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Hankintatoimikunnan asettaminen 137 
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Hankintojen, kaupungin, uudelleenjärjestäminen 128 
Hankoon perustettava vapaasatama ... 264 
Hautausmaa-alueen luovuttaminen Helsingin Vapaa-ajattelijat -nimiselle yhdistykselle 216 
Heimbergerin, Richard, rahaston korkovarojen jako 209 
Heinolan sahaa koskevat asiat 4, 5, 128, 129 
Helsingfors Folkskolors lärare- och lärarinneförening, eräiden Cygnaeuksen koulun kalustoesinei-

den myynti yhdistykselle 203 
» Segelklubb, Lauttasaaren itäpuolella sijaitsevien Vattuniemen karien vuokraaminen 

yhdistykselle 84 
» svenska metodistförsamlings ålderdomshem -nimisen vanhainkodin avustaminen ... 48. 
» Svenska Sångarförbund -nimisen järjestön avustaminen 211 

Helsingin ahtausliikkeet, niiden oikeuttaminen rakentamaan varasto- ym. rakennuksia 87 
» Diakonissalaitos, ks. Diakonissalaitos. 
» Ensi-Koti yhdistyksen avustaminen. 185 
» evankelis-luterilaiset seurakunnat, ks. Evankelis-luterilaiset seurakunnat. 
» Invaliidien Asunnot Oy., lainan myöntäminen yhtiölle 155 
» » » » tontin vuokraaminen yhtiölle 84 
» » Yhdistys, jäätelönmyyntipaikkojen vuokrien alentaminen 226 
» ja Josafatinkadun välisen alueen järjestäminen pysäköimispaikaksi 100 
» » sen ympäristön aluesuunnitelmaliiton jäsenmaksut 161 
» » » » » avustus 272 
» Kauppiaat Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 83 
» kaupungin 400-vuotiskoti, ks. 400-vuotiskoti. 
» keskusmielisairaalan ja mielisairaanhuoltopiirin järjestämistä suunnitteleva komitea... 138 
» Kotitalousopettajaopiston rakennuspiirustukset 208 
» » säätiölle myönnetty laina 17 
» » » myönnetyn lainan vakuuden hyväksyminen 156 
» Laivanpäällikköyhdistys, eräiden rahastojen korkovarojen luovuttaminen sille 265 
» maalaiskunnan ja kaupungin taloudellinen välienselvitys 159 
» » kanssa solmittu sairaalapaikkojen käyttöä koskeva sopimus 38 
» » Nordsjön kylän rakennussuunnitelman mittauskustannukset 230 
» » rakennussuunnitelman tarpeellisuutta käsittelevä kokous, kaupungin 

edustajan valitseminen 278 
» Maatalouskerhoyhdistyksen avustaminen 213 
» merimieshuoneen arkiston vastaanottaminen kaupunginarkistoon 125 
» » eräiden rahastojen käyttö 264 
» Moottorikerho ym. yhdistyksiltä otettava laina 16 
» muodostaminen omaksi lääniksi 151 
» Opettajakorkeakoulu, ks. Opettajakorkeakoulu. 
» Perheasunnot Oy., lainaehtojen muuttaminen 158 
» » » osakepääoman korottaminen 158 
» pitäjä, eräiden alueiden pakkolunastaminen sieltä 214 
» polttoainehuoltoa koskeva tutkimus 199 
» Ponnistus, Voimistelu- ja urheiluseura, avustuksen myöntäminen 191 
» Puhelinyhdistys, erään tontin myynnin peruuttaminen. 82 
» » kaupungin kartan painattamiseen myönnetty oikeus 213 
» » sille esitetty hätäpuhelimia koskeva vuokranalennusanomus 135 
» » tontin varaaminen sitä varten 225 
» Raittiit Automiehet, yhdistyksen vapauttaminen suorittamasta vuokraa mainostor-

neista 224 
» Seurakuntien huoltokeskuksen kanssa tehtävä sopimus Smedsbackan lepokodin käyt-

tämisestä toipilaskotina 38 
» Sokeaintalo-Säätiö, reviisorin valitseminen, toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkas-

tuskertomus 276 
» Sokeat, yhdistyksen avustaminen 199 
» sotilaspiirin kutsuntalautakunta, kaupungin edustajan valitseminen 272 
» Taloustyöntekijäin Yhdistykselle myönnetty laina 17 
» » Yhdistyksen kanssa tehtävä sopimus sen lepokodin käyttämisestä 38 
» Tuberkuloosiyhdistyksen avustaminen 199 
» Turkisteollisuus Oy., alueiden ostaminen yhtiöltä 68 
» Valkonauhayhdistyksen avustaminen 177 
» Vapaa-ajattelijat -niminen yhdistys, hautausmaa-alueen luovuttaminen sille 216 
» —Vihdin maantien leveyden määrääminen 214 
» Yhteiskoulu- ja Realilukio, Herttoniemen vanhan kansakoulurakennuksen luovutta-

minen sen käyttöön 203 
» » » » tontin varaaminen sille 224 
» Yksityinen Keskikoulu Oy., koulun läheisyyteen rakennettavan leikkikentän käyt-

täminen 205 
» » » Oy:n lainan maksunlykkäys ja takaaminen 157 
» » » » lainojen takauspäätöksen muuttaminen 19 
» Yksityislyseon Kannatusosakeyhtiön rakennuslainan takaaminen 18 
» yleistä sairaalaa koskevan sopimuksen toteuttamista tarkoittava aloite 43 
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Helsingin- ja Josafatinkadun välisen alueen järjestäminen pysäköimispaikaksi 100 
Helsinginkatu 28, Asunto Oy., huoneiston vuokraaminen yhtiöltä lastenseimeä varten 60 
Helsingissä toimivien orkestereiden ym. avustusten korottamista koskeva aloite 62 
Helsinki—Huopalahden kaupunginvoudinkonttori, ulosottoapulaisine suoritettava korvaus oman 

puhelimen ja huoneiston käytöstä virkatehtäviin 162 
» —Malmin kaupunginvoudinkonttori, ulosottoapulaisine suoritettava korvaus oman 

puhelimen ja huoneiston käytöstä virkatehtäviin 162 
» » » virat ja viranhaltijat 162 
» -Seura, puhujakorokkeen lainaaminen sille 272 

Helsinkiä ym. paikkakuntia esittelevän matkailumainoksen julkaiseminen 190 
Henkilövuokra-autoasemat . 250 
Hernesaarenkatu 14:n takana olevan kalliomaaston kunnostaminen lasten leikkialueeksi 243 
Herttoniemen asuntoalueen vuokrausperusteiden muuttaminen 86 

» hiihtomajan purkaminen 190 
» ja Suvilahden välisen voimajohdon lunastaminen ja siirtäminen 271 
» kansakoulun, uuden, edustalle sijoitettava veistos 211 
» » vanhan koulurakennuksen luovuttaminen oppikoulun käyttöön .. 203 
» Karhulinnan rakennuskustannusten peittäminen — 231 
» katutyöt 96 
» kerrostalotonttien vuokra-ajan määrääminen 86 
» korttelin n:o 43057 suunnitellun tontin n:o 4 jakaminen ........ 229 
» sivukirjasto, kirjastoamanuenssin viran perustaminen 61 
» öljylaiturin uudistaminen 259 

Herttoniemi, eräiden vuokra-alueiden lunastusoikeuden järjestäminen 71, 72 
» huvila-alueella n:o 85 olevien rakennusten ostaminen — 223 
» huvila-alueen n:o 40a vuokraoikeuden ja alueella olevien rakennusten lunastaminen 233 
» Ora vatien varrella olevan tontin lainojen kiinnitys järj estys 215 
» poikkeuksen myöntäminen rakennuskiellosta.. 93 
» raiteiden rakentaminen teollisuusalueen raidekujalle 102 
» rakennuslupien myöntäminen 92 
» rakennusten ostaminen vuokra-alueelta 65 
» teollisuusalue, tontin m y y n t i — 78 
» tontin varaaminen Helsingin Yhteiskoulu ja Realilukio Oy:lle 224 
» » » sokeain työ- ja vanhainkotia varten 225 
» tonttien vuokraaminen eräille yhtiöille 85, 86 

Hesperian kansakoulun rakennustyöt 57 
» » uudisrakennustöiden tuottavuustutkimus 202 
» puiston kaunistamista ja käyttöä koskeva aloite 61, 98 

Hevossalmen sillanrakentamiskysymystä selvittämään asetettu komitea 141 
Hietalahden hallin puhelinjohtojen uusiminen ja korjaustyöt 235 

» kaupunginosa, leikkialueen järjestämistä sinne koskeva aloite 61 
» kääntösillan varustaminen varmistuslukkolaitteella 260 

Hietasaarenkadun raiteiston järjestely 263 
Hirvihaaran kartano, eräiden alueiden myyntiä koskevat asiat 79, 80, 226 

» » » viljelysalueiden jättäminen toistaiseksi kiinteistölautakunnan hal-
lintoon 226 

» » palovakuutukset 226 
Historiatoimikunnan täydentäminen 140 
Hokava Oy., alueen myynti yhtiölle 78 

» » » vuokraaminen yhtiöltä 85 
Holhouslautakunta, jäsenen valitseminen 112 
Hollannin tulvan uhrien avustamista koskeva valitus 14 
Hullin kaupungille lähetetty lahja 148 
Huoltokassan hoitokunnan jäsenten vaali 137 

» hoitajat, tilintarkastajat, viranhaltijat, toimintakertomus ym 117 
Huoltolautakunnan täydentäminen 127 
Huoltolautakunta, huoneistossa Anjalantie 1 suoritettavat muutos- ja korjaustyöt 180 

» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 113 
» Vihdin kunnan Tervalammen kylässä olevan tilan määrääminen sen hallintoon 180 

Huoltolaitokset, ruotsinkielisten lasten, niitä varten asetettuun kuntien edustajistoon valitut 
edustajat 273 

Huolto virasto, apulaisjohtajan virka 180 
» kodinhoitotoimiston sijoittaminen Anjalantie l:ssä olevaan huoneistoon 180 
» suojatakkien hankkiminen tarvikevaraston vahtimestarille 180 

Huomiomerkit, koulua ja sairaalaa osoittavat sekä yleiset 251 
Huoneenvuokralautakunnan, Malmin piirin, lakkauttaminen 33 

» täydentäminen 117 
Huoneenvuokralautakuntien ja niiden keskuslautakunnan puheenjohtajien, varapuheenjohtajien 

ja jäsenten vaali 112 
Huopalahden ampumaratatoiminnan lopettamista koskeva aloite 53 
Huopalahden seurakuntaa varten varattu tontti 224 
Huopalahdentie 16 -nimiselle yhtiölle myytävä tontti 70 
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Hyvinkään kunta, maantien oikaisemista varten luovutettava alue 81 
Hämeenkylän ent. maantien erään osan hyväksyminen kunnantieksi 239> 
Hämeentie 91—93, Asunto Oy., lainan myöntäminen yhtiölle... 154, 156 

» » » » tontin vuokraaminen yhtiölle 83· 
Hämeentien varrella olevan tontin n:o 78 rakentamisvelvollisuus 82 
Hätäpuhelinj ohtojen vuokra 135 
Hätäpuhelintoimikunta 140 

Ikälisän, apulaiskaupunginasiamies S. Ojalan, maksamista koskeva valitus 132' 
Ikälisät, virkavuosien laskeminen niitä varten . 12, 132' 
Ilmalan vesitornin rakentamista koskeva suunnitelma 104 
Imatran Voima Oy:n ja kaupungin välinen sähkönhankintasopimus 107 
Intiankadun leikkipuisto, käymäläkojun siirtäminen sinne 244 

» » tilapäisen kaitsijarakennuksen ja välinesuojan hankkiminen 243* 
Invalidien avustaminen 199 
Invalidihuoltoasetuksen 13 §:n muuttamisesitys 180 
Invalidihuoltolain tarkoittama hoitolaitos, Auroran sairaalan hyväksyminen siksi 39 

» ulkopuolelle jäävien oppivelvollisuusikäisten lasten pohjakoulutus 180 
Invalidisäätiölle myytävä tontti 73 
Invalidisäätiön isännistö, kaupungin edustajan valitseminen 276 
Irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomus 8 

» » » vaali 111 
» » tarkastus 130 

Irtaimistoluettelolta koskevien ohjeiden hyväksyminen 124 
Isosaaren kansakoulun itsenäistäminen 55 
Itsenäisyyspäivän juhlavalaistus 272 
Itämerenkatu, rautatievaunujen purkamisen kieltäminen jalkakäytävällä 261 

Jakolaitoksesta, tontinmittauksesta ym. suoritettavien maksujen taksa 91 
Jalavatien poikki laskettava puhelinkaapeli 223* 
Johtamistaidollisen neuvottelutilaisuuden järjestämisen johdosta maksettava palkkio 124 
Johtokuntien, lautakuntien ym. täydentäminen ja jäsenten vaali 111—118 
Johtosääntö, kiinteistöviraston . 64 

» palolaitoksen 33, 140 
» palolautakunnan 33 
» rakennusviraston 94, 139 
» terveydenhoitoviraston ja sen alaisten laitosten 35, 137 
» yleisten töiden lautakunnan 94, 139 

Jollaksen alueen kadunnimistö 228 
Josafatin- ja Helsinginkatujen välisen alueen järjestämistä pysäköimispaikaksi koskeva aloite ... 100 
Josafatinkatu 2:ssa sijaitsevan tontin vaihto valtion kanssa 71 
Juhlavalaistukset 236, 272 
Julkisten rakennusten taiteellinen kaunistaminen 63 
Järjestelytoimisto, irtaimen omaisuuden uusittujen luettelointiohjeiden hyväksyminen 124 

» keskuskorjaamon perustamista koskevan tutkimuksen suorittaminen 124 
» koulutuksen järjestäminen viranhaltijoille 124 
» sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen 124 

Järjestelytoimiston henkilökunta 114 
» virkojen vakinaistaminen 9 

Järvisen, Ida, rahasto -nimisen testamenttilahjoituksen vastaanottaminen 51, 185 
Jätekeskus Oy., Kyläsaareen rakennettavan lajittelimo- ja varastorakennuksen yhteyteen asen-

nettavat sähkönostimet 222 
Jätepaperin kerääminen kaupungin laitoksista 278 
Jätkäsaaren varasto, rautaromun myyminen 258 
Jääkenttäsäätiön edustajisto 277 

» perustaminen 52 
Jääkiekkoradan, Pallokentälle rakennettavan, rahoitus 52 
Jäätelönmyyntipaikkojen ja kioskien aukioloajan pidentämistä koskeva anomus 91 

» vuokria koskevat asiat 225 

Kaanaantien viemärin ja katuosan rakentaminen 240 
Kaarela, Etelä-, apulaisjohtajan palkkaaminen kansakouluun 55 

» » kadunnimistö 228 
» » kansakoulua varten vuokrattava huonetila ym 202 
» » kansakoulun pääpiirustukset 57 
» » palokaivon rakentaminen 165 
» » tehdasvalmisteisen koulutalon ja siihen liittyvän neuvolahuoneiston rakentami-

nen 202 
» » tonttien vuokraaminen sieltä 86 
» » äitiys- ja lastenneuvolan perustaminen 169 

Kaarelan kansakoulun itsenäistäminen 55 
Kaasulaitos, irtaimiston myynti 269 
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Kaasulaitos, kaasuj ohtojen asennuksesta aiheutuneen laskun maksaminen 269 
» » rakentaminen eri katuihin ym. . 269 
» kaasun hinnan ja kaasumittarien vuokran vapauttaminen hintasäännöstelystä 268 
» kaasumittarin vuokran korottaminen 105 
» koksikuonan luovuttaminen partiojärj estoille 269 
» koneiden ja laitteiden hankinnat 105 
» luottotappioiden poistaminen 269 
» virat ja viranhaltijat 105, 268 
» virka-asuntojen määrääminen 269 

Kaatopaikat 244 
Kadun ja viemärin rakentamiskustannusten jakamista koskeva aloite 97 
Kadut ja tiet, työmailla sattuneiden vahinkojen korvaaminen 245 
Kaisaniemen kansakoulu, korjaus- ja muutostyöt 202 
Kaisaniemenkadun varrella olevan tontin n:o 1 rakentamisaika 82 
Kaivohuoneen korjaustöitä koskeva asia 213 
Kaivopuisto 2:n, Länsi-, kansakoulun itsenäistäminen 55 

