen niihin 210 
Linnankoskenkadun varrelle perustet tava leikkikenttä 206 
Liputuksen järjestäminen eri tilaisuuksiin 208 
Lisätalousarvioehdotus, kertomusvuoden 131 
Loimijokilaakson Rautat ietoimikunnan kokous, kaupungin edustajan valitseminen ym. 119, 224 
Lomakorvauksen, viranhaltijain, maksamista koskevat ohjeet 103 
Lomanvietto- ja kesävirkistystoiminnan avustaminen 154, 166, 167 

» » » avustusvarojen jakoa varten asetettu komitea 108 
Lomanviettopaikkojen, uusien, varaamista järjestöille koskeva aloite 33 
Lottatehtävissä ym. palvellun a jan laskeminen virkavuosiksi 8 
Lucander, B., & Co, Oy., akordin myöntäminen yhtiölle 224 
Luistinradat, kunnossapito 156 
Luistinseurojen avustaminen 34 
Luoton, kaupungin lyhytaikaisen, saannin turvaaminen 122 
Langin puron haaran perkaaminen 206 
Lähtökuopan, Asunto Oy., ja kaupungin välisen lainasopimuksen täydentäminen 128 
Lämpöjohtotunnelin rakentaminen Unioninkadun poikki 186 
Länsi-Pakila, ks. Pakila. 
Länsisatama, entisen satamarakennuksen purkamistyöt 221 
Kunnall. kert. 1954, I osa 1 7 
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Länsisatama, satamatyöväen huoltorakennuksen rakentaminen 77 
» tulenarkojen aineiden säilytystilan järjestäminen 223 
» tulipalossa tuhoutuneen omaisuuden poistaminen luetteloista 224 

Länsiulapanniemen puistoalueelta vuokrat tava tont t i 61 
Läpikulkutalot, Hämeentien ja Ruskeasuon, asukkaiden sijoittaminen ym 195 
Lääkärintodistusten, viranhaltijoilta vaadittavien, kelpoisuusaika 104 
Lääkäri t , terveydenhoito viraston kau t ta välitetyn lääkärinavun palkkiot 135 

Maalaiskuntien Liiton I X varsinaiset kunnallispäivät, kaupungin edustajan valitseminen 119 
Maanhankintalain mukaisten kerrostalojen rakentamista koskevat urakkatarjoukset 161 

» tarkoituksiin luovutet tavia alueita koskevat kysymykset 53, 161, 182 
Maanmittaustoimitukset 67, 200 
Maansaantiin oikeutettujen kerrostalolainat 124 
Maantiejatkojen kunnossapitokorvaus 201 
Maatalouskoneiden tutkimussäätiö, Kaarelan kar tanon rakennusten ja eräiden alueiden vuokraa-

minen sille 61 
Maataloustyöntekijöiden vapaut taminen korotet tujen vuokrien maksamisesta 104 
Maidontarkastamo, korjaustyöt , virat ja viranhalt i jat ym 136, 137 

» laboratorion hyväksyminen elintarviketutkimuslaitokseksi 137 
» määrärahat 24 

Mainostorneista perityn vuokran palaut taminen Rait t i i t Automiehet-yhdistykselle 188 
Maistraatti , määrärahat 20-

» virat ja viranhalt i jat ym 132 
Majoituslautakunnan kokoukseen vali t tu kaupungin edustaja 239 

» täydentäminen 88 
Makkaranmyynt ipaikat 188 
Malmi, alueen ostaminen Hämeentien leventämistä varten 43 

» aluevaihdot 49 
Malmin aluelääkärille vuokratun talon varustaminen keskuslämmityksellä 136 

» jatkokoulu, muutostyöt 172: 
» kaupallisen keskikoulun avustaminen, tontin varaaminen koulua varten 163, 185 
» kukka- ja hautakiviliikkeen avoinna pitäminen sunnuntaisin ja pyhäpäivisin 188 
» kunnallisten asuinrakennusten rakennuskustannukset 194 
» kylä, rakennuskiellon jatkaminen alueella 66 
» lastenkoti, päivähuoneen katon uusiminen 151 
» » virkojen järjestely 31 
» pohjoisen kansakoulun muutostyöt 172 
» ruotsinkielisen kansakoulun kaluston siirtäminen suomenkielisiin kansakouluihin 173 
» sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 145, 146 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 25, 27, 30 
» Sähkölaitos Oy:n ja kaupungin sähkölaitoksen välinen sopimus 232 
» -Tapaninkylän kyläteiden hoitokunnan tieyksiköiden laskemisperusteet 202 

Mankala Oy., johtokunnan valitseminen 243 
» » lainan maksuajan pidentäminen 127 

Mannerheimintien varrelle jär jes te t tävä leikkipuisto 206 
Mannerheimliiton Santahaminan osaston lastentalon vuokraperusteiden muuttaminen 184 

» vapauttaminen erään korvauksen suorittamisesta 151 
Marian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 140—142, 186 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 14, 25, 26, 30 
Marjalan las tentarha, pianon myynt i 178 
Marjaniemen Melojat, yhdistykselle myönnetyn lainan takaisin suorittaminen 127 

» Siirtolapuutarhayhdistys, voimistelutelineiden hankkiminen 158 
» sähkönkulut tajani kWh-mittarien lunastaminen 233 
» Sähköosuuskunnan omistaman sähköverkon lunastaminen 233 

Martt i lan omakotialueen eräiden tontt ien vuokrausta koskevat asiat 65, 185 
Matka-apurahat , viranhaltijoille myönnetyt 112—115 
Matkailij akar ta t 94, 181 
Matkakertomukset, viranhaltijain an tamat 115 
Matkustajapavil jongin luovutustilaisuus, kaupungin edustajan määrääminen 224 
Matosaaresta Jollaksen kylätielle rakennet tava tie 202 
Maunula, kortteleiden osoitenumeroinnin vahvistaminen 198 

» tonttien vuokraaminen ja varaaminen 62, 185 
Maunulan Kansanasunnot Oy., eräiden osakkeiden merkitseminen ja osakepääomien suoritta-

minen 128 
» kansanasuntojen vesijohtotöiden laskutus 194 
» lastentarha, virkojen perustaminen 39 
» leikkipuisto, toiminnan järjestäminen kokovuotiseksi 39 
» Pienasunnot Oy., lainan myöntäminen osakkeiden merkitsemistä var ten 128 

Maunulassa olevien kaupungin laitoksien huoneiston tarve 191 
Mechelininkadun ja Pohj. Hesperiankadun risteyksessä olevan pensasaidan leikkaaminen 207 

» oikaiseminen 202 
Meilahden haaraklinikka, kouluhammasklinikan, virkojen perustaminen, välineiden hankinta 24, 139 
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Meilahden kansakoulu, freskomaalauskurssien järjestäminen koulutalossa 180 
» » jatkoluokkien luonnonopillisen linjan työpajan järjestäminen 171 
» » johtajalle rakennusvaiheen aikaisesta työstä maksettava palkkio 169 
» » vahtimestarin ja talonmies-lämmittäjän virkojen perustaminen 35 

Mellunkylä, aluevaihto 48 
» " palokaivot 46, 135 
» rakennuskiellon jatkaminen alueella 66 

Merenkävijät , lainan myöntäminen yhdistykselle 126 
Merimiehenkatu 12, Asunto-oy., osakkeiden ostaminen, lainaerien suorittaminen yhtiölle 13, 126 
Meripirtin lastentarha, virkojen perustaminen 39 
Metsäkummun tarkkailukotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 151, 202 
Metsänhoitajien talo, asunto-osakeyhtiölle myytävä tont t i 52 
Mielisairaanhoitopiirit, lääkintöhallituksen ilmoitus asiasta 140 
Molander, V., osastopäällikkö, lainan myöntäminen lahjoitusrahastosta 126 
Moskovan kaupungin edustajien vierailu 119 
Moottoripolttoaineiden jakeluaseman, Oy. Union- öljy Ab:lle vuokratun, muuttaminen huolto-

asemaksi 223 
Moottorivenekilpailujen järjestäminen Pohjoissatamassa 224 
Muinaistieteellinen toimikunta, lausunto tun temat toman sotilaan haudan suojaamisesta 239 
Mukavuuslaitosten, eräiden, poistamista koskeva aloite 75 
Multasuon tilaan kohdistuvista maksuista vastaaminen 189 
Munkkiniemi, alueidenostaminen sieltä, aluevaihto 43, 49 

