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Aerator Oy., tont in vuokraaminen yhtiölle 75 
Aga Oy:n oikeuttaminen rakentamaan rautatieraide Vilhovuorenkadun poikki 268 
Ahlströmin, Rafael, rahaston korkovarojen käyt tö 212 

» » » varojen uudelleen sijoittaminen 212 
Ahtausliikkeet, ks. Helsingin ahtausliikkeet. 
Ahtelan lomakodin käyt täminen toipilaskotina 179 
Aivovauriolapsia, kouluikäisiä, varten perustet tavaa erikoisluokkaa koskeva aloite 44 
Aivovauriolasten lastentarhan avustaminen 210 
Ajoneuvoliikenteen kieltäminen eräillä kaduilla 259 
Akateeminen Asunto-oy. Ohjaajantie 20—24, rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 82 
Aleksis Kiven kansakoulun yhdyskäytävän betonikaton kat taminen peltikatolla 201 

» » patsaan ympäristön järjestely suunnitelma 246 
» » » » kaunistamista istutuksilla koskeva aloite 91 

Alkoholiliike Oy:lle annet tavat , anniskeluoikeuksia ja väki juomamyymälöi tä koskevat lausunnot 106 
» Oy:n kanssa v. 1938 teh ty pistoraiteita koskeva sopimus 220 

Alkoholiliikkeen voit tovarat 158 
Allergiatutkimussäätiö, allergiasairaalan rakennussuunnitelman hyväksyminen 179 
Allergiatutkimussäätiön ja kaupungin välinen sopimus 34 
Aloite aatekilpailun järjestämiseksi Kaisaniemen puistikon uudelleen suunnittelua varten 93 

» ajanmukaisen koneistetun pesulan perustamiseksi Siltasaarelle 45 
» Aleksis Kiven patsaan ympäristön kaunistamiseksi istutuksilla 91 
» alueen varaamiseksi Laajasalon virkistysalueeksi 40 
» asuntojenjakotoimikunnan kokoonpanon ja asuntojen jako-ohjeiden tarkistamiseksi 83 
» asuntotuotannon tehostamiseksi 23, 83 
» Brahen leikkipuiston kaitsijarakennuksen rakentamiseksi 90 
» Eläintarhantien leventämiseksi 89 
» eräiden rakennustöiden aloittamisesta työtilaisuuksien lisäämiseksi 41 
» esikaupunkitoimikunnan uudelleen järjestämiseksi 14 
» Hakaniementorin siistimiseksi 90 
» Humallahden uimalaitoksen toiminnan lopettamiseksi 40 
» Huopalahden ampumaratatoiminnan lopettamiseksi 41 
» Hälvikin liikenteen järjestämiseksi liikennelaitoksen toimesta 97 
» kadun ja viemärin rakentamiskustannusten suorittamiseksi kaupungin varoista omakoti-

tontt ien ja asunto-osakeyhtiöiden osalta 89 
» Kaisaniemen lammikon entistämiseksi 93 
» kansakoulujen ruokailuhuoneistojen ja ruoanjakajien työolosuhteit ten tutkimiseksi ... 44 
» katu-, vesijohto- ja viemäritöiden tehostamiseksi 93 
» kaupungin asumalähiöiden kehittämiseksi 14 
» » liikennejärjestelysuunnitelmia var ten ta rv i t t avan lausunnon hankkimiseksi 

ulkomaiselta asiantunti jal ta 96 
» » tontt ien vuokraajien aseman turvaamiseksi 81 
» » tonttipolitiikan muuttamiseksi 49 
» kaupunginhallinnon organisaation uusimiseksi 14 
» keskuspoliisitalon rakentamiseksi ja poliisiasemilla vallitsevien epäkohtien korjaamiseksi 27 
» komitean asettamiseksi tu tk imaan kaupungin uintipaikkoja 40 
» kouluikäisiä aivovauriolapsia var ten ta rv i t tavan erikoisluokan perustamiseksi kansakou-

luihin 44 
» lainsäädännön muuttamiseksi ennakko verovarojen jaon osalta 19 
» lastentarha- ja seimirakennuksien rakentamiseksi Malmille ja Tapanilaan 23, 47 
» liikennelaitoksen liikennevälineiden varustamiseksi teknillisillä laitteilla 95 
» » tarvitsemien uusien linja-autojen ja rai t iovaunujen määrän arvioimi-