» Läntinen huvila-alue n:o 1 vuokraoikeuden pidentäminen 90 
Kalan tukkumyynnin jatkaminen Eteläsatamassa 265 
Kalastajatorpantien tasaamistyöt 238 
Kalastuksen ja metsästyksen järjestely 52, 187 

. Kalastuskunnat, vapautuksen anominen niiden muodostamisesta 190 
Kalastuskuntien, Helsingin kaupungissa olevien, järjestäytyminen 190 
Kalliola-Sturenkatu 4:n kansakoulu, apulaisjohtajan nimittäminen 55. 
Kallion kansakoulu, koululääkärin ja -hoitajan käytössä olevien huonetilojen järjestelytyöt ... 204 

» » virranmuutostyöt 202 
» lastenseimen huoneiston vuokraaminen Alppimajan lastentarhalle 208-
» sivukirjasto, sisäovien uusiminen 210 
» urheilukenttä 190-

Kammion Sairaskoti Oy.ssä palvellun ajan hyväksi lukeminen eläkettä ja ikälisää varten 12, 133 
Kampintori, pensasistutusten järjestäminen vedenheittopaikan ympärille 243 
Kansakoulujen kasvatusneuvolat, virat ja viranhaltijat 55, 56, 204, 205 

» korvapoliklinikka, lääkärin virat 204 
» silmäpoliklinikka, lääkärin valitseminen 204 

Kansakoulut, Helsingin kansakoulujen osaston järjestäminen Lahdessa pidettäviin juhliin 203 
» kirjastosihteerin palkkion korottaminen 200 
» konekirjoituksen opetus jatkokoulun liikelinjalla 200 
» koululääkärit 204 
» koulutalot, rakennus- ja muutostyöt 57 
» lasten kesävirkistystoimintaa koskeva kysely 200 
» oppivelvollisten lasten luettelon hoitajan virka 56 
» raittiustyö kouluissa 200 
» ruotsinkieliset, irtaimiston myyminen 203, 204 
» » johtokunnan valitseminen 114 
» » kasvatusneuvolan virat, viranhaltijain vuosilomaoikeus 56 
» » kirjastonhoitajille suoritettava korvaus 203 
» » korjaus- ja muutostyöt 204 
» » kuulovikaisten luokan perustaminen 203 
» » Lauttasaaren koulun kalustoluettelo 203 
» » Tapaninkylän yläkansakolun vesi-ja viemärijohtojen asentaminen 57 
» » Topeliuksen koulusta myytävät höyläpenkit 204 
» » ylityöt 203 
» suomenkieliset, apulaisjohtajan palkkaaminen eräisiin kouluihin 55 
» » Eläintarhan koulussa sattunut varkaus 203 
» » Etelä-Kaarelan koulutalon rakentaminen, vuokrattava huone-

tila ym 57, 202 
» » Haagan alakansakoulua varten vuokrattu kerhohuone 202 
» » Herttoniemen vanhan koulurakennuksen luovuttaminen oppikou-

lun käyttöön 203 
» » Hesperian koulun uudisrakennustöiden tuottavuustutkimus 202 
» » Hesperian uuden koulutalon rakennustyöt 57 
» » johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 114 
» » keuhkotautia käsittelevän kirjasen hankkiminen terveydenhoidon 

opetusta varten 201 
» » korjaus- ja muutostyöt 57, 201, 202 
» » koulukotien tarkkailuluokkien oppilaiden lukumäärä 55 
» » kouluruokailun uudelleen järjestämistä varten asetettu jaosto 139 
» » Käpylän alakoulun tuuletuslaitteet 57 
» » lausunnan opetus 201 
» » Lauttasaaren, Pakilan ja Pitäjänmäen kouluihin tilattavat koulu-

kalustot 201 
» » Lauttasaaren uuden kansakoulun siipirakennuksen piirustusten 

hyväksyminen 57 
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Kansakoulut, suomenkieliset, Meilahden ja Pukinmäen koulun vihkiäisjuhla 203 
» » Meilahden, Mäkelän, Lauttasaaren, Pakilan ja Pitäjänmäen kou-

lujen irtaimistoluettelot... 201 
» » Mellunkylän koulutalon ja terveysneuvolan rakentamista koskeva 

aloite 57 
» » Metsolan koulun vanhan ulkorakennuksen myyminen 203 
» » Pakilan vanhan kansakoulun muuttaminen jatkokouluksi 57 
» » Puistolan koulun vanhan flyygelin vaihtaminen 201 
» » Pukinmäen vanhan koulun eräiden irtaimistoesineiden luovuttami-

nen nuorisotyölautakunnalle 201 
» » ruokapöytien ja penkkien lainaaminen Teknillisen Korkeakoulun 

Ylioppilaskunnalle 201 
» » ryhtivoimistelun järjestäminen 200 
» » sivukoulujen itsenäistäminen 55 
» » Snellmanin koulun lisärakennukseen tilattava koulukalusto 201 
» » Tapanilan ylä- ja alakoulun vesijohtopisteiden asentaminen 57 
» » Töölön koulusta Suomen Naisopettajain Liiton käyttöön luovutet-

tava huonetila 203 
» » virat ja viranhaltijat 56, 200, 201 
» » virka-asuntojen määrääminen 203 
» talonmiehille ja vahtimestareille liputuksesta suoritettava korvaus 200 
» tapaturmantorjuntatoiminnan tehostaminen 200 
» ulkopuolisten käyttöön vuokrattavien veistosalien ja veistokaluston vuokran vah-

vistaminen 203 
Kansalaisoikeudet, Suomen, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 109 
Kansaneläkelaitos, lainojen ottaminen siltä 16, 153 

» ulospääsyteiden rakentaminen Munkkiniemessä 239 
Kansanhuoltoelinten toimintaa koskevan historiikin kirjoittaminen 192 
Kansanhuoltolautakunnan lakkauttaminen 54, 191 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 113 
Kansanhuoltotoiminnan lopettamistoimenpiteet 53, 191, 192 
Kansanhuoltotoimisto, virat j a viranhaltij at 191 
Kantakaupungin eräiden katujen nimien muuttaminen 91 
Karjakunta, osuuskunnalle vuokrattu tontti 90 
Karjalaisten Talo, Asunto Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 83 
Karjalan Tulentorjujat, vesisäiliöiden lahjoittaminen yhdistykselle 165 

» Yhteiskoulu Oy., koulurakennuksen piirustukset 205 
» » » rakennuslainan takaaminen 19, 157 

Karisin tila, vajarakennuksen, saunan ja liiterin myyminen 227 
Kartanontie, viemärin rakentaminen siihen 241 
Kartat, kaupungin, painatusoikeuden myöntäminen 213 
Karttojen, kaupungin sisäistä differentioitumista valaisevien, valmistuskustannukset 126 
Kasvatusneuvolat, kansakoulujen, virat ja viranhaltijat 55, 56, 204, 205 
Katajanokan kansakoulun itsenäistäminen 55 

» laituri, kompassintarkastustaulujen kunnostaminen 259 
» » nostureiden myynti 258 
» » varastorakennuksen perustustyöt 260 
» lastentarhan iltapäiväosaston vakinaistaminen 60 
» Pohjoisrannan ja Kanavarannan risteyksen suojakaiteen kustannukset 259 
» satamatyöntekij äin huoltorakennus 102, 260 
» tavara-aseman rakennustyöt, vienti varastorakennus 102, 103 
» väliaikaisen satamaruokalarakennuksen purkaminen 258 
» äitiys- ja lastenneuvolaa varten ostettu huoneisto 168 

Katolinen kirkko Suomessa -nimiselle yhdyskunnalle myytävä tontti 73 
Katujen, eräiden, sulkeminen liikenteeltä 253 

» » valasitus 271 
» nimenmuutokset 91, 227, 228 
» puhtaanapito ja talviauraus 239, 240 

Katutyöt 96, 238, 259 
Kauppatorin hallin lämminvesijärjestelyt ja sähköjännitteen muutostyöt 235 
Kaupungin kätilöt, palkkausta koskeva aloite 37 

» vaakunan käyttö 273 
» vaakunankuvan lahjoittaminen eräille yhteisöille.. 151 

Kaupunginarkisto, Helsingin merimieshuoneen arkiston vastaanottaminen 125 
» huoneiston kunnostaminen 125 
» kaupungin sisäistä differentioitumista valaisevien karttojen valmistuskustan-

nukset 126 
» käteiskassa 125 

Kaupunginarkiston sijoittaminen suunniteltuun sosiaalivirastotaloon 125 
Kaupungineläinlääkärin virka 166, 167 
Kaupungingeodeetin tehtävistä suoritettavien maksujen taksa 91 
Kaupunginhallituksen asiamiesosaston henkilökunta 119, 123 
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Kaupunginhallituksen asiamiesosaston johtosäännön muuttaminen 4 
» diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asiain luettelo 121 
» edustajain määrääminen kaupungin hallintoelimiin 120 
» ja lautakuntien yhteistyö 120 
» kokoonpano, kokoukset ym 3, 119 
» laskujen hyväksyminen 120 
» ohjesäännön muuttaminen 3 

Kaupunginjohtajat 4, 121 
Kaupunginkassa, erään yksityisen toiminimen antama kassalaina 153 
Kaupunginkanslia, kone- ja pikakirjoituslisän maksaminen eräille toimistoapulaisille 122 

» käännöstyöt : 122 
» vahtimestareille hankittavat puvut 122 
» virat ja viranhaltijat 4, 119, 121, 122 

Kaupunginkellarin irtaimiston merkitseminen elintarvikekeskuksen kalustoluetteloon 266 
» käyttö eri tarkoituksiin 235 

Kaupunginkirjasto, virat ja viranhaltijat 61, 62 
Kaupunginkirjastoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 209, 210 
Kaupunginlääkärien ohjesääntö 35, 137 
Kaupunginmuseo, kansallisromanttisen helsinkiläisarkkitehtuurin valokuvauttaminen 210 

» parkettilattioiden siirtäminen sinne talosta Lapinlahdenkatu 4 210 
» taideteosten osto * 210 
» toimistoapulaisen viran siirtäminen korkeampaan palkkaluokkaan 62 
» vesijohtojen korjaaminen 210 

Kaupunginorkesteri, professori Armas Järnefeltin kutsuminen kaupungin vieraaksi 210 
Kaupunginorkesterin, johtajan nimittäminen 210 

» jäsenten palkkaus 62 
» koesoittoarvostelulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 210 
» luovuttaminen eri tarkoituksiin 210 
» virat ja viranhaltijat 210 

Kaupunginpuutarha, Suomi Rakentaa -näyttelyn järjestäjien vapauttaminen suorittamasta kor-
vausta lainatuista kasveista 243 

Kaupunginpuutarhan käyttäminen Allergiatutkimussäätiön naistoimikunnan teejuhlia varten... 243 
» » Barnavärdsföreningen i Finland -yhdistyksen teekutsuja 

varten 243 
Kaupunginsihteerin viran täyttäminen 4 
Kaupungintalon edustalle kohotettavien lippujen uusiminen 244 

» ikkunoiden puhdistuksesta aiheutunut lasku 123 
» juhlasalin ym. luovuttaminen kaupungin vaalipiirin keskuslautakunnan käyt-

töön 235 
Kaupungintaloon ja sen läheisyyteen sijoitettavat virastot 136 
Kaupunginvaltuusto, keskeneräisten aloitteiden luettelo 3 

» tiedoitustilaisuuksien järjestäminen uusille valtuutetuille 3 
Kaupunginvaltuuston ilmoitusten julkaiseminen 3 

» istuntosalin käyttö eri tarkoituksiin 235 
» » siivoojan palkka 123 
» kokoonpano 1 
» vaalilautakunta 111 

Kaupunginviskaalinvirasto, kaluston siirtäminen kaupunginmuseon varastoon 163 
Kaupunginviskaalinviraston työn järjestelyä tarkoittava tutkimus 163 
Kaupunginvoudinkonttori, ulosottoapulaisine suoritettava erikoiskorvaus 162 
Kaupunkiliiton ansiomerkit 133 

» ja kaupungin välisen huoneenvuokrasopimuksen irtisanominen 234 
» jäsenmaksut 161 
» kiertokirje, alistettavia laina- ja takauspäätöksiä koskeva 154 

Kemian Keskusliiton jäsenmaksut 161 
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, ks. Mannerheimliitto. 
Keravanjoen veden puhdistamista, uimarannan ja pyykkilaiturin järjestämistä koskeva aloite... 53 
Kerhohuoneistot, nuorisotyölautakunnan käytössä olevat 195, 196 
Kerrostalotoiminnan, maansaantiin oikeutettujen, rahoittaminen 193 
Keskuskorjaamon perustamista koskevan tutkimuksen suorittaminen 124 
Kesävirkistystoiminnan, lasten, tarkoituksenmukaista järjestämistä harkitsemaan asetettu 

komitea 140 
Keuhkoinvalidien kuntouttamissäätiö 177 
Keuhkotautiset, asosiaaliset, erikoishoitolaitoksen perustaminen heitä varten 177 
Kielissä vietettävä »Kieler Woche 1954», kaupungin edustajien valitseminen tilaisuuksiin 148 
Kiinteistö Oy. Alppikulma, erään tontin vuokraaminen yhtiölle diakonissalaitoksen korttelista 90 

» » Näyttelijäntie 2, huoneiden sekä autotallien vuokraaminen yhtiöltä 237 
» » Ohjaajantie 11—13, osakkeiden merkitseminen 159 
» » Rajametsäntie 22—24, osakkeiden merkitseminen.. 159 
» » Roihuvuorentie 10—16, osakkeiden merkitseminen 159 
» » Tolarintie 3—11, tontin vuokraaminen yhtiölle 84 
» » Tuhkimontie 10—14, osakkeiden merkitseminen ... 159 

Kunnall.kert. 1954, / osa 19 
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Kiinteistö Oy. Valimontie 23, tontin myynti yhtiölle 78 
Kiinteistöjen omistamista ja hallintaa koskevat anomukset 110 

» ostot, määrärahojen erottamiset ja lainhuudatukset 129 
Kiinteän omaisuuden, kaupungin, uudelleen arviointi 64 

» » tarkastajan valitseminen eronneen tilalle 116 
» » tarkastajien kertomus 7 
» » » vaali 111 
» » tarkastus 129 

Kiinteistöhallinnon saatavien enimmäismäärän vahvistaminen 211 
» uudelleen järjestely 63 

Kiinteistölautakunnan alaiset viranhaltijat 212 
» hallinnossa olevien talojen korjaustyöt 234 

Kiinteistölautakunta, auton ja moottoripyörän, viranhaltijan, käyttö kaupunkimittausosaston 
kuljetuksiin 213 

» Bengtsärin tilan siirtäminen sen hallintoon 64, 226 
» eräiden huoneistojen hallinnon siirtäminen lautakunnalle 212 
» » vanhojen rakennusten purkaminen ja myynti 235 
» Hirvihaaran kartanon eräiden viljelysalueiden jättäminen sen hallintoon... 226 
» kaupungin metsien jättäminen palovakuuttamatta 226 
» maatalousmiljardi-avustusten jako ja siihen liittyvät tehtävät 212 
» Myllylammen metsälohkon siirtäminen sen hallintoon 212 
» määrärahat 82 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 115 
» rainasarjan teettäminen kaupungin keskustan asemakaavaa kuvaavista 

malleista ja piirustuksista 213 
» Ryttylän koulukodin erään alueen tontitusmahdollisuuksista suoritettava 

tutkimus 212 
» vuokrien perimistä koskevat asiat ym 223 

Kiinteistöluettelo, pääomakirjanpidon arvot ja niiden pitämistä ajan tasalla harkitseva toimikunta 136 
Kiinteistövirasto, aravalomakkeiden myynnistä kertyviä varoja varten rahatoimistossa avattu 

tili 213 
» johtosäännön kumoaminen 64 
» Karisin tilan eräiden ulkorakennusten purkaminen tai myynti 227 
» käteiskassa 212, 213 
» maatalousosaston maatilojen kassat % 226 
» » oikeuttaminen liittymään kulutusmaidontuottajain tarkas-

tusmaitojaostoon 227 
» metsätalousosaston kalahautomon ja moottoriveneen siirtäminen urheilu- ja 

retkeilytoimistolle 191 
» » Myllylammen metsälohkon määrääminen sen hoitoon ... 212 
» » vanhan kuorma-auton myynti 213 
» talo-osaston apulaispäällikköä vastaan nostettu syyte 213 
» tonttikirjasta ja tonttirekisterikartasta annettavien otteiden todistaminen 

oikeaksi 211 
» virastohuoneistojen siivouksen antaminen talo-osaston tehtäväksi 211 
» virastoja varten vuokrattujen huoneistojen hallinto ja hoito 233 
» virat ja viranhaltijat 64, 212 