» eräiden kortteleiden osoitenumerointi 198 
» kansakoulun talonmies-lämmittäjän asunnon järjestäminen 172 
» . tontt ien myyminen 53 
» uimaranta, entisen kunnostaminen leikkipuistoksi 75 
» » uuden hiekoitustyöt 157 
» vesijohto- ja viemärityöt 204, 205, 228 

Munksnäs Samskolas Byggnads Ab:n rakennuskustannukset 173 
» Spejarna -niminen partiojärjestö, koksikuonan luovuttaminen sille 231 

Museolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 87 
Musiikkiavustusrahaston hoitokunnan jaet tavaksi myönnetyt korkovarat 180 
Musiikkilautakunnan ohjelmajaosto, koesoittoarvostelulautakunnan täydentäminen 179 

» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 87, 89 
Mustikkamaa, kansanpuistossa sijaitsevan vanhan huvilan myynt i 156 

» liikennettä koskeva aloite 77 
» sillan rakentamista Kulosaaresta koskeva aloite 74 

Mäkelin, P., johtaja, erään tontin rakentamisvelvollisuuden muut taminen 56 
Mäkelän kansakoulu, freskomaalauskurssin järjestäminen koulutalossa 180 

» » johtajalle ja eräälle opettajalle makset tava erikoispalkkio 169 
» » vahtimestarin ja kahden talonmies-lämmittäjän viran perustaminen . . . . . . 35 

Mäkelänkadun haaraklinikka, kouluhammasklinikan, uusien virkojen perustaminen 24 
» ja Hämeentien risteyksen katuvalaistus 234 
» louhintatyön suorittaminen 221 
» varrelta vara tun leikkialueen käyt täminen pallokenttänä 206 

Männikkötie 5, Asunto-oy., osakepääomien suorittaminen 129 
» 7, Kiinteistö Oy., osakepääomien suorittaminen 129 

Mäntytie, eräiden tontt ien myyminen sen varrelta 54 
Mäyränkallio, Asunto-oy., osakepääomien suorittaminen 128, 129 
Mäyränlinna, Asunto-oy., eräiden osakkeiden myynti 128, 129 

Naistyöttömyys, komitean asettaminen suunnittelemaan toimenpiteitä sen varalta 109 
400-vuotisjuhlanäyttelyn näyttelyaineiston siirtäminen kaupunginmuseoon 121 
400-vuotiskoti-säätiö, Helsingin kaupungin, kaupungin edustajien valitseminen sen hallitukseen 240 

» » » » » sen perustaminen 30 
» » » » » sääntöjen hyväksyminen, t i l intarkastajat ym. ... 121 

Neuvotteluoikeuden, kunnan viranhaltijain, rajoi t taminen 105 
Nickbyn kylä, alueiden ostaminen sieltä 43 
Nikkilän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 140, 143—145, 178 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 25, 27 
Nilsiänkadun yhdystunneli 187 
Nordenskjöldinkadun varrella olevan tontin rakentamisajan pidentäminen 57 
Nordsjön kylä, alueen ostaminen sieltä 43 
Nordströmin, A. ja J. A., rahaston korkovarojen käyt tö 150 
Nukarin lastenkotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 152, 184 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 31, 57 
Nuohouspiirien uudelleenjärjestely 135 
Nuohoustoimen johtosäännön uusiminen 23 
Nuorisojärjestöjen avustaminen 165, 166, 167 

» avustusmäärärahojen jakokomitea 109 
Nuorisotalon rakentamista Vallilaan koskeva aloite 34 
Nuorisotoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 164 
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Nuorisotyölautakunnan alaisten kerhokeskuksien alatilitysoikeus 166 
Nuorisotyölautakunta, määrärahat .. 34 

» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 84 
» Pukinmäen vanhan kansakoulu talon luovuttaminen sen käyt töön 190 
» toimiston siirto, kokous- ja kerhohuoneistot 164 

Nuorisotöiden näyttelyn järjestäminen 172 
Nuorisoviikkotoimikunta, käyt tövarojen myöntäminen 165 
Nurmijärven kunnan Nukarin kylästä vuokra t tava alue 57, 184 
Nurmijärvent ien rakentaminen 202 
Nya Svenska Samskolan, koulurakennuksen piirustusten ja kustannusarvion vahvistaminen ... 173 
Nybondas, tilasta ostetun alueen määrääminen urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintaan ... 156 
Näyttel i jäntie 2, Kiinteistö Oy., osakepääomien suorittaminen 129 

» » » » tontin vuokraaminen yhtiölle 59 

Obligaatiolainat 122 
Oikeusapulautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohta jan ja jäsenten vaali 86 
Oikeusaputoimisto, määrärahat .. 32 
Oikeuslääkeopillisten tutkimusten suorittamisesta ja näytteiden ottamisesta tehtävä sopimus 24, 136 
Olympia Helsinki 1952, XV, yhdistyksen rakennustoimistolle suoritet tava velka 157 

» -Kuva Oy., olympiakisojen värivalokuvauksen diapositiivikokoelman ostaminen 178 
Olympiahistoriikkia varten hanki t tava t valokuvat 157 
Olympiakomitean, kansainvälisen, an tama muistoplaketti 157 
Olympialippujen hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten suorittaminen ^ 156 
Omakotilainat 13 
Opettajakorkeakoulun, väliaikaisen, vuokran vahvistaminen 172 
Opintomatkat 108 
Opintoretkeilyt, Haltialan alueelle ja Bengtsärin tilalle tehdyt 190 
Oppikoulujen vanhempainneuvostojen täydentäminen 89 
Oppikoulupulan poistamista koskeva aloite 38 
Oppikoulurakennusten piirustusten hyväksyminen 173 
Oppivelvollisten lasten luettelon virat 169 
Orkesteriolojen uudelleen jär jestämistä varten asetettu komitea 108 
Osakepääomien, eräiden kaupungin rakennut tamien asuntotalojen, merkitseminen 13, 128 
Oslon kaupungin edustajien vierailu ja lah ja t 118, 122 
Osuuskassaliikkeen 50-vuotisjuhlat, kaupungin edustajan valitseminen 119 
Osuuskauppakoulun rakennusten liittäminen kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon 228 
Otaniemi, vesijohtoveden toimit tamista alueelle koskeva anomus 228 
Otanmäki Oy., vesilaitoksen pikasuodattimen lainaaminen yhtiölle 228 
Otso, jäänsärkijä 220 
Oulunkylä, aluevaihto 48 

» erään alueen ostaminen 44 
» tontt ien myynt i ja varaaminen 53, 54, 185 

Oulunkylän asemakaavaehdotus ja uudisrakennuskielto 196 
» kartanosta vuokratun alueen vuokran vahvistaminen 185 
» Kunnantien eli Solakalliontien perusparannustyöt 202 
» lastentarhan toiminta 177 
» Rivitalot, Asunto Oy., asunnonsaantia koskeva viranomaisten e rehdyt täminen . . . 194 
» » » » yhtiön vuokran alentaminen, uusien kauppakir jojen teke-

minen 65, 128 
» ruotsinkielinen kansakoulu, talojohtojen vetäminen 149, 172 

Ourasaaren lentoasemaa koskevan vuokrasopimuksen purkaminen 184 

Paavo Nurmen patsas 207 
Paciuksenkatu, ylikäytävän rakentaminen 202 
Painatus- ja hankintatoimisto, Helsingin Puhelinyhdistyksen kanssa tehty rahakepuhelimia 

koskeva sopimus 108 
» » » »Mihin kunnanverot menevät» -nimisen julkaisun painat taminen 93 
» » » »Pääkaupunkimme Helsinki» -nimisen julkaisun varastoarvon 

vähentäminen 93 
» » » viranhalti jat , laskujen hyväksyminen, sanomalehtien tilaaminen 