seksi 23, 97 
» Liisankadun ja Unioninkadun risteyksen laajentamiseksi 93 
» läpikulku talojen rakentamiseksi t i lapäismajoituksen jär jes tämistä varten häädetyille hel-

sinkiläisille 84 
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Aloite maanalaisen raitiotien rakentamiseksi 96 
» Maunulan teiden varustamiseksi jalkakäytävillä 93 
» Metsäkummun tarkkailukotiin sijoitettujen lasten siirtämiseksi Auroran sairaalaan 31 
» Munkkiniemen liikenneolojen kiireelliseksi parantamiseksi 97 
» musiikkikirjasto-osaston perustamiseksi 47 
» määrärahan merkitsemiseksi Toukolan konepajan sosiaalista rakennusta var ten 93 
» » » tuberkuloottisten jälkihuoltoa var ten 23 
» nuorisotalon rakentamiseksi Vallilaan 23, 42 
» omakustannuslaskennan suorittamiseksi satamalaitoksessa sen tariffien ja maksujen 

uudelleen määrittelyä varten 100 
» opintokerhotoiminnan uudelleenjärjestämiseksi 44 
» oppikoulutontin varaamiseksi Maunulasta 70 
» orkestereiden, laulukuorojen ja soittokuntien avustusten korottamiseksi 23 
» Pakilan poliisiasemarakennuksen rakentamiseksi 23, 27 
» Pikkukosken uimarannan tasoittamiseksi ja tien rakentamiseksi sinne 40 
» Pitkänsillanranta nimisen kadun jatkamiseksi ja sen kohdalla olevan rantakais tan kaunis-

tamiseksi 90 
» poliklinikka- ja sairaalarakennuksen rakentamiseksi pohjoiseen kaupunginosaan 23, 35 
» puistojen hoito- ja kunnostamistöiden järjestämiseksi eri kaupunginosissa 91 
» Puistolan kunnallista toimintaa varten ta rv i t tavan rakennuksen rakentamiseksi 82 
» puku- ja peseytymissuojan rakentamiseksi Tapanilan urheilukentälle 40 
» Ruoholahden liikenneristeyksen juna- ja katuliikenteen järjestämiseksi 96 
» ruotsinkielisen työväenopiston rakentamista koskevien suunnitelmien toteuttamiseksi .. 22 
» Ryt tylän koulukodin uusimiseksi 38 
» sairaanhoitohenkilökunnan asuntotarpeen tyydyttämiseksi asunto-osakeyhtiöitä perusta-

malla 84 
» satamamaksujen korottamiseksi 100 
» sillan rakentamiseksi Siltavuorenrantaan 23 
» talousarviokäsittelyn helpottamiseksi 19 
» toimikunnan asettamiseksi tu tk imaan kysymystä asumajät teiden tarkoituksenmukaisesta 

käsittelystä 93 
» toisen liikenneväylän aikaansaamiseksi Lauttasaareen 97 
» Toukolan konepajan sosiaalirakennuksen rakentamiseksi 23 
» tuberkuloottisten jälkihuollon järjestämiseksi 33 
» tutkimuksen suorittamiseksi Selvaagin rakennustavan käyttökelpoisuudesta Helsingin 

olosuhteissa 92 
» työsopimussuhteessa olevien työntekijäin palkkojen korottamiseksi 11 
» Töölöntorin osan kunnostamiseksi puistoksi ja lasten leikkialueeksi 90 
» ulkomaisten pitkäaikaisten lainojen ottamiseksi 16, 23 
» uuden apulastentarhan perustamiseksi 37 
» vaaliluetteloiden laatimistavan uudistamiseksi 15, 149 
» valtuustoalotteiden joustavammaksi käsittelemiseksi 3 
» val tuutet tujen varajäsenten valitsemiseksi lautakuntiin 4 
» vanhusten asuntolain sisällyttämiseksi asuntotuotantokomitean ohjelmaan 85 
» virastotalon rakentamiseksi Puistolaan 23 
» virkasäännön erään momentin täydentämiseksi 10 
» yksityisiin li ikenteenharjoittajiin turvautumiseksi kaupungin liikenteen suunnittelussa ... 97 
» yleisen autotallin rakentamiseksi 82 