Kioskien ja jäätelönmyyntipaikkojen aukioloaikaa, vuokria ym. koskevat asiat 43, 91, 225 
Kirjallisuus- ja taideapurahojen jakokomitea 139 
Kirjapainokoulu, kevätlukukauden alkamispäivä 206 

» sen siirtäminen Pietarinkatu 6:een 206 
Kirjastojen perustamista esikaupunkeihin koskeva aloite 62 
Kirjastolautakunta, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 115 
Kirjemerkkien tilaaminen 273 
Kirkollisen ja kunnallisen veronkannon yhdistäminen 29 
Kirkonkyläntien, Malmilla sijaitsevan, länsireunaan rakennettava jalkakäytävä 239 
Kivelän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 140, 170, 173, 174, 178 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 39 
Kivinokan kansanpuiston alueella talvisaikaan asuvien vuokralaisten sijoittaminen muualle ... 189 
Kodittomien helsinkiläisten majoittaminen 48, 180 

» miesten majoitushallin louhintatöiden suorittaminen työttömyystöinä 238 
Koiton talossa toimiva kansakoulu, apulaisjohtajan nimittäminen 55 
Koitto, Raittiusyhdistys, Lammassaaresta kaadettavien puiden myynti yhdistykselle 243 
Koivumäenkujan, erään Pakilan tien, hyväksyminen kylätieksi 239 
Komiteain ja toimikuntien kokouksista annettavien selostusten yksinkertaistaminen 136 
Komiteat ja komiteapalkkiot 136—143, 205 
Konala, rakennuskiellon jatkaminen 91 

» siirtolapuutarhan perustamista sinne koskeva aloite 94 
Konalan kylän eräiden tilojen lohkominen 229 
Konepajatoimikunta 273 
Korkeasaari, pääsymaksut, matkalippujen hinnat 188 

» venemoottorin myyminen 189 
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Korkeussuhteiden, eräiden korttelien ja tonttien, vahvistaminen 229 
Koroistentie 9, Asunto Oy., lainan myöntäminen yhtiölle 155 

» 11, » » maksunlykkäyksen myöntäminen yhtiölle 215 
Koroistentien varrella olevan tontin vuokralleanto 87 
Korpivaara Oy:n toimesta perustettavalle yhtiölle myytävä tontti 72 
Korttelien ja tonttien, eräiden, korkeussuhteiden vahvistaminen 229 
Korttelissa n:o 516 olevien tonttien myyntipäätöksen muuttaminen 81 
Koskelan seurakuntataloa varten varattu tontti 224 
Koskilaiva Oy., nostureiden myynti yhtiölle 258 

» Oy:n oikeuttaminen rakentamaan yksityisraiteet 262 
Kotisairaanhoidon järjestäminen 40, 45 
Kotisairaanhoitoasemien perustaminen 166 
Kotitalouslautakunta, opetushuoneiston luovuttaminen siirtolapuutarhayhdistyksen vuosiko-

kouksia varten . 208 
» pesuohjeita käsittelevä julkaisu ym . 208 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 114 
» sen alaiset virat ja viranhaltijat ym 207 
» , sähkövirranmuutostyöt sen opetushuoneistoissa 208 

Kotityökorvauksen suorittaminen ammattikoulujen opettajille 58 
Kottby gård Ab., alueen pakkolunastaminen yhtiön Oulunkylässä omistamasta tilasta 214 
Koulu-, sairaala- ym. huoneiden kaunistaminen grafiikan avulla . 45 
Kouluhammasklinikka, korjaus- ja muutostyöt . 36, 204 

» käteiskassa 168 
» työskentelytilojen ja työvoiman lisääminen 168 

Koulukodit, tarkkailuluokkien oppilaiden lukumäärä 55 
Koululääkärit 204 
Koulurakennuskomitean täydentäminen 140 
Kouluruokailun uudelleen järjestäminen kansakouluissa 139 
Kovaosaisten Ystävät yhdistykselle myönnetty laina 17 
Kreikkalaiskatoliselta seurakunnalta pakkolunastettava alue 214 
Kreikkalaiskatoliset Yksityiset Yhdyskunnat, Helsingin ja Viipurin, alueen luovuttaminen niille 81 
Kruununhaan äitiys- ja lastenneuvolaa varten ostettu huoneisto . . 168 
Kuivaamon rakentaminen Heinolan sahalle 5 
Kulosaaren entisen paloaseman käyttäminen nuorisotalona 54 

» sillan rakennustyömaalla sattuneessa tulipalossa tuhoutuneen kaupungin omaisuuden 
poistaminen kirjoista 258 

» » Sörnäisten puoleisten tuloteiden järjestäminen 227, 259 
» Yhteiskoulun Oy:lie vuokrattava alue 85 
» » Oy:n lainojen takaaminen 18, 157 
» » » piirustusten hyväksyminen 205 

Kulosaarenkadun varrella olevien tonttien vuokraaminen eri yhtiöille 83 
Kulosaari, alueen myynti Brändö Villastad -nimisestä tilasta 78 

» Mäntysaarenrinteen päässä olevan laiturin korjaaminen 259 
Kultaklausuuliehtojen, vuokrasopimusten, muuttaminen 90 
Kultaseppäkoulu, huoneiston luovuttaminen sen käyttöön 206 
Kulutusmaidontuottajain tarkastusmaitojaosto,- kiinteistöviraston maatalousosaston liittyminen 

siihen... ! 227 
Kulutusosuuskuntien 38. edustajakokous, kaupungin edustajan valitseminen tilaisuuteen 148 
Kumpula, erään alueen siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintoon käytettäväksi 

maauimalana 189 
Kumpulan avouimala, lasten ilmainen uintioikeus 189 

» avouimalan pukusuojien ym. rakennusten pääpiirustusten hyväksyminen 52 
Kunnallisen ja kirkollisen veronkannon yhdistäminen 29, 160 
Kunnalliskertomuksen painattaminen 124 
Kunnalliskodin henkilökunnalle laitoksen ulkopuolelta hankittavia asuntoja koskeva aloite 46 
Kunnalliskokous, Pohjoismaiden pääkaupunkien, Kööpenhaminassa pidettävä, kaupungin edus-

tajien valitseminen 15, 147 
Kunnalliskotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 180, 181, 237, 245 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 45 
Kunnallisvaalit, vaaliluettelon toimittamisesta maksettu palkkio 151 
Kunnallisverotuksessa sallittuja vähennyksiä koskeva välikysymys 29 

» tehtäviä vähennyksiä koskeva aloite 30 
Kunnallisverotus 29, 159, 161 
Kunnantien leventämistä varten ostettava alue 66 
Kunnianosoitus 100 vuotta täyttäneelle 151 
Kuntainliiton perustaminen vajaamielisten ruotsinkielisten lasten laitoskysymyksen järjestämistä 

varten 51 
Kuorma-ajuritaksan muuttaminen 255 
Kurssitoiminta, kaupungin työvoiman kouluttaminen eri kursseilla 146 
Kustannusten säästämiseen tähtäävän yhteistoiminnan, kaupungin eri laitosten, järjestämistä kos-

keva aloite r... 14, 137 
Kutsuntalautakunta, Helsingin sotilaspiirin, kaupungin edustajan valitseminen 272 
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Kuvaamataidetoimikunnan asettaminen 139 
Kuvateoksen, Helsingin kaupunkia esittävän, maksaminen 124 
Kyläsaaren varastoalue, halkotarha- ja varastoalueen luovuttaminen metsähallituksen käyttöön 69 
Käenkuja, Paraisten Kalkkivuori Oy:n oikeuttaminen rakentamaan tavarankuljetus- ym> laitteita 

sen yli 89 
Kähertäjäkoulu, kampaajaosastolle perustettava väliaikainen rinnakkaisluokka 206 

» kevätlukukauden alkamispäivä 206 
Käpylinnan lastentarha, alemman terassin kaiteen korottaminen 209 
Käpylä, aluevaihto . 71 

» talviulkoilupaikan rakentamista Taivaskalliolle koskeva aloite 52 
Käpylän alakoulu, tuuletuslaitteiden hankkiminen 57 

» sivukirjasto, valvojan palkkaaminen sanomalehtisaliin 209 
Käpyläntien päällystämistä, Oulunkylän asema-alueen valaistuksen parantamista ym. koskeva 

aloite 96 
Käpyrinne-nimisen vanhainkodin istutusten kunnossapito 243 

» » » kerhohuoneistojen vuokraaminen nuorisotyölautakunnan 
käyttöön 196 

Kätilöopiston rakennustoimikunta, kaupungin edustajan valitseminen 140 
» rakentamista ja käyttämistä koskeva sopimus 178—180 
» tarkoituksiin vuokrattujen tonttien vuokra-aika 90, 216 

Käymälät, yleiset 98, 244 
Käärmetalon rakennuskustannusten peittäminen . 231 
Kööpenhaminan kunnalliskokoukseen, Pohjoismaiden pääkaupunkien, valitut kaupungin edus-

tajat . 15, 147 
» pohjoismainen asemakaavakokous, kaupungin edustajien valitseminen 147 
» Skandinavian ja Suomen kunnallisten reviisorien neuvottelukokous, kaupungin 

edustajien valitseminen 147 

Laajalahden kyläteiden hoitokunta, sepelin myynti sille 244 
» VPK, tontin varaaminen sille 225 

Laajalahti, eräälle maansaantiin oikeutetulle myönnetty vapautus sakkokorvauksen suorittami-
sesta 81 

Laajasalo, alueen vuokraaminen Suomalainen Gulf Oil Co Oy:lle öljy varastoalueeksi ja öljy-
satamaksi 87, 219 

» rakennuskiellon jatkaminen 91 
» äitiys- ja lastenneuvolan perustaminen 37, 169 

Laajasalon kanavan väylässä olevan kiven varustaminen merkki viitoilla 261 
» kylä, tilojen ostaminen sieltä 65 
» öljy varastoalueelle johtavan tien kunnostaminen 239 

Laaj asalontien varrelta myytävä tontti 77 
Labor, Centralandelslaget, alueen pakkolunastaminen osuuskunnan omistamasta tilasta 214 
Lahjat, kaupungin saamat 148, 272 
Lahjoitukset 51, 59, 211 
Lahjoistusrahastot, korkovarojen käyttö 182, 185 

» niistä myönnetyt lainat 154 
» Pauligin ja Wilckmanin - 58, 59 

Laina- ja takauspäätökset 18, 19, 154—157 
Lainat, asuntolainan irtisanominen 215 

» asuntorakennustoiminnan tukemiseen työnnetyt 231 
» Kansaneläkelaitokselta otettavat 153 
» kaupungin myöntämät 17, 18, 48, 154, 155, 157 
» » ottamat . 16 
» lahjoitusrahastoista myönnetyt .. 154 
» obligaatiolainan ottamista koskeva aloite . 16 
» palkinto-obligaatiolainan ottaminen 16, 153 
» uusien pitkäaikaisten, hankkiminen . 152 

Lainojen, eräiden, kiinnitysjärjestys 157 
» » maksuajan pidentäminen 158 
» hankkimista pääomamenojen kattamiseksi koskeva aloite :... 15 

Laiturien purkaminen . 260 
Lammassaaren kansanpuistoalueella kaadettavien puiden myynti 243 
Lapinlahdenkatu 4:ssä olevien kahden huoneen parkettilattioiden siirtäminen kaupunginmuseoon 210 

» 6:n kansakoulun katon uusiminen 202 
» 10:n kansakoulun korjaus- ja muutostyöt 201, 202 

Lapsihalvauksen tuhot torjuttava — mainostornien sijoituspaikat 224 
Lasipalatsi, sähkölaitoksen erään osaston siirtäminen sinne 270 
Lassaksen asutusalue, palokaivon rakentaminen 165 
Lastenhuoltolaitokset, ohjaajien työaika 184 

» » virka-asuntojen määrääminen 184 
Lastenhuoltolaitoksiin järjestettävät tutustumismatkat 185 
Lastenklinikan huoneiston käyttäminen neuvolapiiriä varten 168 
Lastenneuvolat, ks. Äitiys- ja lastenneuvolat. 
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Lastenpsykiatrin toimisto, ennakkovarat 168 
» » sanomalehtien tilaaminen 168 
» » virat 36, 168 

Lastenseimet, Alppimajan lastenseimen toiminnan laajentaminen 60 
» Kallion lastenseimen huoneiston vuokraaminen Alppimajan lastentarhalle 208 
» Maunulan lastenseimen laajentaminen 60 
» Päijänteentien lastenseimen toiminnan aloittaminen 60 
» Toukolan lastenseimeen rakennettava ulkorakennus 209 
» virkojen perustaminen 60 

Lastensuojelulautakunnan alaiset laitokset, ateriamaksujärjestelmään siirtyminen henkilökun-
nan ruokalassa 49 

» » » virkojen perustaminen 49 
» alaisten tilojen maanviljelyksen järjestäminen .v 50 
» täydentäminen 117 

Lastensuojelulautakunta, eräiden tilojen siirtäminen sen hallintoon 183 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 113 

Lastensuojelu virasto, virat ja viranhaltijat 49, 183 
Lastentarhain lautakunta, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaalit 114, 117 
Lastentarhankatu, vesijohdon rakentaminen 259 
Lastentarhat, Alku-lastentarhassa toimineen tilapäisen puolipäiväosaston vakinaistaminen 59 

» Alppimajan lastentarhaa varten vuokrattava huoneisto, puolipäiväosaston siirtä-
minen sen yhteyteen ym 208 

» huoneiston vuokraaminen Ruoholahdesta 60, 82 
» Katajanokan lastentarhassa toimineen iltapäiväosaston vakinaistaminen 60 
» korjaus- ja muutostyöt 209 
» käymäläkojun siirtäminen niiden käyttöön Intiankadun puistoon 244 
» Maunulan lastentarhan laajentaminen 60 
» Oulunkylän vä iaikaisesti lakkautetun puo ipäiväosaston siirtäminen Alppimajan 

lastentarhaan 208 
» Pihlaja, tarhan ja seimen tupaantuliaiset 209 
» Pihlajatien lastentalon piha-alueen kunnostaminen · 209 
» Pohjois-Haagan lastentarhan perustaminen 60 
» Päijänteentien lastentarhan toiminnan aloittaminen — 60 
» Rauhalan ja Tomtebon lastentarhojen vanhojen pianojen poistaminen kalusto-

luettelosta 209 
» Ruoholahden lastentarhan perustaminen 60, 208 
» ruotsinmaalaisille seminaarioppilaille tarjottava ilmainen ruoka 209 
» Valkaman lastentarhaan hankittava ruokahissi 208 
» Vallilan lastentarhan hankinnat ja korjaukset 208 
» virat ja viranhaltijat 60, 208 
» virka-asuntojen määrääminen eri lastentarhojen viranhaltijoille 209 

Lastentarhojen, -seimien ja päiväkotien rakentamista tarkoittavat aloitteet 61 
Lautakuntien, johtokuntien ym. täydentäminen ja jäsenten vaali 111—118 
Lauttasaaren itäpuolella sijaitsevien Vattuniemen karien vuokraaminen Helsingfors Segelklubb 

-nimiselle yhdistykselle 84 
» kansakoulu, apulaisjohtajan palkkaaminen 55 
» » huoneistossa suoritettavat muutostyöt 36 
» » huonetilan luovuttaminen vanhasta koulutalosta Drumsö svenska 

skolförening -nimiselle yhdistykselle 203 
» » irtaimisto 201 
» » vahtimestarin ja talonmies-lämmittäjän virat 56, 201 
» kansakoulun, uuden, siipirakennus 57, 227 
» katu-ja puistoalueiden vastaanottamista koskevan päätöksen täydentäminen 68 
» Tiirikarinniemi, erään tien valaistus.... 271 
» Yhteiskoulun Kannatusyhdistys, lainojen etuoikeusjärj estyksen määrääminen 215 
» Yksityisen Päiväkodin Kannatusyhdistyksen avustaminen 60 