90, 93 
Pakila, alueiden ostaminen Kunnantien leventämistä varten 44 

» Länsi-, omakotialueen vuokraajille luovutetuista sementtiputkista aiheutuneen laskun 
maksaminen 188 

» urheilukentän rakentamista koskeva aloite 33 
» viemäröimistyöt 205, 206 

Pakilan kansakoulu, uuden koulutalon luonnospiirustukset, rakennustyöt ym 36, 171 
» omakotialueen eräiden talojen myynt iä koskeva sosiaaliministeriön tiedustelu 183 
» terveystaloon asennet tavat sähkömittari t 177 

Pakilantien kunnostaminen ja ja tkaminen Paloheinäntien risteykseen 72, 202 
Pakinkylän rakennussuunnitelmamittauksen kustannusten suorittaminen 199 
Palace Hotel Oy., kaupungin edusta jan valitseminen yhtiökokoukseen 244 
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Palkkalautakunta , määrärahat 4 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 85, 89 

Palkkaluokituskomitea, jäsenen vapauttaminen ja uuden valitseminen 110 
Palkkaluokituskomitean työn kiirehtimistä koskeva aloite 9 
Palkkiosäännön, luottamusmiesten, väliaikainen muuttaminen 8, 122 
Paloheinän alueen tievalaistus 234 
Palokaivot ja -altaat, alueiden hankkiminen niitä varten, niiden rakentaminen ym 46, 57, 135 
Palokunnan rahaston sääntöjen vahvistaminen 22 
Palolaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 133, 134, 135 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 23 
Palolautakunnan varapuheenjohtajan valitseminen, lautakunnan täydentäminen 88, 89 
Palomiesten ja paloalipäällystön työaika, Kaupunkiliiton sitä koskeva kiertokirje 133 
Palopäällystökoulua varten vara tun tontin vuokraus 23, 64 
Palovakuutus, kaupungin omistamien rakennusten 191 
Pappilanmäki, Oy., Bostads Ab:n oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava 186 
Part iojärjestojen avustaminen 165, 166, 167 
Pasilan ja Invaliidisäätiön välisen tien valaiseminen 81 

» lastenseimen avustaminen 39 
» poliisivartioasema, rakennustyöt ym 133 

Pengerkatu 5:n kellariin rakennet tava varastosuoja sielullisesti sairaiden huoltotoimistoa varten 138 
Pengerkadun ja Aleksis Kiven kadun kulmatontille rakennet tavaa leikkipuistoa koskeva aloite 75 
Perustie 11, Asunto-osakeyhtiö, rakentamisvelvollisuuden laiminlyönnistä peri t tävä korvaus 57 
Pesulautan rakentaminen Herttoniemeen 223 
Pienteollisuuden ja käsityön ammatinharjoi t ta j ien huoneisto-oloja koskeva aloite 22 

» sijoittumisen selvittämistä koskeva aloite 70 
Pihlajatien ja Valpurintien kunnostaminen puistoalueeksi 206 

» lastenneuvolan perushankinnat 139 
» lastentarha ja -seimi, tilitysvuokra, vahtimestarin virka-asunto ym 177 

Pikakirjoituslisät 104 
Pirkkolan kesäleikkitoiminnan siirtäminen Keski-Töölöön 178 
Pi tä jänmäen eräiden tontt ien rakentamisajan pidentäminen 57 

» kansakoulun, uuden, luonnos- ja pääpiirustukset, rakennustyöt 36, 171 
» lastenkoti, diakonissalaitoksen ylläpitämä, tappion peittäminen 153 
» päiväkodin, Suomen Punaisen Ristin Helsingin piirin ylläpitämän, avustaminen 39 
» teollisuusalue, tontin myynti 55 

Pitäjänmäki, tont in varaaminen kansakoulua ja lastentarharakennusta varten 185 
» Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirin korjaamorakennuksen liittäminen kaupungin 

viemäriverkkoon 204 
Pohjois-Haaga, kouluja varten vara tu t tont i t 185 
Pohjoismainen kunnalliskonferenssi 118 
Pohjoissatama, laiturin rakentaminen, moottorivenekilpailujen järjestäminen 223, 224 
Pohjola, Vakuutusyhtiö, alueen vuokraaminen yhtiöltä 58 
Pohjolan Pesula Oy., kaupungin edustus yhtiön kokouksissa 244 

» » » kaupungin lainatakausta koskeva ilmoitus 127 
Pohjolankatu 43, Asunto-oy:n lainojen etuoikeusjärjestyksen muut taminen 127 
Poliisilaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 133, 185, 210 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 22 
Polkupyörätelineiden pystyt täminen 188 
Polttoaine Osuuskunta, koksipuristeiden ostamista koskeva sopimus 230 
Polttoainepäällikön toimisto, sanomalehtien tilaaminen 168 
Polttopuiden myyntihinnat 99 
Posti- ja lennätinhallitus, vahvistinasemien rakentamista varten Haagasta ja Etelä-Kaarelasta 

sille vuokra tu t tonti t 58, 59 
Postisiirtotilejä koskevat ohjeet 129 
Postisäästöpankki, lainan ottaminen 13 
Poutuntie 4 ja 10, Asunto Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 64 

» 6 ja 8, Asunto-oy., tont in myyminen yhtiölle 56 
» 13, Asunto Oy., » » » 52 

Puhelimien hankkiminen, siirtäminen, liikelaitosten puhelinosuudet ym 107, 108 
Puhelinmaksujen vapaut taminen säännöstelystä 180 
Puhelinyhdistys, ks. Helsingin Puhelinyhdistys. 
Puistolan kansakoulu, muutostyöt , ulkosähköjohdon uusiminen 172 

» -Malmin vesijohdon rakentaminen rautatien alitse 228 
Pukinmäki, aluevaihto 48 

» leikki- ja lentopallokenttien sijoittaminen urheilukentän yhteyteen 206 
» vanhan kansakoulutalon luovuttaminen nuorisotyölautakunnan käyt töön 190 

Punainvaliidit, vuoden 1918, -yhdistyksen avustaminen 168 
Puolustuslaitoksen alueiden saat tamista kaupungin käyttöön koskeva aloite 50 

» Topografikunta, Helsingin matkailij akar tan painat taminen 181 
Puomi Oy:n entisille työntekijöille suoritet tava lomakorvaus 193 
Puutavara- ja polttoainetoimisto, polt topuuvaraston vähentäminen 100 

» » » koron maksaminen, polttopuiden myyntihinnat 99 
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Puutavara- ja polttoainetoimisto puhelinosuuksien rahoittaminen 108 
» » » puutavaran hankinnat 99 
» » » talousarvio, viranhaltijat 98, 99 

Pysäköimistä ja pysäköimispaikkoja koskevat asiat 216, 217 
Pyykin huuhtomiskieltoa koskevien julisteiden hankkiminen 136 
Päiväkoti- ja neuvolarakennuksen rakentamista eräille esikaupunkialueille koskeva aloite 39 
Päivölän lastentarhan yhteydessä olevan asuinhuoneen ottaminen lastentarhan käyttöön 178 

Raastuvanoikeuden arkisto, lisätilan luovuttaminen sille, viranhaltijoiden ylityökorvaukset 133 
Raastuvanoikeus, irtaimiston korjaus ym 132 

» määrärahat , virat ja viranhalti jat ym . 21, 22 
Radiosuuntimislaitteiden tarkistuspoijun rakentaminen Lauttasaaren selälle 221 
Rahatoimisto, erhelaskujen korvaaminen, osastojaon muuttaminen 96, 97 