Aloitetoimikunnat 118 
Aloitteet, keskeneräiset 3 
Alppikatu l:ssä olevan kasvatusneuvolan huoneiston kunnostaminen 206 
Alppikylän asuntoalueelta maansaanti in oikeutetuille myydyt tont i t 69 
Alppimajan lastentarha, Sirkkulan lastentarhan yhden puolipäiväosaston siirtäminen sinne 46 
Alppipuiston ulkoilmanäyttämön rakentaminen 48 
Aluelääkärien virkojen uudelleen järjestelyä varten asetettu komitea 135 
Aluesuunnitelmaliiton, Helsingin ja sen ympäristön, avustaminen 277 

» » » » » vuosikokous 277 
Aluevaihdot 55—60, 216 
Americano Oy., tontin myynti yhtiölle 68 
Ammatin valintakomitean täydentäminen 136 
Ammattientarkastus 28, 168 
Ammattikoulun käyneen työvoiman sijoittaminen kaupungin laitoksiin 185 
Ammattikoulut, opettajien perustuntipalkkojen vahvistaminen 207 

» tont in varaaminen ammattikoulutaloa varten 217 
Ammattilääketieteen Säätiö, kaupungin edustajan valitseminen 278 

» Säätiön kanssa Työterveyslaitoksen käyttämisestä solmittu sopimus 35 
Ammattiopetuksen järjestäminen apukouluasteisille oppilaille 207 
Ammattiopetuslaitosten johtokunta, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitse-

minen 109 
» tarkastajal le suori tet tava korvaus käy t t ämä t t ä jääneestä lomasta 207 

Ammattioppisopimusten solmiaminen kaupungin laitoksissa työskentelevien harjoittelijoiden 
kanssa 207 
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Ampumatarpeiden kaupan vastuunalaisen hoitajan määrääminen 107 
» myynt i 280 

Anniskeluoikeuksien myöntäminen 106, 134 
Ansiomerkkien, Suomen Kaupunkiliiton, jako '. 130 

• Ansiomitalin, kaupungin oman, perustaminen 12 
Annalan lastentarha, vesijohtotyöt sekä pesualtaiden järjestely 209 
Annankadun ruotsinkielisen kansakoulun korjaustyöt 205 
Arabian tehtaan työntekijäin toimesta perustettavalle yhtiölle vuokra t tava ton t t i 72 
Arava-lainoitus kaupungin tukemille asuntorakennusyrityksille 153 

» -talojen rakennusaikainen valvonta 231 
Arkadiankadun ja Mannerheimintien kulmauksessa sijaitsevan Suomen Pankille myydyn alueen 

kauppahinnan palaut taminen 158 
Arkkitehti—Arkitekten -nimiselle lehdelle myydyt Helsingin keskustan asemakaavajulkaisun 

kuvaliitteet 120 
Arkkitehtien ja insinöörien virkoja koskevien kuulutusten julkaiseminen ammattilehdissä 237 
Asemakaavajulkaisun, Helsingin keskusalueen, jakaminen ja myynti 120 
Asemakaavakysymykset 81, 82, 225—229 
Asemakaavalain mukaiset katuosuuksien katselmukset, kaupungin edusta jan valitseminen 229 
Asfaltt i Osakeyhtiö Lehtinen, tont in myynti yhtiölle 68 
Asiamiesosa,ston, kaupunginhallituksen, johtosäännön uusiminen 4 

» » virat ja viranhalt i jat 4, 113, 116 
Asumaj ätteiden tarkoituksenmukaista käsittelyä tutkivan toimikunnan asettaminen 93 
Asumalähiöiden, kaupungin, kehit tämistä koskeva aloite 14 
Asunto-osakeyhtiöille myönnetyt lainat 152 
Asunto-osakeyhtiöt, ks. myös Kiinteistöosakeyhtiöt. 
Asunto-osuuskunta Haapa, kaupungilta saadun kuoletuslainan takaisin maksaminen 158 

» » Poisto, sääntöjen muuttaminen 280 
Asunto Oy. Aito, kaupungilta saadun kuoletuslainan takaisin maksaminen 158 