Lauttasaarenselkä, sinne rakennettavien radiosuuntimislaitteiden tarkistuspoijun loppukustan-
nukset 259 

Lauttasaarentien leventäminen 238 
» viemärityöt 241 

Lauttasaari, eräiden katujen rakentaminen ja päällystäminen 239 
» Heporaudan puiston jäteveden pumppuasemaa koskevan suunnitelman hyväksymi-

nen 242 
» Luoteisväylän vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen 242 
» poikkeuksen myöntäminen uudisrakennuskiellosta 92 
» ruotsalaisen kansakoulun kalustoluettelo 203 
» viemärien rakennuskustannusten jakaminen 240 

Leikkikentät 61, 209, 243 
Leinon patsas, kaupungin saama pienoisluonnos 211 

» » ympäristön järjestäminen 243 
Leirialueiden varaaminen nuorisotyölautakunnan käyttöön 196 
Leppävaaran erään vuokra-alueen luovuttaminen 214 
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Leski- ja orpoeläkekassan hallituksen jäsenen valitseminen 115 
» » » toimisto 127 
» » » uudelleen järjestely 13 

Liike- ja Virkanaisten Kansallisliiton avustaminen 199 
Liikelaitosten ja kaupungin eri hallinnonhaarojen keskinäisiä suhteita järjestämään asetettu 

komitea 136 
Liikennejärjestelyt 249 
Liikennejärjestyksen muuttaminen 99 
Liikennelaitoksen lautakunta, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 115 
Liikennelaitos, alusraiteiden rakentamiskustannukset 247 

» ansiomerkkien tilaaminen.. 246 
» liikennekartan laatiminen 247 
» linja-autojen käyttö 256 
» lippukassanhoitaj ien ylityökorvaukset : 246 
» maksujen alentamista koskeva aloite 100 
» poistoprosenttien muuttaminen 246 
» raitioliikennettä koskeva tieliikenneasetus 249 
» sanomalehtien tilaaminen 247 
» tariffin muuttaminen 99 
» virat ja viranhaltijat 246 
» vuosiliput, alennukset ym 132, 247 

Liikenneluvat 254 
Liikennemerkit, ajosuuntaa, ohittamista, kautta-ajoa ym. osoittavat 254 
Liikennesuunnitelma 248 
Liikenneturvallisuusvalistustyö 164, 257 
Liikenteen järjestäminen vappuna, jouluna ja uutenavuotena 247 

» lähi-, yksityisten harjoittaman, taksan vahvistaminen 255 
» painorajoituksen määrääminen 254 

Liikenteenohjaus valojen asentaminen 254 
Liljebladin, A., rahaston korkovarojen käyttö 182 
Lill-Böhle -nimisestä tilasta myytävä alue 77 
Lindbergin, A. M., rahaston korkovarojen käyttö 182 
Linja-autohenkilökunnan odotushuoneet 247 

» -autojen, liikennelaitoksen, käyttö 256 
» » pysäkkilaiturien lisääminen Rautatientorilla 250 

Lippujen ja lippusalkojen hankkiminen, lainaaminen ym 244 
Lippuvalmistamo-nimisen toiminimen oikeuttaminen käyttämään kaupungin vaakunaa hiha-

merkeissä ja viireissä 273 
Lisämäärärahat ja tilinylitysoikeuden myöntäminen 15 
Lisätalousarvioehdotus, v:n 1954 19 
Lohjan pitäjä, alueen ostaminen Toivoniemen koulukodin hiekanöttopaikaksi 65 
Lokkalantie, viemärijohdon rakentaminen 242 
Lomanvietto- ja kesävirkistystoiminnan avustaminen 197 

» » » asetetut komiteat 138, 140 
Luontoisedut, sairaalain ym. laitosten henkilökunnan 132 
Luoteisväylän, Lauttasaaren, vesi- ja viemärityöt 242 
Luottamusmiesten päiväkirjan hyväksyminen 132 
Lyypekin pohjoismaiset päivät, kaupungin edustajan valitseminen 147 
Lägharu-nimisen luodon rauhoittaminen lintujen pesimäajaksi 226 
Länsi-Uudenmaan Puutarhatuottajat, Osuuskunta, puutarhatuotteiden myyntiä Kauppatorilla 

koskeva valitus 255 
Länsisatama, junatoimiston rakentamissuunnitelma 261 

» ratapihan kovaäänislaitteet 261 
Länsisatamaan johtavan väylän suuntamerkkien rakentaminen 261 
Länsisataman alueella olevien liikenneväylien nimet 227 

» satamatyöntekijäin huoltorakennus 130, 260 
Lääkärintodistukset, sairaalahoidossa olevien vapaus- tai sakkorangaistukseen tuomittujen, 

niistä maksettava palkkio 169 
Läänin, Helsingin, muodostamista koskeva suunnitelma 151 

Maaliviiva, Asunto Oy., yhtiön lainojen kiinnitysjärjestys 157, 158 
Maanhankintalain mukainen kerrostalotoiminta 92, 193, 214 

» perusteella myytyjen määräalojen lohkomiskustannusten suorittaminen 229 
» tarkoituksiin luovutettavia alueita koskevat kysymykset 80, 81, 86, 87, 92, 

193, 229 
Maanmittaustoimitukset 229, 230 
Maansaantiin oikeutettujen kerrostalotoiminta 92, 193, 214 

» » vapauttaminen eräiden korvausten suorittamisesta kaupungille .81 
» oikeutetuille vuokrattavat tontit 86, 87 

Maantiejatkojen kunnossapitokorvaus 239 
Maanviljelystuotteiden myynti kaupungin toreilla 91 
Maatalousmiljardi-avustusten jako ja siihen liittyvät tehtävät 212 
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Maidon ja kerman keräily autonkuljetusta ja maitolaitureita koskevat määräykset 166 
Maidontarkastamo, laboratorion toimintaa koskeva sopimus 167 

» maidon näytteidenotto sunnuntaisin 167 
» pesuhuoneen ilmanvaihdon parantaminen 167 
» sanomalehtien tilaaminen 1o7 
» virat 167 

Mainosten projisoimislaitteen asentaminen 164 
Mainostornit 224 
Maistraatti, kunnallisneuvosmiehen virkojen vähentämistä selvittelemään asetettu komitea 137 

» muutostyöt arkiston huoneistossa 162 
>> virat ja viranhaltijat 161, 162 

Majoitus, kodittomien helsinkiläisten 180 
Majoituslautakunta, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 113 
Maksut, pysäköimisautomaattien käyttämisestä perittävät 99 

» syväjäädyttämön, säilytys- ym 103 
» vientilihan pikajäädytyksestä ja säilytyksestä kannettavat 265 

Malmi, aloite tontin varaamiseksi lasten päiväkoti- ja neuvolarakennusta varten 37 
» erään alueen vuokrausta koskevan päätöksen peruuttaminen 224 
» jalkakäytävän rakentaminen Kirkonkyläntien länsireunaan 239 
» raidesopimuksia koskevat asiat 263 
» rakennuskiellon jatkaminen 92 
» -Tapanila, uudisrakennuskieltoa koskevan poikkeuksen jatkaminen 92 

Malmin aluetta varten Vanhan Puodinkyläntien varrelta osoitettu kaatopaikka 244 
» etel. kansakoulu, paloturvallisuustyöt 202 
» jatkokoulun vesijohtotyöt 242 
» kaupallista keskikoulua varten varattu alue 224 
» kautta kulkevan päätien kunnostaminen 214 
» kylä, aluevaihto 68, 69 
» » tilojen ja alueiden ostaminen 66 
» lastenkodin puutarha-alueen kunnostaminen 243 
» piirin huoneenvuokralautakunnan lakkauttaminen 33 
» » » puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 

vaali 112 
» pohj. kansakoulu, sähkötyöt ym 202 
» sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 177, 242, 245 
» sairaalan virat 41 
» Sähkö Oy., vahingonkorvauksen suorittaminen yhtiölle 227 
» » Oy:n ja kaupungin välinen sopimus 107 
» terveystalo _ 168 
» torille rakennettava yleinen käymälä 244 
» uimarannan pukusuojan pääpiirustusten hyväksyminen 189 

Mankala Oy:n johtokunnan valitseminen 276 
» » lainan maksuajan pidentäminen 158 

Mannerheim-museota varten varattu tontin osa 224 
Mannerheimin, Suomen Marsalkka, muistojuhlaa varten suoritettavat koristamistyöt B-Messu-

hallissa 243 
Mannerheimintien istutusten järjestäminen 242 

» leventäminen Pohj. Rautatiekadun ja Arkadiankadun välillä 238 
Mannerheim-liitto, lisäavustuksen myöntäminen liitolle ryhtineuvolaa varten 51 

» myyntiautomaateista tapahtuvaa tupakan ja makeisten myyntianomus 91 
Maratontie, Helsingin maalaiskunnan Rajakylään johtava, tielain edellyttämä suostumus sen 

käyttämiseen 239 
Marian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 170, 171, 178 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 38 
» turvakoti, johtokunnan jäsenten vaali 116 

Marjaniemen Melojat yhdistyksen avustaminen 191 
Marttilan omakotialue, asuntolainan irtisanominen 215 

» » korttelista n:o 5 vuokrattavan tontin nro 34 vuosivuokran vahvistami-
nen . .. 223 

» » liikaa perityn vuokran palauttaminen eräiden tonttien vuokraajille 224 
Matka-apurahat, viranhaltijoille myönnetyt 143—146 
Matkailijakartat 213 
Matkailumainoksen, Helsinkiä ym. paikkakuntia, esittelevän, julkaiseminen 190 
Matkakertomukset, viranhaltijain antamat 147 
Matkustussäännön mukaisten päivärahojen korottaminen 10 
Maunula, alueen vuokraaminen sieltä 87 

» eri virastojen huoneistotarpeet siellä 234 
» eräiden kortteleiden vuokraaminen asuntotuotantokomitean toimesta perustettavalle 

osakeyhtiölle 87 
» kaupungin 400-vuotiskoti-säätiön asuntolaa koskevat kaupunginhallituksen päätök-

set 182, 183 
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Maunula, korttelin n:o 280 länsipuolelle rakennettava likavesi- ja sade vesijohto 242 
» Metsäpurontien-leventämistä, ajonopeuden rajoittamista ym. koskeva aloite 97 
» oppikoulutontin varaamista koskeva aloite 58 
» tontin luovuttaminen korvauksetta 400-vuotiskoti-säätiölle 81 
» » varaaminen kirkkoa varten 224 
» urheilukentän rakentamista koskeva aloite - 52 

Maunulan Kansanasunnot Oy., lainoja koskevat asiat 156, 158 
5> » » osakepääoma 159 
» Kirkkomäki Oy., osakkeiden merkitseminen 153 
» lasten leikkikentän ja uima-altaan rakentamista koskeva aloite 59 
» leikkikenttä, leikkivälinesuojan rakentaminen 61 
» » tilapäisen kaitsijarakennuksen ja välinesuojan hankkiminen 243 
» äitiys- ja lastenneuvolan kalustonhankinta 37 

Meilahden huvila-alueen n:o 5 vuokrien maksaminen 223 
» kansakoulun irtaimistoluettelo, pihamaan järjestely, vihkiäisjuhla 201, 203, 239 
» souturadan rakennelmien säilyttäminen 189 
» Yhteiskoulussa toimiva kansakoulu, apulaisjohtajan palkkaaminen 55 

Meklarinkadun toisen raiteen jatkaminen 263 
Mellunkylä, aloite tontin varaamiseksi lasten päiväkoti- ja neuvolarakennusta varten 37 

» rakennuskiellon jatkaminen 92 
Mellunkylän kadunnimistö 228 

» kansakoulun itsenäistäminen 55 
» » kansakoulutalon ja terveysneuvolan rakentamista koskeva aloite ... 57 
» kylä, alueiden ostaminen sieltä 66 

Meriaseman rakennusryhmän rakennustarvikkeiden jäännöserien myyminen 258 
Merimiehenkatu 12, Asunto Oy., yhtiölle suoritettava osakemaksu 18 

» 12:n kansakoulu, apulaisjohtajan nimittäminen 55 
» 12:ssa olevan talon kellaritilan luovuttaminen nuorisotyölautakunnan käyttöön 196 
» 43:ssa olevalle talolle tulipalossa aiheutuneet vahingot 236 

Meripelastusristeilijän hankkiminen 264 
Metsolan kansakoulu, vanhan ulkorakennuksen myyminen ja poiskuljettaminen 203 
Metsähallituksen ja kaupungin välinen aluevaihto 69 
Metsäkummun tarkkailukoti 184 
Metsäpurontie 18 -nimiselle yhtiölle vuokrattava alue 87 
Metsäpurontien leventämistä, ajonopeuden rajoittamista ym. koskeva aloite 97 
Metsästyksen ja kalastuksen järjestely 187 
Metsät, kaupungin omistamat, niiden jättäminen palovakuuttamatta 226 
Mielisairaanhuoltolain voimaantulon aiheuttamia esityksiä suunnitteleva komitea 138 
Moottoripyörän, viranhaltijan oman, käyttäminen virka-ajoihin 132 
Moottorivenekilpailujen järjestäminen 264 
Moskovaan tehtävä vierailu, kaupungin edustajain valitseminen 147 
Mukavuuslaitokset 98, 244 
Munkkiniemen Konepaja Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 85 

» kylä, alueen ostaminen 66 
» Säätiö, tontin varaaminen sitä varten 225 
» uuden uimalan rakentaminen 189 

Munkkiniemenlinna Oy., yhtiön ja kaupungin välinen aluevaihto 70 
Munkkiniemi, aluevaihdot 69—71 

» Kansaneläkelaitoksen oikeuttaminen rakentamaan ulospääsyteitä siellä 239 
» kaupungin 400-vuotiskoti-säätiön asuntolaa koskevat kaupunginhallituksen pää-

tökset 182, 183 
» Lokkalantiehen rakennettava viemärijohto 242 
» tontin myynti 77 

Munkkisaarenkatuun vedettävä syöttökaapeli 222 
Munksnäs Flickscouter -niminen partiojärjestö, koksikuonan luovuttaminen sille 269 

» Scoutvänner yhdistyksen avustaminen 55 
Museolautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 115 
Musiikkilautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 115 
Mustikkamaan liikenteen järjestämistä koskeva aloite 101 
Myllylammen metsälohkon siirtäminen kiinteistölautakunnan hallintoon 212 
Myllyrinteen puisto, kiviportaiden rakentaminen Olympialaiturin puoleiseen rinteeseen 242 
Myyntiautomaateista tapahtuva tupakan ja makeisten myynti 91 
Mäkelän kansakoulu, irtaimistoluettelon laatiminen 201 
Mäyränkallio, Asunto Oy., eräiden osakkeiden lunastaminen 159 

» » » rahoituksen järjestäminen 231 
Mäyränlinna, Asunto Oy., kerhohuoneiston vuokraaminen nuorisotyölautakunnan käyttöön ... 196 

» » » rahoituksen järjestäminen 231 

Naisjuristit yhdistyksen vapauttaminen suorittamasta vuokraa lipuista ja lippusaloista 244 
400-vuotisjuhlan, kaupungin, muistomitalia varten hankittujen kotelojen maksaminen 151 
400-vuotiskoti-säätiö, Helsingin kaupungin, sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 

166, 182, 183 
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400-vuotiskoti-säätiö, Helsingin kaupungin, säätiön palveluksessa olevien talonmiesten eläke-
edut 46 

» » » » » tontin luovuttaminen säätiölle Maunulasta 81 
Nickbyn kylässä olevien eräiden tilojen korjaaminen Nikkilän sairaalan henkilökunnan asunnoiksi 40 
Nihtisaari, Suomalaisen Pursiseuran oikeuttaminen järjestämään ilotulitus siellä 277 
Niinisalossa oleva KTR 2:n aliupseerikoulu, kaupungin vaakunankuvan lahjoittaminen sille 151 
Nikkilän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 174—176, 270 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 40 
» sairaalan henkilökunnan yhdistyksen avustaminen 41 

Nordströmin, A. ja J. A., rahaston korkovarojen käyttö 182 
Norsjön kylän, Helsingin maalaiskunnan, rakennussuunnitelman mittauskustannukset 230 
Nostra Oy., rakennusluvan myöntäminen yhtiölle 92 
Notgrund-nimisen luodon rauhoittaminen lintujen pesimäajaksi 226 
Nuorisohuoltolaitoksiin järjestettävät tutustumismatkat 185 
Nuorisotalon rakentamista Vallilaan koskeva aloite 55 
Nuorisotoimisto, virat ja kaluston hankinta 195, 201, 203 
Nuorisotyöjärjestojen avustaminen 196 