» määrärahat 4 
» varain hoidon valvonta 91 
» virat ja viranhalt i jat 96, 97 

Raitiotiepysäkkien siirtäminen ja raiteiden järjestäminen 212 
Rait iovaunujen mainosjulisteet; vaunujen varustamista postilaatikoilla koskeva esitys 210 
Rait t iusjärjestöjen avustaminen 162—164 
Rai t t ius lautakuntaa koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 34, 86, 162 
Rait t iusmäärärahojen jakokomitea 109 
Rait t iustyö kansakouluissa 172 
Rajasaaren puhdistuslaitos, virka-asuntojen määrääminen viranhaltijoille 201 
Rake Oy:lle myytävä tont t i 55 
Rakennusjärjestyksen muuttaminen 20, 21 
Rakennuskieltoa koskevat asiat 66 
Rakennuskustannusten alentamista tarkoi t tavat toimenpiteet 73 
Rakennuslupia, sairaala-, koulu- ym. rakennusten, koskeva välikysymys 28 
Rakennusmäärärahojen käytön valvontaa koskeva aloite 73 
Rakennusneuvonnan järjestämistä koskeva aloite 21 
Rakennusohjelmaan liittyvän ennusteen antaminen tilastotoimiston tehtäväksi 98 
Rakennusosien, ulkonevien, rakentamisoikeudesta kannet tavat maksut 20 
Rakennustarkastus, määrärahat 21 
Rakennustarkastuskonttori , virat ja viranhalt i jat 132 
Rakennustarkastustoimiston johtosäännön hyväksyminen 20 

» virkojen järjestely ja viranhalt i jat 21 
Rakennusten, julkisten, taiteellista kaunistamista koskeva aloite 41 

» purkaminen ja myynt i 191 
Rakennustoimintaan liittyvien erikoistöiden suorittamista kaupungin toimesta koskeva aloite ... 73 
Rakennustoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 200, 201 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 56, 70, 71, 72 
Rakennusvalvontaan, kaupungin, kuuluvista toimituksista kannet tava t maksut 20 
Rakentamisajan, tonttien, pidentäminen ja muuttaminen 56 
Ranskalaisen Koulun Ystävät, tontin varausajan pidentäminen 186 
Rastilan ulkoilualue 157 
Ratakadun kansakoulu, muutostyöt, lisäluokkien järjestäminen 171, 172 
Rationalisoimiskonferenssi, Kööpenhaminassa pidettävä, kaupungin edustajain valitseminen 118 
Rationalisoimistutkimus, Oy. Rastor Ab:n 110 
Ratsastushalli, kunnostamistyöt 33, 156 

» sen käyt tämis tä urheilutarkoituksiin koskeva aloite 33 
Reijolan nuorisokoti 31, 152 

» vaunuhallit, maalaaminen ja siistiminen 210 
Renlundin, K. H., rahasto, apurahojen jako 175 
Reserviharjoituksiin kutsut tu jen asevelvollisten palkat ja vuosilomat 8, 103 
Revisiotoimisto, johtosäännön tarkistaminen 5 

» kaupunginkassan tarkastukset , viranhalt i jat 100 
Rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin määrärahan yli t täminen 20 
Ruoholahden varastoalue, rakennusten purkaminen 135 

» varastorakennustonttien vuokraehdot 65 
Ruokatehdasta ja juurikasvivarastoa suunnittelemaan asetettu komitea 110 
Ruotsalaisesta Kauppakorkeakoulusta vuokratun huoneiston takaisin luovuttaminen 184 
Ruskeasuo, tonttien myynti 55 

» vesimittarikaivon rakentamista koskeva anomus 228 
Ruskeasuon lastentarha, virkojen perustaminen, vuokran korottaminen 39, 177 

» läpikulku talo, asukkaiden ot tamista ym. koskevat asiat 195 
» » kerhohuoneisto, sen luovuttaminen nuorisotyölautakunnan käyt-

töön 164 
Ruusulankatu 11—13, yhtiön laina-anomus 125 
Ryttylän koulukodin kohdalla suori tet tavaa t ietyötä varten luovutet tava alue 56 

» koulukotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 152, 153 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 31, 32 

Röntgenhoitohenkilökunnan kouluttaminen 140 
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Saalem Lähetys, lainan myöntäminen sen vanhainkodin kunnostamiseksi 14 
Saarbriickeniin lähetettävien valokuvien maksaminen 122 
Sahamäki, Kiinteistö Oy., osakepääoman suorittaminen 129 
Sairaala- ja poliklinikkarakennuksen rakentamista kaupungin pohjoisosaan koskeva aloite 28 
Sairaalain, kunnallisten, maksujen vapaut taminen säännöstelystä 180 

» ym. säännösten uusimista varten asetettu komitea 110 
Sairaalalautakunta, määrärahat 25 

» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 86 
Sairaalasivukirjasto, Nikkilän osasto, kirjankuljetuksesta makset tava palkkio 178 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 

» anomus huoneiston luovuttamiseksi valtion apuhoitajakursseja var ten 146 
» asiantunti ja-avun antaminen toiselle sairaalalle ja sen korvaaminen 140 
» Helsingin yleisen sairaalan rakennustyöt 140 
» hoitomaksujen tarkistaminen 25 
» uusien rakentaminen 140 
» virat ja viranhalti jat 139, 140 

Sairaalavirasto, viranhaltijain ylityö- ym. korvaus 139, 141 
Sairaanhoitajat , aluehoitajan ja kotisairaanhoitajan virkojen vakinaistaminen 23 
Sairaanhoitajatarkoulu 28, 146 
Sairaanhoitajat tarien asunnot 140, 186 

» Asunto-oy., yhtiön laina-anomus 125 
» Lepokotiyhdistyksen avustaminen . 28 

Sairaankuljetusmaksujen, yksityisten, korottaminen 218 
Sairauslomia, influenssaepidemian aiheuttamia, koskevat lääkärintodistukset 104 
Sakkojen korvaaminen 190, 209 
Salmen, A. ja A., testamentti lahjoitus 173 
Salmisaaren höyryvoimalaitos, henkilökuntaruokalan avaaminen 225 

» » käyttöhenkilökunnan asuinrakennuksen rakentaminen, virka-
asuntojen määrääminen 81, 238 

» ja Kampin aseman välille laskettu maakaapeli ..: 234 
Sanoma Oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 49 
Sanomalehtileikkeiden ostaminen kaupunginarkistoon 95 
Santahamina, kansakoulutontin luovutussopimus ja koulurakennuksen muutostyöt 34 

» lastentalon vuokraperusteiden muut taminen 184 
» ulkoilualueen muodostaminen 157 

Satamajäänsärki jä , ks. Jäänsärkijät . 
Satamalaitos, määrärahat 77, 221 

» nosturien hankkiminen Eteläsataman Matkustajalai turia var ten 221 
» rakennustoimikunnan täydentäminen 110 
» satamarakennusosaston huoneiston vuokraaminen 221 
» viemärityöt 221 
» virat ja viranhalt i jat 77, 220, 224 

Satamalautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 87 
» työttömyystöitä koskeva kirjelmä 221 

Satamamaksujen korottaminen 77 
Satamaomaisuuden pääoma-arvon vahvistaminen 220 
Satamat , laiturit, suojakaiteen rakentaminen ym 223 

» matkustajapavil jonkirakennuksen luovuttaminen 224 
» rakennusten purkaminen ja myynt i 223 
» töiden rationalisoimista varten asetettu komitea 110 

Satamatyöntekijäin huoltorakennuksen rakentaminen Länsisatamaan 77 
Sedmigradskynpientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnan jäsenten ja t i l intarkasta-

jan vaali 87 
Semptalin Oy:n oikeuttaminen raiteen rakentamiseen Herttoniemen öl jysatamaan 223 
Seurakunnallinen työkeskus, tont in varaaminen, rakennuspiirustukset 185, 186 
Seurasaarta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 156 
Seutulan lentoaseman poliisihoidon yhdistäminen Helsingin poliisipiiriin 22 
Shell Oy., kellarin vuokraaminen yhtiölle 184 

» Oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 49, 182 
Sibelius-Akatemian säätiön isännistön jäsenen valitseminen 243 

» -viikko, kaupunginorkesterin luovuttaminen sen konsertteihin 179 
» » menojen peittäminen 41 
» -viikon säätiön hallituksen valitseminen 243 

Sielullisesti sairaiden huoltolaitosten määrärahat 24 
» » huoltotoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 138 
» » vastaanottoasema, virkojen perustaminen 24 

Siirtolapuutarhapalstojen vuokrien vapaut taminen säännöstelystä 180 
Siirtolapuutarhat 70, 200 
Sijoitusohjelma, kaupungin vv:n 1954—56 19 
Siltakylä, rakennuskiellon ja tkaminen alueella 66 
Sirpalesaarenkadun raiteet, lisävaihteen rakentaminen 222 

» varrelta vuokra t tava alue 63 
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Skanoil Oy:n oikeuttaminen rakentamaan bituminsulatuslaitos Herttoniemeen 187 
Snellmanin kansakoulun pääpiirustukset, lisärakennus- ym. työt 36, 171, 172-
Sofianlehdon pikkulastenkoti 31 

» vastaanot tokot i 31, 151 
Sokeat, avustuksen myöntäminen Kirjoja Sokeille -nimiselle yhdistykselle 40 
Sotainvaliidien Veljesliiton avustaminen 168 

» Veljesliitto, jäätelönmyyntipaikat 188 
Sotilasmajoituksesta suori tet tavat korvaukset 239 
Stadion, rakennuksen käyt töä ja vuokrausta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 109, 155, 156 
Stansvikin kaivosalue, tutkimusten suorittamisesta t eh ty sopimus 189 

» kesäkodin tenniskent tätyöt 158 
Stenius, M. G., Aktiebolaget, yhtiöltä ostetun alueen kaupan hyväksyminen 56 
Stiftelsen Sjukhemmet i Helsingfors -nimisen säätiön avustaminen 31 
Stipendirahastot ja -varojen käyt tö 36, 175 
Stockmann Oy., alueen myynt i yhtiölle 51 
Studernternas Teaterförening, yhdistyksen avustaminen 179 
Suojakaiteiden rakentaminen katujen risteyksiin ym 203, 223 
Suojateiden merkitseminen 211 
Suomalainen Ooppera Oy., tontin varaaminen sitä varten 186 
Suomen Desinfioimis Oy., erään tilan rakentamisajan pidentäminen 57 

» Hotelli- -ja Ravintolakoulusäätiö, rakentamisajan pidentäminen, koulutalon muutos-
piirustukset 57, 186 

» Kaapelitehdas Oy:n oikeuttaminen vetämään maakaapeli tehtait tensa väliin 82 
» Kirjailijaliiton avustaminen 180 
» Lastenhoitoyhdistykselle suori tet tava vuokra 153 
» Lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 39 
» Liikemiesten Kauppaopiston säätiö, edustajan valitseminen sen hallitukseen 88 
» Matkailijayhdistys, koululaisopintoretkien osanottajille myönnetty alennus 209 
» Messut osuuskunta, edustajan valitseminen sen hallitukseen 243 
» Mineraali Oy., Stansvikin kaivosaluetta koskeva sopimus 189 
» Naisjärjestöjen Keskusliiton kunnallispäivät 239 
» Naisten Demokraattisen Liiton kongressin osanottajien majoittaminen 175 
» Nuorison I I I kulttuuripäiviä varten myönnet ty avustus 165 
» Punainen Risti, Etelärantat ien leventämistä varten ostet tavaa aluetta koskeva ehto ... 182 
» Punaisen Ristin Helsingin piirin ylläpitämän Pi tä jänmäen päiväkodin avustaminen ... 39 
» » » sairaalan oikeuttaminen lähet tämään sairaala-apulaisia kaupungin 

järjestämille kursseille 146 
» Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liiton avustaminen ' 168 
» » » » » jäätelönmyyntipaikkojen vuokra ym 188 
» Sokeri Oy:n oikeuttaminen rakennut tamaan ajotie Hesperian puiston kau t ta 202 
» Säveltaiteilijain liitto, kaupunginorkesterin luovuttaminen sen konsertteihin 179 
» Taideakatemian avustaminen 180 
» » edustajisto, kaupungin valitsemat jäsenet 88 
» » koulua varten varat tu tont t i 56 
» Taideteollisuusyhdistyksen hallintoneuvoston jäsenen valitseminen 87 
» Teatteri järjestöjen Keskusliiton avustaminen 179 
» Tieyhdistys, kaupungin edustajan valitseminen sen kokoukseen 243 
» Työn Liitto, kirjemerkkien tilaaminen 240 
» Työväen Musiikkiliiton Uudenmaan piirin avustaminen 179 

Suomenlinna, alueen merkitseminen maarekisteriin 199 
» kalastaminen linnoituspiirin vesialueilla 224 
» lastenneuvolatyön ja koulu terveydenhuolto työn keskittäminen 139 
» ulkoilualueen muodostaminen 157 

Suomenlinnan Liikenne Oy., kaupungin edustajan valitseminen yhtiön kokouksiin 243 
Suutarilan kylä, erästä kiinteistökauppaa koskevan päätöksen raukeaminen 47 

» » rakennuskiellon jatkaminen alueella 66 
» » tilan ja alueen ostaminen sieltä 45 

Suvilahden höyryvoimalaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 234, 238 
» uuden koksivaraston kunnostaminen 238 

Svenska Teaterklubben -nimisen yhdistyksen avustaminen 179 
Syväjäädyt tämö, rakennustyön valvonta 225 
Syväjäädyt tämöön johtavan tien alentaminen 201 
Syyttäj istö, määrärahat , virat ja viranhalt i jat 22, 132 
Syöpäsäätiön avustaminen 146 
Sähkölaitos, höyryn myynti Oy. Lindström Ab:lle 234—238 

» johtosäännön muuttaminen 79 
» kalustoesineiden siirtoa ja myyntiä ym. koskevat asiat 238 
» katuvalaistusta, liikenne valolaitteita, liittymisehtojen hyväksymistä ym. koskevat 

asiat 232 
» määrärahat 234 
» pääoma-arvojen vahvistaminen 226 
» sopimukset, eri laitosten, yhdistysten ym. kanssa tehdyt 232, 233, 234 
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Sähkölaitos, v i ra t ja viranhalt i jat 231 
» virkojen perustaminen, kaukolämmityksen käytäntöönottaminen ym 81, 82 

Säiliövaunujen hankkiminen palokunnalle 23 
Säännöstely, eräiden maksujen vapaut taminen siitä 180 
Södra Svenska församlingens ålderdomshem -nimiselle säätiölle myytävä tontt i 52 
Sörnäisten niemen paloaseman siirtäminen Herttoniemeen 23 

» Romukauppa Oy., lapioiden myynti sille 208 
» sa taman huoltorakennuksen rakennusajan pidentäminen 221 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakaminen ja jakotoimikunta 41, 109 
Taideteollinen Oppilaitos, apurahat ym 175 

» » tontin varaaminen 56 
Taideteosten osto ym 179 
Taimi, Kiinteistö Oy:n anomus saada aidata ka tumaata 188 
Takaussitoumukset , kaupungin an tamat 14, 127 
Taksa, katualueen eristämisestä rakennustöitä varten 20 

» ka tu jen kaivuiden suorituksesta ja valvonnasta 70 
» oikeudesta rakentaa ulkonevia rakennusosia 20! 