» avustusmäärärahojen jakokomitea 138 
Nuorisotyölautakunta, kerhohuoneiston ostaminen, sen kunnostaminen ym 195 

» kerhohuoneistojen vuokraaminen 196 
» Kulosaaren entisen paloaseman käyttäminen nuorisotalona 54 
» leirialueiden varaaminen sen käyttöön 196 
» ohjaajakurssien lisääminen 196 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 114 
» sanomalehtien tilaaminen 195 
» Vattuniemen kesähuvilan käyttäminen nuorison virkistyspaikkana ..... 195 

Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen lastentarhatoiminnan avustaminen 61 
Nuottapolun kansakoulun itsenäistäminen 55 
Nya Svenska Samskolan -niminen yhtiö, talon ja tontin ostaminen siltä 65 
Näppärä Oy:n oikeuttaminen vetämään maakaapeli Saukonkadun alitse 222 
Näsipuron, Tuomarinkylässä sijaitsevan, perkaaminen ja ojarummun rakentaminen puroon .. 242 
Näyttelijäntie 2, Asunto Oy., huoneiden sekä autotallien vuokraaminen yhtiöltä 237 
Näyttelijäntien Pistetalot, tontin vuokraaminen yhtiölle 84 

Obligaatiolaina, v:n 1936 154 
Obligaatiolainarahasto Oy., verosaatavan vakuuden hyväksyminen 160 
Obligaatiolainojen ottamista koskeva aloite 16 
Ohjaajantie 11—13, Kiinteistö Oy., osakkeiden merkitseminen 159 
Ohjesääntö, kaupunginhallituksen 3 

» kaupunginlääkärien 35, 137 
» terveydenhoitolautakunnan 35, 137 

Oikeusapulautakunta, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 113 
Oikokadun kansakoulun itsenäistäminen 55 
Olympia Helsinki 1952, XV, -yhdistys, eri maiden lippujen ostaminen siltä 244 
Olympiakisojen ratsastuskilpailuja varten rakennettujen esteiden myyminen 190 
Olympiarakennustoimiston erään laskun suorittaminen 190 
Oma-asunto., yhtiöjärjestyksen muuttaminen 276 
Omakotilainat 16, 156 
Opaskoirayhdistyksen avustaminen 199 
Opettajakorkeakoulun Ylioppilaskunnan järjestämien talvipäivien menot 205 

» väliaikaisen, vuokrakorvaus 202 
Opetus- ja perhepesuloiden rakentamista koskeva aloite 59 
Oppikouluien vanhempainneuvostot 118, 273 
Oppivelvollisten lasten luettelon hoitajan virka 56 
Oppivelvollisuusikäisten lasten, invalidihuoltolain ulkopuolelle jäävien, pohjakoulutus 180 
Optikkokoulu, huoneiston luovuttaminen sen käyttöön 206 
Oraspolun, erään Pakilan tien, hyväksyminen kylätieksi 239 
Osakepääomien, eräiden kiinteistöosakeyhtiöiden, maksaminen 159 
Osoitenumerointien, eräiden kortteleiden, vahvistaminen 228 
Osuuskassojen Keskus Oy., Lauttasaaressa olevaa tonttia varten myönnetty poikkeus rakennus-

kiellosta 92 
Osuuskauppakoulun sisäoppilaitoksen vihkiäiset, kaupungin edustajan valitseminen tilaisuuteen 148 
Otava, Kustannusosakeyhtiö, yhtiön ja kaupungin välinen aluevaihto 70 
Oulunkylä, alueen pakkolunastaminen sieltä 214 

» aluevaihto 71 
» asema-alueen valaistuksen parantamista, Käpyläntien päällystämistä ym. koskeva 

aloite · ·. 96 
» asemakaavanmuutos 227 
» erään vuokrauspäätöksen peruuttaminen 90 
» maksunlykkäyksen myöntäminen eräälle tontinomistajalle 215 
» tontin vuokraaminen eräälle perustettavalle asunto-osakeyhtiölle 84 
» tonttien myynti 74—75 
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Oulunkylä, uudisrakennuskieltoa koskevan poikkeuksen jatkaminen 92 
» varastoalueen varaaminen rakennusvirastolle 215 

Oulunkylän kartanoon kuuluvan alueen myynti 69 
» lastentarha, puolipäiväosaston siirtäminen Alppimajan lastentarhaan 208 
» Rivitalot Oy., lainan myöntäminen yhtiölle 231 
» ruotsalainen kansakoulu, vesipisteiden asentaminen 204 
» VPK, vesisäiliöiden lahjoittaminen sille 165 
» Yhteiskoulun Kiinteistö Oy., tontin myynti yhtiölle 75 

Painatus- ja hankintatoimisto, Helsingin kaupunkia koskevan kuvateoksen maksaminen 124 
» » » henkilökunta 119, 123 
» » » kaluston siirrot, käyttömääräraha, laskujen hyväksyminen ym. 123 
» » » kunnalliskertomuksen painattaminen 124 
» » » sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen 123 

Painorajoituksen määrääminen liikenteessä 254 
Pakila, alueiden ostaminen sieltä 66, 67 

» aluevaihto 71 
» erään yksityisen viemärin yhdistäminen Papinmäentiessä olevaan yleiseen viemäriin ... 242 
» kansakoulu, irtaimistoluettelo, koulukaluston tilaaminen 201 
» » vahtimestarin ja talonmieslämmittäjän virat 56, 201 
» kansakoulun, vanhan, muuttaminen jatkokouluksi 57 
» omakotialue, erään valtaojan putkitus 242 

Pakilantien kunnostamista koskeva aloite 97 
» leventämistä varten ostettu alue 66 

Palkinto-obligaatiolainan ottaminen 16, 153 
Palkkalautakunnan toimisto, toimistoapulaisen virka 8 

» toimiston kaluston kuljettamisesta aiheutunut lasku 131 
Palkkalautakunta, eräitä palkkiovirkoja koskeva selvitys 131 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 111 
» työntekijöille maksettavat tuntipalkat 131 

Palkkaluokituskomitean työn kiirehtimistä koskeva aloite 10 
Pallokenttä 52, 189 
Paloheinän alueen leikkikenttien järjestäminen 243 
Palojärjestyksen muuttaminen 33 
Palokaivot 68, 164 
Palolaitoksen johtosääntö 33, 140 

» kaluston hankinnat ym v 34, 164, 165 
» organisointi, virat ja viranhaltijat 33, 34 

Palolaitos, vesisäiliöiden lahjoittaminen 165 
Palolautakunta, jaoston asettaminen selvittämään palo- ja vartioasemaverkostoa koskevan selvi-

tyksen tarpeellisuutta 164 
» johtosääntö 33 
» palkkioiden maksattaminen palokunnan asettaman jaoston puheenjohtajalle, 

jäsenille ja sihteerille 164 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 112 
» sihteerin virka 164 

Papinmäentien kunnossa- ja puhtaanapitoa koskeva sopimus 242 
Paragon Oy., yhtiölle vuokratun tontin rakentamisajan pidentäminen 82 
Paraisten Kalkkivuori Oy:n oikeuttaminen rakentamaan ja pitämään tavarankuljetus- ym. 

laitteita satama-alueella 89 
» » » oikeuttaminen rakentamaan liikennetunneli 89 
» » » oikeuttaminen rakentamaan tavarankuljetuslaite Käenkujan ylitse 221 
» » » tukimuurin rakentamista varten suoritettavat kaivaustyöt 221 

Parakin, työmaa-, luovuttaminen mustalaisperheelle 224 
Pasilan linja-autoliikenteen muuttamista koskeva aloite 100 

» sivukirjasto, muutostyöt 210 
Pauligin, Gustaf, lahjoitusrahaston korkovarat 209 

» » » sääntöjen muuttaminen 59 
Pelastakaa Lapset yhdistys, tontin varaaminen sitä varten 225 
Pelastusarmeijan avustaminen 48, 182 
Pelkkatalo Oy., yhtiölle myönnetty rakennuslupa 92 
Perhepesuloiden rakentamista koskeva aloite 50 
Perhonkadun tontin nro 11 rakentamisaika 82 
Perla Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 85 
Pesulautan järjestäminen Pukinmäelle 260 
Piennar, eräs Pakilan tie, sen hyväksyminen kylätieksi 239 
Pienteollisuuden tarpeisiin vuokrattavat teollisuustontit 84 

» toimintamahdollisuuksien tutkimista koskeva aloite 94 
Pihlajan lastentarhan ja seimen tupaantuliaiset 209 
Pihlajasaari, ns. Signellin huvilan ym. vuokrauksia koskevat asiat 188 
Pihlajatien ja Valpurintien risteyksessä oleva puistikko, erään puun rauhoittaminen 243 

» lastentalon piha-alueen kunnostaminen 209 
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Pirkkola, erään omakotitalon omistajan oikeuttaminen vuokraamaan talonsa 224 
» omakotialueen katujen kunnossapito- ja aurauskustannukset 240 

Pitkänsillan leventäminen ^ 260 
Pitäjänmäen kansakoulu, irtaimistoluettelo, koulukaluston tilaaminen 201 

» » urakkasopimuksen purkaminen Oy. Putkiston vararikon johdosta ... 237 
» » vahtimestarin ja talonmies-lämmittäjän virat 56, 201 
» kansakoulun, vanhan, hallinnon siirtäminen kiinteistölautakunnalle 233 
» » » huoneistossa suoritettavat muutostyöt 36 
» sivukirjasto, huonetilan luovuttaminen sille kansakoulutalosta 210 
» » kirjastonhoitajan viran perustaminen 62 

Pitäjänmäki, erään teollisuuskorttelissa olevan tontin rakentamisvelvollisuus 82 
» » tontin myyntiä koskeva peruutus 81, 82 

Pohjoismainen asemakaavakokous, Kööpenhaminassa pidettävä 147 
Pohjoismaiset päivät, Lyypekissä vietettävät 147 
Pohjolan Pesula, kaupungin edustus yhtiön kokouksissa 276 
Poliisijärjestys, uutta ehdotusta laatimaan asetettu komitea 140 
Poliisikunnan Keskusliitto, avustuksen myöntäminen 164 
Poliisilaitos, huoneistojen korjaus- ja muutostyöt 32, 163, 164 

» kaupungin osuuden suorittaminen sen kustannuksista 163 
» kirjastoapulaisen palkkaaminen valvojaksi keskusasemalla olevaa kirjastoa varten 209 

Polttoainehuoltoa, Helsingin, koskeva tutkimus 199 
Polttoainepäällikön toimisto, polttoaineen kuluttajista pidetty kortisto 199 

» » sanomalehtien tilaaminen 200 
» » virat ja viranhaltijat 199 

Polttopuiden myyntihinnat 128 
Polttopuuvaraston, ylimääräisen, hankkimisesta aiheutuneen tappion poistaminen tileistä 128 
Porvoontie, Vanha, alueen ostaminen sen oikaisemiseksi 68 
Postisäästöpankin Stadion-säätiölle myöntämän lainan takaaminen 19 
Puhdistamon, Talin, piirustusten hyväksyminen 97 
Puhdistuslaitoksen, teurastamon, pääpiirustusten hyväksyminen 104 
Puhelimien hankkiminen, siirtäminen, puhelinosuuksien lunastaminen ym 135 
Puhelinkaapelin laskeminen eräille kaupunkialueille 221, 222 
Puhelinyhdistys, ks. Helsingin Puhelinyhdistys. 
Puistojen hoito- ja kunnostamistöiden järjestämistä koskeva aloite 98 
Puistola, aloite tontin varaamiseksi lasten päiväkoti- ja neuvolarakennusta varten 37 
Puistolan kansakoulu, korjaus- ja muutostyöt 202 

» » vanhan flyygelin vaihtaminen 201 
» sivukirjasto, järjestelyapulaisen viran perustaminen 61 
» äitiys- ja lastenneuvola, kalustonhankinta 37 

Puistotie 42, äitiys- ja lastenneuvoloiden käyttöön ostetun talon ulkorakennuksen kunnostaminen 169 
Puistotien, Läntisen-, korjaustöiden suorittaminen 242 
Pukeutumis- ja peseytymissuojien rakentamista kaupungin urheilukentille koskeva aloite 52 
Pukinmäen kansakoulu, aidan rakentaminen koulun ja eräiden tonttien väliselle rajalle 239 

» » johtajaopettajalle rakentamisaikana suoritetusta työstä maksettava 
korvaus 201 

» kansakoulun, vanhan, eräiden irtaimistoesineiden luovuttaminen nuorisotyölauta-
kunnalle 201 

» » vihkiäisjuhla 203 
Pukinmäki, aloite tontin varaamiseksi lasten päiväkoti- ja neuvolarakennusta varten 37 

» maksunlykkäyksen myöntäminen eräälle tontinomistajalle 215 
» pesulautan järjestäminen sinne 260 

Punainvaliidit, V:n 1918, yhdistyksen avustaminen 199 
Puodinkyläntien, Vanhan, varrella olevan soranottopaikan osoittaminen jätteiden kaatopaikaksi 244 
Puolustuslaitos, sille kuuluvien saarien asunto- ja liikenneoloja koskevat neuvottelut 278 
Putkisto Oy:n asettaminen vararikkoon 237 
Puutalo Oy., Etelä-Kaarelan koulurakennuksen puurakenteiden tilaaminen yhtiöltä 202 
Puutarhatuotteiden myyntiä Kauppatorilla koskeva valitus 255 
Puutavara- ja polttoainetoimisto,hallinnon järjestely 4 

» » » Heinolan sahan myyntiä koskeva aloite 4 
» » » polttopuiden myyntihinnat, polttopuuvaraston aiheuttama 

tappio 128 
» » » talousarvioehdotus, tilinpäätös 128 

Pysäköimisautomaatit 99, 254 
Pysäköimistä ja pysäköimispaikkoja koskevat asiat 250, 253 
Päijänteentien lastentarha ja -seimi, virkojen perustaminen 60 

Raaseporin tuberkuloosipiirin kuntainliiton liittovaltuusto, jäsenten valitseminen 117 
Raastuvanoikeuden arkisto 163 
Raastuvanoikeus, oikeusneuvosmiesten virkojen täyttäminen 32 

» uuden raatihuoneen rakentamista koskeva esitys 163 
» virat ja viranhaltijat 163 
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Rahatoimisto, erhelaskujen korjaaminen 127 
» huoltokassaa koskevat asiat 127 
» kiinteistöviraston aravalomakkeiden myynnistä kertyviä varoja varten avattu tili 213 
» määrärahat, virat, ylityöt ^ 126 
» vahtimestarien virkapuvut 126 
» varain hoidon valvonta 120 

Rahatoimiston johtosääntö 4 
» uudelleenjärjestely 127 

Raisiontien Lämpö Oy.n lämpökustannukset . 234 
» » » osakepääoman korottaminen 159 

Raitioliikennettä koskeva liikenneasetus 249 
Raittiusjärjestöjen avustaminen 194, 195 
Raittiuslautakunta, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 114 

» sen täydentäminen 117 
Raittiusmäärärahojen jakokomitea 138 
Rajametsäntie 22—24, Kiinteistö Oy., osakkeiden merkitseminen 159 
Rakennusjärjestyksen muuttaminen 31 
Rakennuskieltoa koskevat asiat 91, 92, 93 
Rakennusliike Vasa Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 86 
Rakennusmäärärahojen käytön valvonnan tehostamista koskeva aloite 95 
Rakennusohjelmien, eri vuosien, rahoitus 231 
Rakennussuunnitelman laatiminen korttelin n:o 30 sisäosien järjestelyksi 136 
Rakennustarkastustoimisto, kalustoesineiden hankkiminen 162 

» virat ja viranhaltijat 32, 162 
Rakennusten purkaminen ja myynti 235 
Rakennustoimi Oy:n oikeuttaminen rakentamaan Kivalterintien yli johtava kärrysilta 222 
Rakennustoiminnassa, kaupungin, tarvittavien sähkö-, putki- ym. töiden suorittaminen kaupun-

gin toimesta 96 
Rakennustoimisto Clas Thunberg, tontin myynti sille 74 
Rakennusvirasto, B-Messuhallin esiintymislavan koristaminen Suomen Marsalkan muistojuhlaa 

varten 243 
» eräiden viranhaltijain oikeuttaminen käyttämään omaa henkiläautoaan tai 

moottoripyöräänsä virka-ajoihin 237 
» henkilöautonkuljettajien virkapuvut 237 
» johtosääntö 94, 139 
» irtaimiston myynti 244, 245 
» liputuksesta ja lipuista perittävä korvaus 244 
» puhtaanapito-osastoa varten vuokrattavat huoneet ja autotallit, korjaustyöt 237 
» roomalaiskatolisen uuden kirkon vihkiäisjuhlaan tarvittavien laakeripuiden 

kuljetuskustannukset 243 
» sanomalehtien tilaaminen 237 
» tilinpidon uusiminen 236 
» tiliviraston kassanhoitajan väärinkäytökset 237 
» varastoalueen varaaminen Oulunkylästä 215 
» varaston pitäminen Malmin sairaalan alueella 245 
» virat ja viranhaltijat 95, 236 

Rakentamisajan, tonttien, pidentäminen ja muuttaminen 82 
Rakentamisoikeudesta, lisätystä, suoritettavat korvaukset 91 
Ranskalaisen koulun ystävät -niminen yhdistys, Laivurinkadun tontin n:o 3a varausajan piden-

täminen 225 
Rastilan ulkoilualue, asemakaavan* ja mökkipiirustusten laatiminen 189 
Rastor Oy., Hesperian kansakoulun uudisrakennustöiden tuottavuustutkimuksen tilaaminen 

yhtiöltä 202 
Ratsastushalli, palloilualueen harjoitustuntimaksut, korjaustyöt 190 
Rauhalan lastentarha, vanhan pianon poistaminen kalustoluettelosta 209 
Rauhankatu 2a, huoneiston ostaminen lastenneuvolaa varten 67 
Rautatiekirjakauppa Oy:n oikeuttaminen rakentamaan tukimuuri katukäytävän alle 221 
Rautatievaunujen Itämerenkadun jalkakäytävällä tapahtuvan purkamisen kieltäminen 261 
Ravintoloitsijain Keskusvarasto Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 83 
Reijolan nuorisokoti, johtajan viran perustaminen 50 
Renlund Oy., yhtiölle vuokratun tontin rakentamis aika 82 
Renlundin, K. H., rahaston korkovarojen jako 209 

» » säätiön hallituksen jäsenen valitseminen 117 
Reumaliiton toiminnan tukeminen 42 
Reumapotilaiden toipilaspäivärahoja varten merkittävät määrärahat 44 
Reviisorien, kunnallisten, neuvottelukokous Kööpenhaminassa, kaupungin edustajien valitse-

minen 147 
Revisiotoimisto, kassantarkastukset 129 

» reviisorin virat, tilisäännön muuttaminen ym 5, 6 
» virat ja viranhaltijat 129 

Ristolantien varrella Tapanilassa suoritettava aluevaihto 69 
Ritokalliontien varrella Munkkiniemessä suoritettu aluevaihto 70 
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Roihuvuorentie 10—16, Kiinteistö Oy., osakkeiden merkitseminen 159 
Roobertinkatu 1—3, Pieni, mainosten projisoimislaitteiden asettaminen talon katolle 164 
Roomalaiskatolisen uuden kirkon vihkiäisjuhlaan tarvittavien laakeripuiden kuljetuskustan-

nukset 243 
Rottien hävittämisestä aiheutunut lasku 166 
Runebergin 150-vuotisjuhlan järjestäminen 211 
Ruoholahden halkotarha-aluetta koskeva aluevaihto 69, 70 

» ja satamaradan tasoristeyksen turvalaitteet 261 
» lastentarhan perustaminen 60, 82, 208 

Ruskeasuo, erään tontin lunastusoikeus 74 
» Karjalan yhteiskoulun piirustusten hyväksyminen 205 

Ruskeasuon vuokra-alueen eräiden rakennusten vastaanottaminen 233 
» » -alueiden lunastusasiain käsittely 214, 230 

Ruusulankatu 11—13, Asunto Oy., lainan myöntäminen yhtiölle 155 
» » » » tontin vuokraaminen yhtiölle 83 

Ryhtineuvolaa varten Mannerheim-liitolle myönnetty lisäavustus 51 
Ryhti voimistelu n järjestäminen kansakouluissa 200 
Ryttylän koulukoti, kiinteistön käyttöä koskeva aloite 50 

» koulukotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 133, 184, 212 
Röntgenlääkärien tapaturmatutkimuksista saama korvaus 37 
Röntgenteknillisten kurssien oppilaiden harjoittelu kaupungin sairaaloissa 169 

Saalem Lähetys, lainan myöntäminen sen vanhainkodin kunnostamiseksi 18 
Sahanmäki, Asunto Oy., autotallin vuokraaminen yhtiöltä 237 
Sailors Home -niminen säätiö, hallitukseen valitut jäsenet 118 

» » » » huoneiston vuokraaminen siltä 186 
» » -nimiselle säätiölle myönnettävää rakennuslainaa koskeva aloite 19 

Sairaala- ja poliklinikkarakennuksen, uuden, rakentamista koskeva aloite 43 
» koulu- ym. huoneiden kaunistaminen grafiikan avulla 45 

Sairaalahenkilökunnan asuntotarpeen tyydyttämistä koskeva aloite 45 
Sairaalahoidossa olevien, vapaus- tai sakkorangaistukseen tuomittujen lääkärintodistuksista 

maksettava palkkio 169 
Sairaalakomitea 140 
Sairaalalautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 112 

» täydentäminen 117 
Sairaalaolojen kehittämistä koskeva aloite 44 
Sairaalapaikkojen käyttöä koskeva Helsingin maalaiskunnan kanssa solmittu sopimus 38 
Sairaalarakennuskomitean sihteerin virka 137 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 

» anestesiatoiminnan järjestämiseksi asetettu komitea 138 
» huonekasvien ja irtokukkien hankkiminen 169 
» poliklinikoissa noudatettava taksa 37 
» röntgenteknillisten kurssien oppilaiden harjoittelu kaupungin sairaaloissa 169 
» sairaalatarkastajan viran täyttäminen 37 
» Salon seudun kuntainliiton sairaalan vuokraaminen kaupungin käyttöön 40 
» viranhaltijain sähköhellan tai keittopuiden käytöstä suoritettava lisäkorvaus 169 

Sairaalataksojen vahvistaminen 38 
Sairaalavirasto, sairaalarakennussuunnittelijan virka 137 

» virat, viranhaltijat ym 170 
Sairaalaviraston ja sairaalain säännösten tarkistamista käsittelevä komitea 138 
Sairaaloiden alueella tapahtuva kukkien myynti 43 
Sairaanhoitajakongressi 177 
Sairaanhoitajatar koulu, virkojen perustaminen 42 
Sairaanhoitajien, koulutettujen, käyttämistä puhtaasti sairaanhoidollisiin tehtäviin tarkoittava 

aloite 44 
» palkkauksen uudelleen järjestämistä koskeva aloite 45 

Salmisaari, maa- ja vesialueen vuokraaminen Suomen Kaapelitehtaalle 87 
» ruoppaustyöt 259 

Salomonkadun kunnostaminen Fredrikin- ja Runeberginkadun väliseltä osalta 238 
Salon seudun kulkutautisairaalan vuokrasopimus 216 

» » kuntainliiton sairaalan vuokraaminen kaupungin käyttöön 40 
Sanitol Oy:n Ruskeasuon vuokra-alueella olevien rakennusten vastaanottaminen 233 
Santahaminaan ja Suomenlinnaan järjestettäviä retkeilyalueita koskeva aloite 53 
Santahaminan liikenneoloja koskeva aloite 98 
Satamakatu 2, huoneiston ostaminen Enen-nimisestä yhtiöstä : 67 
Satamalaitos, irtaimistoa, kaluston hankintaa ym. koskevat asiat 103, 258 

» Katajanokan väliaikaisen satamaruokalarakennuksen purkaminen 258 
» käyttöomaisuus 257 
» laiturien purkaminen 260 
» määrärahat 102, 259 
» palkkioiden maksaminen lautakunnan asettamien jaostojen jäsenille 257 
» satamamaksujen korotus 101 
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Satamalaitos, satamarakennusosaston töiden järjestely 102, 141 
» talvilakkien hankkiminen laiturihuollon henkilökunnalle 258 
» vahingonkorvaukset 258 
» virat, viranhaltijat ja virka-asunnot .....; 101, 257, 258 
» yleisen talletusmakasiinin valvojan palkkio 258 

Satamalautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 115 
» sen täydentäminen 117 

Satamaradan ja Ruoholahden tasoristeyksen turvalaitteet 261 
Satamat, Eteläsataman matkustajalaiturin uuden osan rakennuskustannukset 102 

» » tullikamarirakennusta koskevat asiat 260 
» kalan tukkumyynnin jatkaminen Eteläsatamassa 265 
» Katajanokalla sijaitsevien kompassintarkastustaulujen kunnostaminen 259 
» Katajanokan laiturin varastorakennuksen perustustyöt 260 
» lastien käsittelyn rationalisoimiskomitean täydentäminen 140 
» Länsisatamaan johtavan väylän suuntamerkkien rakentaminen 261 
» Länsisataman, Eteläsataman ja Katajanokan satamatyöntekijäin huoltorakennukset 

102, 260 
» » junatoimiston rakentamista koskeva ehdotus ... 261 
» » ratapihan kovaäänislaitteet 261 
» vapaasataman perustaminen Hankoon 264 

Satamatyöntekijäin huoltorakennuksia koskevia kysymyksiä käsittelevä jaosto 140 
Saukonkadun alitse vedettävä maakaapeli 222 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien vaali 116 
Selvaagin rakennustavan soveltuvuutta Helsingin olosuhteisiin koskeva aloite 93 
Senaatintorin juhlavalaistuksesta ja koristelusta aiheutuneen laskun suorittaminen 272 
Seurakunnat, ks. Evankelis-luterilaiset seurakunnat. 
Seurasaaren sillan leventäminen 259, 260 
Seurasaari, juhannusjuhlien viettämistä varten lainattu tanssilava 245 

» ulkoilmajuhlan järjestäminen siellä 188 
Sibelius-Akatemian säätiön isännistön jäsenen valitseminen 277 

» -viikon säätiön hallintoneuvoston valitseminen 277 
Sielullisesti sairaiden vastaanottoasema, ennakko varat ym 168 

» » » viran perustaminen 36 
» » vastaanottoaseman epäkohtien korjaamista koskeva aloite 36 

Siirtolapuutarhan perustamista Konalaan koskeva aloite 94 
Sikateurastamon teknillisten laitteiden hankkiminen 104 
Silta ja Satama Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 84 
Siltakylä, rakennuskiellon jatkaminen 92 
Siltavuorenranta, uuden sillan rakentamista koskeva aloite 98 
Sjukhemmet i Helsingfors, Stiftelsen, säätiön avustaminen 48 
Skandinavian ja Suomen kunnallisten reviisorien neuvottelukokous Kööpenhaminassa, kaupungin 

edustajien valitseminen 147 
Snellmanin koulu, koulukaluston tilaaminen lisärakennukseen 201 
Sofianlehdon vastaanottokoti, ent. lämmittäjä-mekanikon palkan maksamista koskeva päätös 184 

» » sähköjohtojen korjaaminen 184 
» » virkojen järjestely 49 

Sokeain työ- ja vanhainkotia varten varattu tontti 225 
Solakalliontien leventämistä varten ostettu alue 66 
Sosiaalihuoltolaitosten perustaminen ruotsinkielisiä lapsia varten 50 
Sotainvalidien avustaminen 199 
Sotainvaliidien Veljesliiton Helsingin alaosaston toimesta perustettavalle yhtiölle vuokrattava 

tontti 83, 90 
» » Helsingin piiri, jäätelönmyyntipaikkojen vuokrien alentaminen 226 

Sotilasmajoitus 272 
Soutaja, Asunto Oy., lainan myöntäminen yhtiölle 155 

» » » yhtiön lainojen kiinnitysjärjestys 157 
» » » » osakkeiden myyntihinnan vahvistaminen 159 

Soutumiehet-yhdistykselle myönnetty laina 18 
Speedway-radan rakentamista varten otettava laina 16 
Stadion, huonetilojen rakentaminen eteläkaarteeseen kaupungin virastoja varten 234 

» kunnallisten harjoitussalien vuokra 190 
» lisähuonetilojen rakentamista varten asetettu toimikunta 139 
» -säätiö, edustajiston jäsenten vaali 116 
» » kaupungin edustajan valitseminen sen vuosikokoukseen 277 
» » lainan myöntäminen sille - 155 
» » Postisäästöpankin sille myöntämän lainan takaaminen 19 

Stockmannin, Oy., oikeuttaminen käyttämään kaupungin vaakunakuvaa valmistamissaan hiha-
merkeissä 273 

Strömberg Oy., vahingonkorvauksen suorittaminen yhtiölle 227 
Sturenkatu 4—6:ssa olevan metallityöpajan tulipalossa tuhoutuneiden laitteiden uusiminen ym. 202 
Suojateiden merkitseminen 252 
Suolakiven Teollisuustalo Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle..,... 86 
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Suomalainen Gulf Oil Co Oy., alueen vuokraaminen yhtiölle Laajasalosta öljy varastoalueeksi ja 
öljysatamaksi 87, 219 

Suomalaisen Pursiseuran oikeuttaminen järjestämään ilotulitus Nihtisaaressa 277 
» Säästöpankin Tapanilassa omistama viemäri, kansakoulun viemärin yhdistäminen 

siihen 242 
Suomen Hotelli- ja Ravintolakoulusäätiö, erään säätiölle myydyn tontin rakentamisaika 82 

» Kaapelitehdas Oy., maa- ja vesialueen varaaminen yhtiölle Salmisaaresta 87 
» Kaapelitehtaan oikeuttaminen rakentamaan yksityisraiteet 261 
» Kansallisteatterin pienoisnäyttämön avustaminen 63 
» Kirjailijaliitto, avustusmäärärahojen jakaminen 211 
» Kunnantyöntekijäin Liiton liittokokoukseen osallistumisen ajalta edustajille makset-

tava palkka 226 
» » » liittokokousedustajien vaalin toimittaminen työpaikoilla... 132 
» Lastenhoitoyhdistys, avustuksen myöntäminen 51, 185 
» » lainan myöntäminen sille : 19 
» Laulajain ja Soittajain liiton Helsingin piirin avustaminen 211 
» Liikemiesten Kauppaopiston hallituksen jäsenen vaali ... 116 
» Marsalkan muistojuhla, B-Messuhallin koristamisesta aiheutuneet kustannukset 243 
» Meripelastusseura, meripelastusristeilijän luovuttaminen sen käyttöön 264 
» Messut Osuuskunta, kaupungin edustajan valitseminen sen kokouksiin 277 
» » » messunäyttelyalueen vuokran tarkistaminen 224 
» Muinaismuistoyhdistyksen oikeuttaminen järjestämään ulkoilmajuhla Seurasaaressa ... 188 
» Muinaismuistoyhdistys, tanssilavan lainaaminen sille 245 
» Naisjärjestöjen Keskusliitto, alennuksen myöntäminen sille suurkongressin aikaisen 

liputuksen kustannuksista 244 
» » » kaupungin keskustan karttojen luovuttaminen sille 213 
» Naisopettajien Liitto, huonetilan luovuttaminen sille Töölön kansakoulusta 202 
» Osuuskauppojen Keskuskunta, pistoraiteen rakentamista koskevan sopimuksen piden-

täminen 221 
» » » pulpettien myynti sille Vallilan ruotsinkielisestä kan-

sakoulusta 233 
» Partiopoikajärjestö, lippujen ja lipputankojen lainaaminen partioliikkeen maailman-

kongressille 244 
» Pelastusarmeijan säätiö, ks. Pelastusarmeija. 
» Punaisen Ristin plastikkasairaalan hoitomaksut 177 
» » » sairaala, johtokunnan jäsenen valitseminen 277 
» Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liiton avustaminen 191, 199 
» Sokeri Oy:n oikeuttaminen rakentamaan rautatie 263 
» Sosialidemokraattisen Raittiusliiton XI edustajakokous, kaupungin edustajan valitse-

minen tilaisuuteen 148 
» Taideakatemia, avustusmäärärahojen jakaminen v 211 
» taideteollisuusyhdistyksen hallintoneuvoston jäsenen vaali 116 
» Teatterijärjestöjen Keskusliiton avustaminen 211 
» Työn Liitto, kirjemerkkien tilaaminen siltä 273 
» Työväen Musiikkiliiton Uudenmaan piirin avustaminen 211 
» Työväenteatterin Kannatusyhdistyksen avustaminen 62 
» viikko, Brysselissä vietettävä, kaupungin edustajan valitseminen 147 