» rakennusvalvonnasta 20 
» sairaaloiden hoitomaksujen 25 
» satamamaksujen 77 
» teurastamon 78 
» vesilaitoksen 79, 226 

Taksan, teollisuuslaitosten, muut tamis ta koskeva aloite 79 
Taksoituslautakunnan jäsenten vaali, lautakunnan täydentäminen 84, 89 
Talin kylä, alueiden ostaminen sieltä 45, 46 

» puhdistuslaitoksen kokoojaj ohtojen rakentaminen 205 
Talojen, kaupungin, korjaukset ym 190 
Talousarvio, kaupungin v:n 1954 14—18 
Talousarvioehdotus, lisä-, v:n 1953 131 
Talousarvion laatimista koskeva kiertokirje 131 

» toteutumista koskeva ilmoitus 131 
Talousspriin myynt i luvat 83 
Tammisalo, kadun rakentamiskustannusten korvaaminen erään tontin osalta 183 

» tont in myynti 55 
Tanskalaisen laivastovierailun yhteydessä jaet tujen kaupungin matkail i jakart tojen maksaminen 94 
Tapanila, alueiden ostaminen ja vuokraaminen sieltä 45, 58, 62 

» aluevaihdot 47, 50 
» kesäleikkikentän siirrettävän kaitsijasuojan ja kuivakäymälän rakentaminen 206 
» rakennuskiellon jatkaminen alueella 66 
» viemäröimistyöt 204 

Tapanilan Erä, tilan vuokraaminen yhdistykseltä 62 
Tapaturmainvaliidit , yhdistyksen avustaminen 168 
Tapaturmantor juntayhdis tyksen avustaminen 210 
Tariffit , ks. Taksa. 
Tarkastusoikeuden retkeily Haltivuoren alueelle 200 
Tarkk 'ampujankadun nimen muut tamis ta Miina Sillanpään kaduksi koskeva aloite 67 
Tarvon sillalle johtavan tien kunnostaminen 73 
Tarvossa olevan louhoskivien kaatopaikan sulkemisesta aiheutunut korvausvaatimus 207 
Tehtaankadun kansakoulu, opetustilojen lisääminen 172 
Teollisuuskeskus Oy., kaupungin edustajan valitseminen johtokuntaan 243 

» » » omistamat osakkeet 128 
Teollisuuslaitosten johtosäännön muuttaminen 79 

» lautakunta, eräiden tontt ien luovuttaminen lautakunnan hallintaan 226 
» » puheenjohtajan, varapuheenjohta jan ja jäsenten vaali 87 
» pääoma-arvot, tilinpäätös, talousarvioehdotuksen uudelleenjärjestely 226 
» taksan muut tamis ta koskeva aloite 79 
» uusien poistosuunnitelmien vahvistaminen 79 

Tervalammen työlaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 149, 182, 199 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 29, 30 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion ennakkovarat 136 
» » » määrärahat 24 
» » laboratoriota koskeva aloite ja hyväksyminen elintarviketutkimus-

laitokseksi 23, 136 
Terveydenhoitolautakunta, eräiden palkkioiden suorittaminen 136 

» määrärahat 23 
» puheenjohtajan ja varapuheenjohta jan valitseminen 88 

Terveydenhoitovirastoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 135, 136 
Teräsköysi Oy., tont t ikaupan raukeaminen 56, 183 
Testamentin, A. ja A. Salmen, toimeenpanemisesta kaupunginlakimiehelle suoritettu palkkio 93 
Testamentti- ym. lahjoitukset 36, 40 
Teurastamo, höyryn toimittaminen Suvilahden voimalaitokselta teurastamolle 234 
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Teurastamo, järjestyssääntöjen tarkistamista varten asetet tu jaosto 109 
» kivihiilen ym. myynti 225 
» syväjäädyt tämön rakennustyön valvonta 225 
» virat ja viranhalti jat 224 

Teurastamoa koskevat kaupunginvaltuuston päätökset 78 
Teurastamolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohta jan ja jäsenten vaali 87 
Tiedotustilaisuuksien järjestämistä uusille valtuutetuille koskeva aloite 3 
Tietyöt 201 
Tikkurila, Ala-, rakennuskiellon ja tkaminen alueella 66 
Tilastotoimisto, määrärahat 4 
Tilastotoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 97, 98 
Tilinpäätös, kaupungin v:n 1952 12, 131 
Tilintarkastajien, kaupungin, vaali 84 
Tilintarkastus, kaupungin v:n 1952 5, 6 
Tilitysvuokrat, kaupungin omistukseen hankittavissa kiinteistöissä 184 
Tilivuoden säästön palauttamista veronmaksajille koskeva välikysymys 19 
Tivolialueen vuokrauspäätöksen raukeaminen 64 
Tivolintien ja Viipurinkadun kulmassa olevan alueen kunnostamista leikkikentäksi koskeva aloite 75 
Toimi- ja neuvottelukunnat ym 240 
Toipilaiden, sairaaloista kotiutettavien, sijoittamista lomakoteihin koskeva aloite 28 
Toivolan oppilaskotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 152 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset. 31, 32 
Toivoniemen koulukoti, puutavaran myynt i 153 
Tonttien arviohintojen vahvistaminen 182 

» eräiden, pääoma-arvon vahvistaminen ja luovuttaminen teollisuuslaitosten lautakunnan 
hallintaan 226 

» myyntiä koskevat asiat 51—55 
» varaaminen eri tarkoituksiin 56, 185, 186 
» vuokraamista, vuokrien korotusta ym. koskevat asiat 58, 65, 184 

Topeliuksen kansakoulua koskevat kaupunginhallituksen päätökset 170, 171, 173 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 36 

Topeliuksenkatu, viemärin rakentaminen 203 
Toukola, kaupunginkirjaston sivukirjaston perustaminen 40 

» kesäleikkitoiminnan siirtäminen sieltä Vartiokylään 178 
Tuberkuloosihuolto 27, 137 
Tuberkuloosiparantolaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 145 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 27 
Tuberkuloosipiirin johtosäännön 14 ja 15 §:n tarkistaminen 145 
Tuberkuloositoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 138, 145 
Tukholman kaupungille annet tavan lahjan maksaminen 122 

» kaupungin kunnallismiesten vierailu Helsingissä 118 
» » lahjoitusvarat 155 
» » 700-vuotisjuhla, kaupungin edustajain valitseminen 188 
» päiväkodin vuokran vahvistaminen 177 

Tulenarkojen aineiden säilytystilan järjestäminen Länsisatamaan 223 
Tulipaloissa, kaupungin eri työmailla sattuneissa, tuhou tunu t irtaimisto 208 
Tullisaaren kansanpuiston vart i jan tuvan purkaminen 157 
Tulo- ja omaisuusverolautakunnan jäsenten vaali 85 
Tuntemat toman sotilaan haudan, Lauttasaaressa sijaitsevan, suojaaminen 239 
Tuomarinkylä, alueen ja tonttien vuokraaminen sieltä 58, 63 

» maanhankintalain edellyt tämät tont t ikaupat 53 
» siirtolapuutarhan perustaminen 70 
» vesijohtotyöt 227 

Tuormala, M., rakennusmestari, lainan myöntäminen hänen perustamalleen yhtiölle 126 
Turso, jäänsärkijä 220 
Tutki ja lautakunnan jäsenten vaali 85 
Tuunanen, E., kir janpitäjä, lainan myöntäminen kaupungin huoltokassasta 127 
Tyyni, Asunto-oy., yhtiöjärjestyksen muuttaminen 243 
Työasiainlautakunnan kanslia, toimistoapulaisten palkkaaminen 158 

» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 86 
Työehtosopimukset, niiden hyväksymistä, irtisanomista ym. koskevat asiat 9, 105 
Työllisyyslainan ottaminen vesijohtotöitä varten 13 
Työmiehenkatu 2, Asunto-oy., yhtiön rakennuskiellon ja tkamista koskeva valitus 66 
Työmäärärahojen, eri laitosten osalle talousarvioon merkit tyjen, yl i t tämistä koskeva aloite 73 
Työntekijöitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 103, 104, 105 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 8, 9 
Työnväli tyslautakunnan täydentäminen 89 
Työnvälityksen, yksityisten järjestöjen, harjoit tamisesta annetut lausunnot 83 
Työnvälitystoimisto 32, 153, 154 
Työpajankatu , bensiininjakelupylvään pystyt täminen 189 
Työtehon suurnäyttely, kotitalouslautakunnan osallistuminen siihen 176 
Työtehoneuvottelukunnan valitseminen 240 
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Työterä Oy., liikaa peri tyn maksun palauttaminen yhtiölle 238 
Työt tömyyssuunni te lman hyväksyminen 160 
Työt tömyystyöt , ks. myös Bengtsärin tila, Nikkilän sairaala, työtuvat , rakennustoimisto ja sata-

malaitos. 
Työt tömyystöi tä koskevat asiat 30, 109, 150, 159, 201, 221 
Työtupia koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 30, 150 
Työturvall isuustarkastusten toimeenpaneminen 94 
Työväen Pursiseura, lainan myöntäminen 126 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, apurahat 175 

» » johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohta jan ja jäsenten 
vaali 86 

» » määrärahat 37 
» » suomenkielen kurssien jär jestäminen kaupungin viranhaltijoille 174 
» suomenkielinen, apurahat 175 
» » johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 86 
» » määrärahat 37 
» » opintoapurahojen myöntäminen ym 174 
» » tilapäisen kir jastonhoitajan virka, sanoma- ja aikakauslehtien 

tilaaminen ym 173 
Työväenopistojen Liiton luento- ja neuvottelupäivät 174 
Töyrytien 3—7, Kiinteistö Oy., osakepääomien suorittaminen 129 
Töölön kansakoulun muutostyöt 172 

» kesäleikkikenttä, siirrettävän kaitsij asu ojan ja kuivakäymälän rakentaminen 206 
» pallokenttä 33, 206 
» raitiovaunuhallin korjaus 210 
» tavara-aseman ruokailurakennuksen luovuttaminen kiinteistölautakunnan hallintaan ... 190 

Uhlenin, A., avustusrahaston korkovarojen käyt tö 149 
Uimakoulujen ja luistinseurojen apumaksut 34 
Uimastadionin ja Kumpulan uimaloihin lapsille jär jes te t tävää vapaa ta pääsyä koskeva aloite ... 33 

» ravintolan pito-oikeuden vuokraaminen 157 
Uintiolojen kehit tämistä varten urheilu- ja retkeilylautakunnan yhteyteen asetettu jaosto 109 
Uiko- ja sisäsaariston välisen ra jan määrääminen 200 
Ulkoilmakokouksia, hengellisiä yms., varten varat tava alue 186 
Ulkomaan kauppaa ja merenkulkua koskevien tietojen julkaiseminen 98 
Ulkomaisia lainoja ja ulkomaan valuutan ostamista koskevat ilmoitukset 122 
Ulosottolaitos, määrärahat , ylityöt 20, 132 
Union-öljy Oy., alueen vuokraaminen yhtiölle 60 

» » moottoripolttoaineiden jakeluaseman muut taminen huoltoasemaksi 223 
Unioninkatu, lämpöjohtotunnelin rakentaminen sen poikki 186 
Urheilu- ja retkeilylautakunta, määrärahat 32, 34 

» » » Nybondas-nimisestä tilasta ostetun alueen määrääminen sen 
hallintaan 156 

» » » puheenjohtajan, varapuheenjohta jan ja jäsenten vaali 86 
» » » sen hallintaan luovutettavien huonetilojen siivous- ja hoitokus-

tannukset 156 
» » retkeilytoimisto, kilpailukassojen hoitajan käteiskassa ja toimiston vaihtokassa 156 
» » » virat ja viranhalt i jat 32, 155 

Urheilukentät 33 
Urheiluseuroilta per i t tävät korvaukset niiden käyttöön luovutetuista huonetiloista 156 
Urlus-säätiö, verotus valmistelu viraston vuokrasopimuksen ja tkaminen 102 
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirin oikeuttaminen l i i t tämään P i tä jänmäen korjaamorakennus 

kaupungin viemäriverkkoon 204 
» työlaitoksen kannatusmaksut 147 

Uutelan ulkoilualue 157 

Vaalilautakunnat, jäsenten valitseminen 85 
» puheenjohtaj ien ja jäsenten palkkiosäännön tu lkinta 122 

Vaaliluetteloiden laatimistavan uudistamista koskeva aloite 12 
Vaalimainonta, kaupungin lauta- ja johtokuntien hallinnassa olevien huoneistojen käyt tö ko. tar-

koitukseen 191 
Vaasan Höyrymylly Oy., Munkkisaaren myllyn viereisten raiteiden ja tkaminen — 222 
Vaasankadun varrella olevan talon ja tont in ostaminen 45 
Vahingonkorvaukset, liikenneonnettomuuksien ym. a iheut tamat 189, 192, 208, 218, 223, 238 
Vainajien muiston kunnioittaminen 121, 225 
Vajaamielisten lasten sijoituskysymys 150 
Vakuusasiakirjojen tarkastus 91 
Vakuutusyhtiöiden kaupungille myöntämät lainat ja lainaehdot 12, 13, 123 
Valimontien alentaminen 201 
Vallila, nuorisotalon rakentamista sinne koskeva aloite 34 
Vallilan, Asunto-osuuskunnan, sääntöjen muut taminen 243 

» haaraklinikan hoitajan oikeuttaminen käy t tämään tilastotoimiston Hollerith-koneita. . . 98 
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Vallilan, Kesäteatterin avustaminen 179' 
» lastentarhan huoneiston kunnostaminen 177 
» ruotsinkielisestä kansakoulusta oppilailta varas te tun omaisuuden korvaaminen 173 
» sivukirjasto, valvojan palkkaaminen 178 

Valmet Oy., Kustaanmiekan laiturin valaistus 234 
Valmistava poikien ammattikoulu 37, 174, 175 

» ty t tö jen ammattikoulu 37, 175 
Valpurintien ja Pihlajatien kulmauksen kunnostaminen puistoalueeksi 206 
Valtiolle kuuluvien alueiden saat tamista kaupungin käyt töön koskeva aloite 50 

» oppikoulua varten Käpylästä myytävä tont t i 53 
Valtion ja kaupungin välinen aluevaihto 49 

» kanssa tehty Santahaminan kansakoulutont t ia koskeva luovutussopimus 34 
» Viljavarasto, alueen vuokraaminen Sirpalesaarenkadun varrelta 63 

Valtionavustusten lisäämistä koskeva aloite 12 
Valtioneuvoston kirjapainorakennuksen rakennustyöt , oikeudesta aidata ka tumaata määrätyn 

maksun alentaminen 187 
Valuutan, ulkomaisen, ostaminen 122 
Vanhainkodin rakennustoimikunta, sorvin luovuttaminen sille 208 
Vanhainkoti, määrärahat 30 

» virat, virka-asunnot, rakennussuunnitelma ym 148, 149 
Vanhainkotia varten vara t tava tont t i 185 
Vanhan viertotien ja Huopalahdentien li i t tymiskaarteen loiventaminen 202 
Vanhempainneuvostojen, oppikoulujen, täydentäminen 89 
Vanhojen Huolto yhdistys, lainan takaaminen 127 
Vanhukset, sairaat, heille jär jes te t tävää tarkkailu- ja ryhmittelyosastoa koskeva aloite 28 
Vanhusten asuntolat, hallinnon järjestäminen ym 30, 121 
Vankeusyhdistys, määrärahat , toimintakertomus 153 
Vapaussodan Invaliidien Helsingin Yhdistyksen avustaminen 168 
Varallisuusluokitus, kuntien 130 
Vartiokylä, alueen ostaminen paloallasta varten 46* 

» aluevaihdot 47 
» rakennuskiellon jatkaminen 66 

Vartiokylän lahden i tärannan liittäminen kaupungin sähköjohto verkkoon 234 
Veljekset L. & U. Virtanen, Asunto-oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 49 
Veneeristen tautien poliklinikkain ennakkovarat 139 