Suomenlinnaan ja Santahaminaan järjestettäviä retkeilyalueita koskeva aloite 53 
Suomenlinnan lastentarha, pihamaan tasottaminen 209 

» liikenne ja sitä koskeva aloite 100, 256 
» Liikenne Oy., kaupungin edustajan valitseminen sen kokouksiin 277 
» linnoituspiirin rajan muutosehdotus 229 
» urheilukenttä, pukusuojan rakentaminen viereiseen kasarmiin 190 
» äitiys- ja lastenneuvola, huoneiston ostaminen sitä varten 169 

Suomi Rakentaa -näyttelyn järjestäjien vapauttaminen suorittamasta korvausta lainatuista kas-
veista 243 

Suursuon vuokra-alueiden rakennusten lunastaminen 75 
» » » tonttien myynti 75 

Suutarila, rakennuskiellon jatkaminen 92 
Suvilahden ja Herttoniemen välisen kaksoisjohdon lunastaminen ja siirtäminen 271 

» voima-aseman jäähdytys vesijohdon jatkaminen 271 
» voimalaitos, viestinjohtimien hankinta 135 

Svenska Handelshögskolan -nimisen koulun tontilla olevien istutusten hoito 243 
» » » säätiön jäsenistön täydentäminen 117 
» » » » valtuuskunnan jäsenen vaali 116 
» Köpmannaskolan i Helsingfors -nimisen koulun avustaminen 59 

Sveriges Kommunala Förvaltningsjurister -yhdistyksen vuosikokous, kaupungin edustajan valit-
seminen 148 

Synnytyspaikkojen lisäämistä koskeva aloite 42 
Syväjäädyttämö, käyttömaksut 103 

» luovuttaminen teurastamolautakunnan hallintoon 265 
» rakennus- ja korjaustyöt 104, 265 
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Syväjäädyttämö, rakennustyön valvomisesta suoritettava korvaus 265 
» siellä suoritettavia tutkimuksia varten myönnetyt varat 265 

Syyttäjistö, virat ja viranhaltijat 163 
Sähkölaitoksen 50-vuotishistoriikki 272 
Sähkölaitos, erhelaskujen korvaaminen 270 

» eräiden katujen ja teiden valaistuksen järjestäminen ym 271, 272 
» Imatran Voima Oy:n ja kaupungin välinen sähkönhankintasopimus 107 
» irtaimiston myynti 270 
» johtoverkkojen ja jakelulaitteiden uudisrakennustyöt 106 
» luottotappioiden poistaminen kirjoista 270 
» määrärahat 106 
» Oy. Malmin Sähkölaitoksen kanssa solmittu sopimus 107 
» sisäasennustöitä suunnittelevan osaston siirtäminen Lasipalatsiin 270 
» Suvilahden ja Herttoniemen välisen kaksoisjohdon lunastaminen ja siirtäminen... 271 
» » voima-aseman jäähdytysvesijohdon jatkaminen 271 
» » voimalaitokselle hankittavat viestinjohtimet 135 
» sähkön myyntitariffin korottaminen 106, 270 
» sähkönsiirto jännitteen korottaminen 107 
» uuden vikapäivystyspiirin perustaminen 270 
» vahingonkorvauksen suorittaminen 272 
» valaistuksen parantaminen eräissä puistoissa 108 
» virat ja viranhaltijat 105, 270 
» virka-asunnot 271 

Södra svenska församlingens ålderdomshem -niminen säätiö, erään tontin luovuttamista koskeva 
peruutus 82 

Sörnäisten Rantatie, Paraisten Kalkkivuori Oy:n oikeuttaminen rakentamaan tavarankuljetus-
ym. laitteita sen yli 89 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunta 139 
Taideteosten ostot 210, 211 
Takaussitoumukset, kaupungin antamat 18, 19, 156 
Taksa, ks. myös Tariffi. 

» kaupungin ympäristön linja-autojen 255 
» kaupungingeodeetin tehtävistä suoritettavien maksujen 91 
» kuorma-ajurien 255 
» sairaaloissa suoritettavien maksujen 38 
» tontin mittauksista ym. suoritettavien maksujen 91 
» vuokra-autojen 255 

Taksoituslautakunnan jäsenten vaali 111 
» työn tehostamista koskeva aloite 8 
» täydentäminen 116, 117 

Tali-Lassaksen alueelle suunniteltujen katujen nimet 228 
Talin puhdistamoa varten laadittujen piirustusten hyväksyminen 97 
Tallbacka -nimisestä tilasta myytävä alue 69 
Talletusmakasiinin, yleisen, valvojan palkkio 258 
Talot ja huoneistot, kaupungin omistamat, niiden korjaus ym 234 
Talousarvio, esitys lopullisesta hyväksymisestä 161 

» kaupungin v:n 1955 20—28 
Talousarvioehdotus, lisä-, v:n 1954 19 
Talousarvion toteutumista ja tilien asemaa koskevat ilmoitukset 161 

» v:n 1955, ja tilisäännön määräysten noudattamista koskeva kiertokirje 161 
» » » laatimista koskeva kirjelmä 161 

Talousarviota, lisä-, v:n 1954, koskeva kirjelmä 161 
Talousspriin myyntiluvat 110 
Tammisaaren piirimielisairaalan kuntainliiton liittovaltuusto, jäsenten valitseminen 117 
Tammitien varrella Munkkiniemessä suoritettava aluevaihto 70 
Tanssilavan lainaaminen Seurasaaressa vietettäviä juhannusjuhlia varten 245 
Tapanila, aloite tontin varaamiseksi lasten päiväkoti- ja neuvolarakennusta varten 37 

» alueen myynti Hokava Oy:lle 78 
» » vuokraaminen Hokava Oy:lle 85 
» aluevaihto 69 
» eräiden tilojen hankkimista koskevan päätöksen muuttaminen 72 
» erään yksityisen oikeuttaminen yhdistämään viemärinsä kaupungin viemäriin — 223 
» rakennuskiellon jatkaminen 92 

Tapanilan kansakoulun muutos- ja korjaustyöt 202 
» » viemärien yhdistäminen Suomalaisen Säästöpankin omistamaan viemä-

riin 242 
» kylä, erästä palokaivoa varten tarvittavan alueen käyttöoikeus 68 
» » tilojen ja alueiden ostaminen 67, 68 
» lastentarha, vesi- ja viemärijohtojen asentaminen 209 
» sivukirjasto, järjestely apulaisen viran perustaminen 61 
» ylä- ja alakoulun vesijohtopisteiden asentaminen 57 



Hakemisto 311 

Tapaninkylä, aluevaihto 71 
» neuvolatarkoituksiin ostetun huoneiston korjauskustannukset 169 
» ruotsinkielisen jatkokoulun sähköjännitteen korottaminen 204 
» » yläkansakoulun koulutalon vesi-ja viemärijohtojen asentaminen... 57 

Tapaturmantorjuntayhdistyksen jäsenmaksujen suorittaminen 161 
» selostus myönnetyn avustuksen käyttämisestä 257 

Tapiolan alueen rakennussuunnitelman muutos 227 
» puutarhakaupunki, suurjännitejohdon kustannukset 271 

Tariffi, liikennelaitoksen maksujen 99 
» satamamaksujen 101 
» sähkönmyynti- 106, 270 

Tarvon saari, rakennusten ostaminen sieltä 68, 70 
Teatterikujan, Läntisen ja Itäisen, välille rakennettava puistotie 238 
Tehtaankadun kansakoulun muutos- ja korjaustyöt 57 
Tehtaanpuiston Yhteiskoulussa toimiva kansakoulu, apulaisjohtajan nimittäminen 55 
Tehtaitten Koulu Oy., Malmin kaupallista keskikoulua varten varattu alue... 224 
Teiden, eräiden, valaistus 271 
Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta, kansakoulujen ruokapöytien ja penkkien lainaaminen 

sille 201 
Tekniska Läroverket i Helsingfors, irtaimiston luovuttaminen säätiölle 271 
Tektor Oy., maksunlykkäyksen myöntäminen yhtiölle 215 
Tenholantie 3—5, pihateiden kestopäällystäminen ja pintavesikourujen rakentaminen 239 
Teollisuuskeskus Oy., kaupungin edustajan valitseminen johtokuntaan 277 
Teollisuuslaitosten kassa- ja tiliviraston kassanhoitajan väärinkäytökset 266 

» lautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 115 
» talousarvioehdotukset 266 
» tilinpäätökset 266 

Tervalammen työlaitos, virat 46 
» työlaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 181 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio, käteiskassa 166 
» » » sanomalehtien tilaaminen 166 
» » laboratoriota koskeva aloite 35 

Terveydenhoitolautakunta, eräiden lautakunnan tekemien päätösten kumoaminen 166 
» kotisairaanhoitoaseman sijoittaminen Anjalantie Leen 180 
» ohjesääntö 35, 137 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 112 

Terveydenhoitovirasto, käteiskassa, painatus- ja sidontakustannukset ym 166 
Terveydenhoitoviraston ja sen alaisten laitosten johtosääntö 35, 137 
Testamentti- ym. lahjoitukset 51, 185 
Teurastamo, elintarvikeasetuksen edellyttämän tarkastus- ja valvontatyön järjestelyä varten 

asetettu komitea 139 
» puhdistuslaitoksen pääpiirustusten hyväksyminen 104 
» rakennus- ja korjaustyöt, irtaimisto ym 104, 265 
» siipikarjan vientiteurastamon hyväksymistä koskevan päätöksen peruuttaminen ... 265 
» sikateurastamön teknillisten laitteiden hankkiminen 104 
» syväjäädyttämön käyttömaksut 103 
» » luovuttaminen teurastamolautakunnan hallintoon 265 
» » rakennustyön valvomisesta suoritettava korvaus 265 
» syväjäädyttämössä suoritettavia tutkimuksia varten myönnetyt varat 265 
» vahingonkorvaukset 265 
» vientilihan pikajäädytys- ja säilytysmaksu 265 
» virat ja viranhaltijat 265 

Teurastamolautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 115 
Thil^ns fond, Senatorskan Julie, -nimisen rahaston korkovarojen luovuttaminen Suomen Lasten-

hoitoyhdistykselle 185 
Thunberg, Clas, Rakennustoimisto, tontin myynti sille 74 
Tielainsäädännön aiheuttamia toimenpiteitä selvittämään asetettu komitea 139 
Tiet, niiden hyväksyminen kunnan- ja kyläteiksi 239 

» puistotien rakentaminen Läntisen ja Itäisen Teatterikujan välille 238 
Tikkurila, Ala-, rakennuskiellon jatkaminen 91 

» » tilan ostaminen 65 
Tilastotoimisto, asunto- ja väestölaskennan suorittaminen 127 

» elinkeinoelämän yritysten sijoittumista kaupungissa koskeva selvittely 127 
» lajittelukoneen vuokraaminen 128 
» sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen 127 
» sen sijoittaminen suunniteltuun sosiaalivirastotaloon 128 
» valtion toimeenpanemien tilastollisten tutkimusten kustannukset 127 
» viran perustaminen 4 
» vuokratiedustelun aiheuttamat kustannukset 4 

Tilien asemaa koskevat ilmoitukset 161 
Tilinpäätös, kaupungin v;n 1953 3, 161 
Tilintarkastajien, vuosi-, vaali 8 
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Tilintarkastus, kaupungin v:n 1953 6 
Tilinylitysoikeus ja lisämäärärahat 15 
Tilisäännön muuttaminen 5 
Tilisääntöön tehtäviä muutoksia ym. toimenpiteitä koskeva aloite 6 
Tilkanrinne, Asunto Oy., lainan myöntäminen yhtiölle 155 
Tivolintien leventämistä koskeva aloite 97 
Toivolan oppilaskoti, koulurakennuksen rakentaminen . 50 

» » vahtimestari-talonmies-lämmittäjän viran perustaminen 50 
» oppilaskotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 184, 237 

Toivoniemen koulukoti, hiekanottopaikaksi ostettava alue 65 
» » vanhojen sänkyjen myynti 185 

Tolarintie 3—11, Kiinteistö Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 84 
» » » Oy:n osakkeiden merkitseminen 159 

Tomtebon lastentarha, vanhan pianon poistaminen kalustoluettelosta.... 209 
Tontin mittauksia ym. koskeva taksa 91 
Tontit, maksunlykkäyksen myöntäminen eräille tontinomistajille 215 

» rakentamisvelvollisuuden täyttämistä koskevat päätökset 82 
Tonttien myyntiä koskevat asiat 72—79 

» varaaminen eri tarkoituksiin 224, 225 
Tonttikirjoista ja tonttirekisterikartasta annettavien otteiden todistaminen oikeaksi 211 
Tonttipolitiikan, kaupungin, mahdollista muuttamista tutkimaan asetettu komitea . 141 
Topeliuksen kansakoulu, kalustoluettelosta poistettujen höyläpenkkien myynti 204 

» » uuden näyttämön rakennustyöt 204 
Toreilla myytävät maanviljelys- ja puutarhatuotteet 91, 255 

» noudatettavaa siisteyttä koskevat ohjeet 166 
Toukolan lastenseimi, ulkorakennuksen rakentaminen 209 

» leikkikenttä, kesävesijohdon vetäminen sinne 61 
» sivukirjaston huoneistossa suoritettavat sähköasennustyöt 210 

Trygg-Heleniuksen, Alli, puistikon juhlistamisesta aiheutunut lasku 272 
Tuberkuloosiparantola, asuntolan luonnospiirustukset 41 

» viran perustaminen 41 
Tuberkuloosiparantolaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 176, 177 
Tuberkuloosisairaala, rahakepuhelimien asentaminen 135 
Tuberkuloositoimisto, röntgenkuvista perittävä korvaus 41 

» virat ja virkojen palkkaus 41 
Tuberkuloositoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 176 
Tuberkuloottiset, asosiaaliset, tilapäisen majoituksen järjestäminen heille 177 
Tuhkimontie 10—14, Kiinteistö Oy., osakkeiden merkitseminen 159 
Tukholman kaupungin lahjoitusvarat 199 
Tukkukauppojen Oy:n oikeuttaminen rakentamaan raiteet Työpajankadun poikki 263 
Tullikamarin, posti-, siirto 260 
Tuomarinkylä, alueiden vuokraaminen 84 

» Näsipuron perkaaminen ja ojarummun rakentaminen puroon 242 
Turun maanjako-oikeuden kokoukseen valittu kaupungin edustaja 230 
Tutkijalautakunnan jäsenten vaali 111 
Tyttönormaalilyseo, tontin luovuttamista sille koskeva aloite 224 
Työasiainlautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 113 
Työntekijät, eläkesäännön muuttaminen 11 

» luottamusmiesten päiväkirjan hyväksyminen 132 
» palkkaluokituksen uudelleenjärjestely 8 
» tuntipalkkojen pyöristäminen 131 
» vanhojen eläkkeiden tarkistaminen 11 

Työnvälityksen, yksityisten järjestöjen, harjoittamisesta annetut lausunnot 110 
Työnvälitystoimisto, huoneiston vuokraaminen merimiesosastoa varten 186 

» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 113 
» sanomalehtien tilaaminen 185 
» virat ja viranhaltijat 51, 185 

Työpajankadun poikki rakennettavat rautatieraiteet 263 
» varrella olevan tontin vuokrauspäätöksen peruuttaminen 90 

Työpajankatu, alueen vuokraaminen siitä Constructor Oy:lle 223 
Työtehoneuvottelukunnan jäsenten valitseminen 124 
Työttömyysohjeita ym. koskevat kiertokirjeet .. 193 
Työttömyystyötilaisuuksien järjestämistä varten asetettu komitea 138 
Työttömyystyöt 192, 238, 259, 265 
Työttömyystöitä koskevia toimenpiteitä tarkoittavat aloitteet 54 
Työttömyysvakuutuksen aikaansaamista koskeva aloite 11 
Työväen Pursiseuran laiturin korjaaminen 260 

» Urheiluliiton Helsingin Piirin avustaminen — 191 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 114 

» » luentopalkkiot 58 
» j> 40-vuotisjuhlan järjestäminen 206 
» » opettajien lomakorvaus 205 
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Työväenopisto, ruotsinkielinen, rakennussuunnitelmaa koskeva aloite . 58 
» » suomenkielen kurssien järjestäminen kaupungin viranhaltijoille 206 
» » taloudenhoitajan virka . 58 
» » Tarvon saaresta ostetun irtaimiston siirtäminen opistoon 206 
t> suomenkielinen, johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 114 
» » lisärakennussuunnitelman laatimista varten asetettu komi-

tea 138, 205 
» » luentopalkkiot 58 
» » 40-vuotisjuhlan järjestäminen 205 
» » opettajien lomakorvaus 205 
» » painatus- ja sidontakustannukset 205 
» » pianon vuokraaminen 205 
» » taloudenhoitajan virka 58 
» » Tarvon osaston vahtimestarin palkka 205 
» » » saaressa sijaitsevien rakennusten ja irtaimiston vuok-

raaminen sen käyttöön 205 
» » tp. kirjastonhoitajan virka .. 205 

Työväenopistojen Liiton opintopäiville osallistumista varten myönnetyt matka-apurahat 205 
» » luento- ja neuvottelupäivät 205 
» luentopalkkioiden korottaminen 58 

Tähtitorninmäen liputuksesta aiheutuneet laskut 244 
» valaistuslaitteet . 108 

Töölön kansakoulu, huonetilan luovuttaminen Suomen Naisopettajain Liiton käyttöön 203 
» Lastenseimi Yhdistyksen avustaminen 61 
» sivukirjasto, opiskelunneuvojan viran perustaminen 61 
» Pallokenttä, ks. Pallokenttä. 

Töölöntorin osan kunnostamista puistoksi koskeva aloite 98 

Uhl6nin, A., rahaston korkovarojen käyttö 182 
Uimarannat ja uimalat 189 
Uimastadion, eräiden leikkikenttien lasten ilmainen uintioikeus 189 
Ulosottolaitoksen uudelleenjärjestely 30 
Ulosottolaitos, apulaisille suoritettava erikoiskorvaus 162 

» kaupungin perimiskuitin käyttäminen valtionverojen pakkoperinnässä 162 
» virat ja viranhaltijat 162 

Urheilu- ja retkeilylautakunta, erään Kumpulassa olevan alueen siirtäminen sen hallintaan maa-
uimalana käytettäväksi 189 

» » » johtosäännön muuttaminen 52 
» » » kalastuskuntien järjestäytyminen ym. 190, 191 
» » » kokoukset 188 
» » » puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 113 
» » retkeily toimisto, paperilakanoiden ostaminen 188 
» » » talviurheilupaikkoja ym. selostavan vihkosen julkaiseminen 188 
» » » virat 52, 188 

Urheilukentän rakentaminen Maunulan ja Pohjois-Haagan asuntoalueita varten 52 
Urheilukentät, kaupungin, pukeutumis- ja peseytymissuojien rakentamista koskeva aloite 52 
Urheiluohjaajien ohjesääntö 188 
Uudenmaan työlaitosliiton liittovaltuusto, jäsenten valitseminen 118 
Uudenpellon vuokra-alueen lunastusta koskevasta valituksesta suoritettava korvaus 214 
Uudenvuodenaaton juhlavalaistus 272 
Uusi Pajamäki, Asunto Oy., yhtiön oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava Kivalterin-

tien poikki 221 
Uutelan ulkoilualue, pajarakennuksen purkaminen 189 

Vaakunan, kaupungin, käyttö 273 
Vaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston, jäsenten valitseminen 111 
Vaalilautakunnat, eduskuntavaalien laskutoimituksesta puheenjohtajille ja jäsenille suoritettava 

palkkio 151 
» niiden täydentäminen 117 

Vaasan Höyrymylly Oy., lisäalueen vuokraaminen yhtiölle 88 
Vaasankadun varrella sijaitsevan tontin ostoa koskevan päätöksen peruuttaminen 68 
Vaatturiammattikoulu, huoneiston luovuttaminen sen käyttöön 206 
Vahingonkorvaukset 227, 236, 245, 246, 256, 258, 265, 272 
Vainajien muiston kunnioittaminen 151 
Vajaamielisten ruotsinkielisten lasten laitoskysymys, kaupungin osallistuminen perustettavaan 

kuntainliittoon 51 
Vajaamielisten sijoituskysymystä harkitsemaan asetettu komitea 138 
Vakuusasiakirjojen tarkastus 120 
Valimontie 23, Kiinteistö Oy., tontin myynti yhtiölle 78 
Valimontien raiteistoa koskevan sopimuksen hyväksyminen 261 
Valkaman lastentarha, ruokahissin hankkiminen 208 
Vallilaan suunnitellun nuorisotalon rakentamista koskeva aloite 55 
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Vallilan kesäteatterin uudelleen rakentaminen 62 
» lastentarha, ruokahissin hankkiminen ja korjaustyöt 208 
» ruotsinkielinen kansakoulu, eräiden kalustoesineiden myynti 203 
» » » porrashallin seinämaalauksen uusiminen 204 

Vallisaaren kansakoulun itsenäistäminen 55 
Valmistava poikien ammattikoulu 58, 59, 206 

» tyttöjen ammattikoulu 58, 59, 140, 206, 207 
Valpurintien ja Pihlajatien risteyksessä oleva puistikko, erään puun rauhoittaminen 243 
Valtameri Oy., varastorakennuskorttelin n:o 181 vuokraaminen yhtiölle 88 
Valtio, kaupungin ja sen väliset aluevaihdot 69—71, 215 

» kätilöopistoa varten vuokrattavat tontit 90 
» tontin myynti sille 77 

Valtion Viljavaraston oikeuttaminen rakentamaan yksityisraiteet 262 
Valtionavustusten, kaupungille tulevien, lisäämistä koskeva aloite 15 
Valtionrautatiet, kaupungin ja sen välinen aluevaihto 215 
Vanhainkodin rakennustoimikunta 139 
Vanhainkoti, tapaturmakorvauksen takaisinmaksaminen 182 

» virat ja viranhaltijat 181, 182 
» virka-asuntojen määrääminen 182 

Vanhainsuojelun Keskusliiton avustaminen 48 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 118, 273 
Vanhojen Huolto -yhdistyksen Käpyrinne-nimisen vanhainkodin istutusten kunnossapito 243 

» » yhdistys, lainan myöntäminen 48 
Vanhukset, sairaat, heille järjestettävää tarkkailu- ja ryhmittelyosastoa koskeva aloite 44 
Vanhusten olojen parantamista tarkoittavat toimenpiteet 46 

» Viihdyttämisyhdistyksen varat ja niiden käyttö 182 
Vankeusyhdistyksen avustaminen 185 
Vantaan Pikkukosken uimarannan pukusuojan pääpiirustusten hyväksyminen 189 
Vapaasataman perustaminen Hankoon 264 
Vapaussodan Invaliidien Helsingin Yhdistyksen avustaminen 199 
Ward, Oy. C. T., eräiden alueiden myynti yhtiölle 77 
Vartio-Mellunkylän Kiinteistöyhdistyksen oikeuttaminen ottamaan kaupungin sorakuopasta 

soraa 244 
Vartiokylä, aloite tontin varaamiseksi lasten päiväkoti- ja neuvolarakennusta varten 37 

» aluevaihto 70 
» rakennuskiellon jatkaminen 91 
» siellä olevien kaupungin tilojen yhdistäminen 229 
» tilan ja alueen ostaminen sieltä 68 

Vartiokylän kadunnimistö 228 
» lahteen johtavan väylän viitoittaminen 261 
» Leppäsaarentien kunnostaminen 244 

Vasa, Rakennusliike, tontin vuokraaminen yhtiölle 86 
Vattuniemen karien, Lauttasaaren itäpuolella sijaitsevien, vuokraaminen Helsingfors Segelklubb 

-nimiselle yhdistykselle 84 
Veneeristen tautien poliklinikka 168 
Verhoilija-ammattikoulu, kevätlukukauden alkamispäivä 206 

» rehtorin tehtävien hoitaminen 206 
Verkkosaaren halkosahan siirtäminen 129 
Verolautakunta, jäsenten valitseminen — 115 
Verorästien periminen 160 
Verotusvalmistelu virasto 130 
Verotus valmistelu virastoa koskevia kaupungin ja valtion välisiä sopimuksia ym. tarkistamaan 

asetettu komitea 137 
Veroäyrin hinnan määrääminen, äyrimäärä ym 160 
Vesakko, Asunto Oy., rahoituksen järjestäminen 231 
Vesijohtotyöt 266—268 
Vesilaitos, eräiden virka-asuntojen vuokraaminen 266 

» Ilmalan vesitornin rakentamista koskeva suunnitelma 104 
» uusien vesijohtojen rakentaminen 105 
» vesijohtojen rakentaminen eri katuihin ym 266 
» viranhaltijat 266 

Vesilinnan kesäteatteri 62 
Viemärityöt 240 
Viemäriveden puhdistamon rakentaminen kaupungin luoteisia alueita varten 97 
Vihdin kunnan Tervalammen kylässä olevan tilan määrääminen huoltolautakunnan hallintaan 180 

» » » kylässä olevan tilan ostaminen 68 
Vihdintien sivuun korttelin n:o 29005 tontille rakennettava viemäri 241 
Viikin koetila, kaasu johdon rakentaminen sinne 269 
Viipurinkadun varrella olevaa tonttia koskeva aluevaihto 71 
Wilckmanin, Johan Gustaf, rahaston lakkauttaminen 58 
Vilhonvuorenkatu, liikennetunnelin rakentaminen sieltä Sörnäisten Rantatielle 89 
Viljelystuotteiden myynti toreilla 91 



Hakemisto 309 

Viranhaltijain koulutuksen tehostamiseksi asetettu komitea 137 
Viranhaltijat, eläkeasiat 133 

» eläkesäännön muuttaminen 11 
» ikälisät 132 
» liikennelaitoksen vuosikortin hinnan osuuden suorittaminen 132 
» luontoisedut 132 
» matkustussäännön mukaisten päivärahojen korottaminen 10 
» oman auton käyttäminen virkamatkoihin .. 162, 168, 213 
» » moottoripyörän käyttäminen virkamatkoihin 132 
» palkkaluokituksen uudelleenjärjestely 8, 131 
» palkkiovirat ja niiden vuosilomaedut ym 131 
» sähkökirjoituskoneiden käyttäminen konekirjoituskokeissa 132 
» vanhojen eläkkeiden tarkistaminen 11 
» virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista maksettava palkkio 131 
» ylitöiden valvonnan tehostaminen 131 

Virastohuoneista j en siivous 211 
Virastoja varten vuokrattujen huoneistojen hallinnon uudelleen järjestäminen 233 
Virastojen ja laitosten hallussa olevien talojen korjaustyöt 234 

» » » kaluston ym. hankinta ja kunnossapito 133 
» käytössä olevien huoneistojen vuokrat 223 

Virka-asunnot, ks. ao. laitosten kohdalta. 
Virka-asuntojen määrääminen 236 
Virkamiesasuntola Apollonkatu 18, Oy., yhtiöjärjestyksen muuttaminen 276 
Virkasäännön muuttaminen 10 
Virkavapauden, palkallisen, myöntäminen ylimääräisenä aloitepalkkiona 124 
Virkavuosien laskeminen eläkettä ja ikälisää varten 12 
Voittaja Oy., Asunto Oy., yhtiön lainan kiinnitysjärjestys 157 
Wrightin, V. v., rahaston korkovarojen jako 209 
Vuokra-autotaksan muuttaminen 255 
Vuokrasopimukset, ns. kultaklausuuliehtojen muuttaminen 90 
Vuokrat, käteisvuokrien periminen 223 
Väestölaskennan suorittaminen 127 
Väestön, kaupungin, suuruus 127 
Väestönsuojelua koskevat toimenpiteet 122 
Väestönsuojelulautakunta, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 113 

» sen täydentäminen 117 
» väestönsuojeluaiheisen esitelmäsarjan ruotsinkielisen rotaprintpainok-

sen kustannukset 192 
Väestönsuojelu toimisto, hälytyssireenien ja kiikarien hankkiminen 192 

» virat ja viranhaltijat 192 
Väestönsuojien vuokraaminen rauhanaikaiseen käyttöön 192 
Väkijuomamyymälät 109 
Välikysymys, Arava-huoneistojen jakoa koskeva 93 

» kunnallisverotuksessa sallittuja vähennyksiä koskeva 29 
Väpplingen, Fastighetsaktiebolaget, yhtiön ja kaupungin välinen aluevaihto 71 
Wärtsilä-yhtymä Oy., Hietalahden telakka, syöttökaapelin vetäminen Munkkisaarenkatuun... 222 

Yhteiskunnallisen Korkeakoulun valtuuskunta 277 
Yhteistoiminnan, kaupungin eri laitosten välisen, tehostamista tarkoittava aloite 14, 137 
Yleinen Insinööritoimisto Oy:n oikeuttaminen laskemaan puhelinkaapeli Jalavatien poikki 223 
Yleiset työt, työmailla sattuneiden vahinkojen korvaaminen 245 
Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahastosta myönnettäviä lainoja koskeva vel-

kakirjakaavake 231 
Yleishyödyllisten järjestöjen avustaminen 186, 187 

» yritysten ja laitosten avustusmäärärahojen jakokomitea 138 
» » » » avustusmäärärahat, ilmoitus niiden käytön valvonnasta 210 

Yleisradio Oy., Hagalundin aseman liittymismaksut 271 
Yleisrakentajat Oy: n toimesta perustettavalle yhtiölle vuokrattava tontti 83 
Yleisten töiden lautakunta, johtosääntö 94, 139 

» » » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 115 
» » » rakennussuunnitelman laatiminen korttelin n:o 30 sisäosien jär-

jestelyksi 136 
» » » siirtomäärärahojen käyttö 238 

Yliopistolle myytävät tontit 77 
Ylioppilastuki yhdistyksen oikeuttaminen ottamaan haltuunsa kaupungin virastoista ja laitoksis-

ta kertyvä jätepaperi 278 
Yömajojen, keveä- ja huokearakenteisten, rakentamista koskeva aloite 93 

Äitiys- ja lastenneuvolat 37, 67, 168, 169 
Ärts Stiftelse, Familjen Alex., -nimisen säätiön lahjoitus 59 



J u l k ä 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. Vuonna 1933 ja myöhemmin ilmes-
tyneissä julkaisuissa on yksinomaan suomenkielinen teksti, mut ta taulukoissa on myös ruot-
sinkieliset sekä — sarjoissa I, II, I I I ja VI — vuoteen 1952 ranskankieliset ja siitä lähtien 
englanninkieliset otsakkeet; sarjasta VI on kuitenkin erillinen ruotsinkielinen painos, joka 
v:een 1936 saakka sisältää vain ruotsinkielisten opetuslaitosten toimintakertomukset, mut ta 
lukuvuodesta 1936/37 lähtien kaikki kyseiset kertomukset. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—35. 1910—50. 
36—39. Edellinen osa. 1951—54. 

II. Ulkomaan kauppa. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—11. 1916—26. 

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

II—III. Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Uusi sarja. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkai-
sema. 1—16. 1927—54. 

IV. Kaupungin teollisuuslaitokset. Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten lautakunnan julkai-
sema. 
1—39. 1916—54. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1—40. 1916—1955. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—21. 1916/17—1952/53. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkai-
sema 5. vuosikerrasta lähtien. 
Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsakkeet; sisällysluettelo on laadittu myös rans-
kankielellä vuoteen 1952 ja siitä lähtien englanninkielellä. 
1—11. 1905—15. 
12—45. 1919—56. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema 21. vuosikerrasta lähtien. 
Aikaisemmin julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, vuoden 1932 kerto-
muksesta alkaen ainoastaan suomenkielisenä painoksena. 
1—64, 66—67. 1888—1951, 1953—1954. 
Vanhempi sarja. Kaupunginvaltuusto. 1—3. 1875—87. 
Henkilöhakemisto 1875—1930. 
Kiinteistöhakemisto 1875—1930. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina; vuosina 1917—32 nämä ilmes-
tyivät vuorottaisina vuosina. 
1—9. 1911—32. 
10—28. 1934—56. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 
1—32. 1923—54. 

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—55. 
1956/1—10. 