» » » määrärahat , vahtimestarin viran lakkauttaminen 25< 
Verhoilija-ammattikoulun määrärahat 37 
Verkkosaaren sopivaisuutta kala tukkukaupan paikaksi tu tk imaan asetettu komitea, jäsenen 

valitseminen 109 
Verojäämien, kaupungin palveluksessa olevien palkannautti joiden, periminen 132: 
Verotusohjeiden, yleistajuisten, painat taminen 102: 
Verotusvalmisteluvirasto 7, 102: 
Verotusvalmisteluviraston huoneiston varaamista nuorisotalotarkoituksiin koskeva esitys 164 
Veroäyrin, v:n 1954, hinta 17, 19 
Vesannontie 7, Asunto-oy., tontin vuokraaminen ja lainan myöntäminen yhtiölle 63, 124 

» » yhtiön anomus saada aidata ka tumaa ta 188 
Vesannontien varrelta vuokrat tava tont t i 63 
Vesijohtotyöt 227 
Vesilaitos, Alppilanmäen vesisäiliöalueen vart i janasunnon rakennustyöt 80 

» johtosäännön muuttaminen 79 
» määrärahat 80, 226 
» pikasuodattimen lainaaminen 228 
» pääoma-arvot, käteiskassa 226 
» taksan vahvistaminen ja korottaminen 79, 80, 226 
» virat ja viranhalt i jat 80, 226, 228 

Vesilentoasemaa varten vuokratun alueen vuokrasopimuksen purkaminen 64 
Vesilinnanmäeltä vuokrat tava alue 64 
Vesimaksujen vapauttaminen säännöstelystä 180 
Vesi-Putkitus Oy:n Maunulan kansanasuntojen vesijohtotöistä perimät laskut 194 

» » osuus Kaivohuoneen korjaustöihin 181 
Viemäröimissuunnitelma, Lauttasaaren 74 
Viemäröimistyöt 203—206, 221 
Vihdin kunta, Tervalammen kylä, aluevaihto, tontin vuokraaminen 47, 63 
Viikinmäen alueen kadunnimien hyväksyminen 198 
Viipurinkadun ja Tivolintien kulmassa olevan alueen kunnostaminen leikkikentäksi 75, 206 
Viranhalt i jain neuvotteluoikeuden rajoit taminen 105 

» palkkoja, eläkkeitä ym. koskevat asiat 8, 11, 102, 103, 104 
Viranhalt i jat , eläkesääntöjen uusiminen 9, 105 

» influenssaepidemian aiheuttamien sairauslomien lääkärintodistukset ym 104 
» suomen kielen kurssien järjestäminen ruotsinkielisessä työväenopistossa 174 
» virkamatkat 115 

Virastot ja laitokset, esimiehille jär jestet tävä koulutus 94 



Hakemisto 269) 

Virastot ja laitokset, huoneistojen järjestelyt 191 
» » » kaluston hankinta ja kunnossapito 106 

Virka-asuntojen määrääminen, ks. ao. laitosten kohdalta. 
Virkanaiset, Asunto-oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 58 
Virkasäännön kokouspalkkioita koskevien määräysten muut tamista koskeva aloite 7 

» 33 §:n täydentäminen 7 
Virkavuosien laskeminen eläkkeitä ja ikälisiä varten 27 
Voimistelu- ja urheiluseurojen tukemiseen vara tun määrärahan jako 156 
Wrightin, W. v., rahasto, apurahojen jako 175 
Vuokrasopimukset, tonttien, kultaklausuuliehtojen soveltaminen 183 
Vuosilomasäännön, työntekijäin, 3 §:n 1 ja 2 momentin tulkitseminen 104 
Väestönsuojelu toimisto, virat ja viranhalti jat , lisäkaluston hankkiminen 158 
Väkij uomamyymälät 82 
Väkijuomayhtiön voit tovarat 129 
Välikysymys, asuntorakennustoimintaa koskeva 68 

» ennakko veroäyrin hinnan määräämisestä 19 
» kaasulaitoksen koksinmyynnistä 80 
» Kaivohuoneen korjaustöitä koskeva 69 
» sairaala-, koulu- ym. rakennusten rakennuslupia koskeva 28 
» tilivuoden säästön palaut tamista veronmaksajille koskeva 19 
» työttömyystöiden hoitamisesta 30 

Wärtsi lä-yhtymä Oy:n Crichton-Vulcanilta t i la t tavat nosturit 221 

Yhteiskunnallisen Korkeakoulun val tuuskunta 243 
Yhteistoiminnan, kaupungin eri laitosten, järjestämistä koskeva aloite 4 
Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahaston sääntöjen hyväksyminen 67 
Yleishyödyllisten järjestöjen avustaminen 154, 162, 165—167 

» yritysten ja laitosten avustusmäärärahojen jakokomitea 109 
Yleisten töiden, kaupungin, tehostamista koskeva aloite 73 

» » lautakunta, määrärahojen siirtäminen ja ylittäminen 71, 201 
» » » puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 87 

Yliopistolle myytävä t tonti t 54 
Yliopiston kanssa tehtävä sopimus oikeuslääkeopillisten tutkimusten suorittamisesta 24 
Yömajojen rakentamista koskeva aloite 69 

Äitiys- ja lastenneuvolat 25, 139 

öljyteollisuus Oy., alueen vuokraaminen yhtiölle 60 



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

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
I lmestyi aluksi erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, s i t temmin kaksikielisinä, 
painoksina suomen- ja ruotsinkielisin r innakkaistekstein. V. 1933 ja myöhemmin i lmesty-
neissä julkaisuissa on yks inomaan suomenkielinen teksti, m u t t a taulukoissa on ruotsinkieli« 
set sekä — sarjoissa I, II , I I I ja VI — vuoteen 1952 ranskankieliset ja siitä lähtien englannin-
kieliset otsakkeet; sa r jas ta VI on kui tenkin myös erillinen ruotsinkielinen painos, joka luku-
vuoteen 1936 saakka sisältää vain ruotsinkielisten opetuslaitosten to imintaker tomukse t , 
m u t t a lukuvuodesta 1936/37 lähtien kaikki ker tomukset . 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 
1—35. 1910—50. 
36—38. Edellinen osa. 1951—53. 

II. Ulkomaan kauppa. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 
1—11 1916—26. 

III. Merenkulku. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 
1—3. 1915—26. 

II—III. Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 
1—15 1927—52. 

IV. Kaupungin teollisuuslaitokset (v:een 1949 teknilliset laitokset). Helsingin kaupungin teol-
lisuuslaitosten l au takunnan julkaisema. 
1—38. 1916—53. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1—38. 1916—53. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 
1—17. 1916/17—47/49. 19—20." 1950/51—1951/52. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkai-
sema 5. vuosikerrasta lähtien. 
Taulukoissa on suomen- j a ruotsinkieliset otsakkeet; sisällysluettelo on laadi t tu m y ö s 
ranskankielellä vuoteen 1952 ja siitä lähtien englanninkielellä. 
1—11. 1905—15. 
12—43. 1919—54. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston 
julkaisema 21. vuosikerrasta lähtien. 
Aikaisemmin julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, v:n 1932 ke r tomuk-
sesta alkaen ainoastaan suomenkielisenä painoksena. 
1—64, 66. 1888—1951, 1953. 
Vanhempi sar ja . Kaupunginval tuus to . 
1—3. 1875—87. 

' Henkilöhakemisto 1875—1930. 
Kiinteistöhakemisto 1875—1930. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 
Julkais taan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 
1—9. 1911—32. 
10—27. 1934—55. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin t i las totoimiston 
julkaisema. 
Julkais taan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 
1—31. 1923—53. 

F. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset. Kunnallinen käsikirja. 
Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema 1930. 
Julkaistu erillisinä suomen- j a ruotsinkielisinä painoksina. 

G. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 
Julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisin rinnakkaistekstein. 
1950—55. 
1955/1—5. 