» » Alkutie 25, alueen ostaminen yhtiöltä 52 
» » Haagantori, yhtiön ja kaupungin välinen aluevaihto 56 
» » Hiihtomäentie 16, tontin vuokraaminen yhtiölle 78 
» » Huopalahdentie 10, tontin myynti yhtiölle 66 
» » Hämeentie 78 -nimisen yhtiön rakentamisaika 70 
» » » 91—93, lainan myöntäminen yhtiölle 153 
» » Kaarelantie 1, tontin vuokraaminen yhtiölle 77 
» » Kalliolinnantie 6, rakennusluvan myöntäminen yhtiölle 26 
» » Kallion ja kaupungin välinen aluevaihto 56 
» » Kata jahar ju j i t ie 5, poikkeuksen myöntäminen rakennuskiellosta, 81 
» » Keijukaistenpolku 10, tont in vuokraaminen yhtiölle 75 
» » Ketturinne, tont in vuokraaminen yhtiölle 76 
» » Kettut ie 3, yhtiön asemakaavan muut tamista koskeva anomus 227 
» » Kiskontie 14—16, lainan myöntäminen yhtiölle 152 
» » Kivalterintie 17—19, tontin vuokraaminen yhtiölle 78 
» » Koivikkotie 1—3, lainan myöntäminen yhtiölle 152 
» » Koskelantie 35—37, lainan myöntäminen yhtiölle 152 
» » Kylätie 18, alueiden myynt i yhtiölle 65 
» » Laajasuontie 8, yhtiön asemakaavan muut tamis ta koskeva anomus 227 

* •» » Liisankatu 27, huonetilan vuokraaminen nuorisotyölautakunnan käyttöön 195 
» » Lähtökuopan ja kaupungin välisen lainasopimuksen purkaminen 158 
» » Lähtökuoppa, lainan myöntäminen yhtiölle 152 
» » » yhtiön rakennuskustannukset 232 
» » Maaliviiva, anomus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, 279 
» » » lainan myöntäminen yhtiölle 152 
» » » yhtiön rakennuskustannuksia ym. koskeva selvitys 232 
» » Mechelininkatu 21, huoneiston ostaminen siitä koululasten päiväkoti Väinölää varten 47 
» » Merimiehenkatu 12, yhtiölle myönnetty laina 18, 155 
» » Metsäpurontie 16, yhtiön oikeuttaminen yhdis tämään salaojitus kaupungin likavesi-

johtoon 246 
» » Mäenlaskijantie 2, eräiden valtion viranhaltijain osakeoikeuden säilyttäminen 127 
» » » lainan myöntäminen yhtiölle 152 
» » » tont in myynt i yhtiölle 67 
» » » yhtiön osakkaille lahjoitusrahastosta myönnetyt lainat 150 
» » Männikkötie 5, lainan myöntäminen yhtiölle 152 
» » Näyttel i jäntie 5—7, tontin vuokraaminen yhtiölle i 78 
» » Näätät ie 16, poikkeuksen myöntäminen rakennuskiellosta 81 
» » Ohjaa-jantie 8, rakentamisoikeudesta suoritet tava korvaus 82 
» » Oikokatu 11, yhtiöjärjestyksen muut taminen 236 
» » Oulunkylän Rivitalot, alueen vuokraaminen yhtiölle 72 
» » » » huoltorakennuksen rakentaminen erään kaupungin viemärin 

päälle 246 
» » » » lainan myöntäminen yhtiölle 153 
» » » » yhtiön kiinnitysten etuoikeusjärjestyksen muut taminen 232 



284 Hakemisto 

Asunto Oy. Roihuvuorentie 5—7, tontin vuokraaminen yhtiölle 78 
» » Ruusulankatu 11, lainan myöntäminen yhtiölle 153 
» » Sato n:o 20 Mannerheimintie 83—85, rakentamisoikeudesta suoritet tava korvaus ... 82 
» » Steniuksentie 39, poikkeuksen myöntäminen yhtiölle rakennuskiellosta 81 
» » Tullinpuomi, rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 82 
» » Vesisäiliönkatu 25, huoneiston ostaminen yhtiöltä lastentarhatarkoituksiin 54 
» » Vihdintie 9—11, yhtiön oikeuttaminen rakentamaan likavesi- ja lämpöjohtokanava 

Haagan Isonevantien alle 222 
» » Villa Munksnäs n:o 17, yhtiön ja kaupungin välinen aluevaihto 56 

Asuntojen tarkastus, apulaistarkastajan virka 168 
Asuntojenjakotoimikunnan kokoonpano ja asuntojen jako-ohjeiden tarkistaminen 83, 231, 232 
Asuntolainat 16 
Asuntomahdollisuuksien jär jestämistä häädetyille helsinkiläisille 83, 233 
Asuntorakennustarkoituksiin Herttoniemestä vuokratut tont i t 75 
Asuntorakennustoiminnan tukeminen 152—154 

» tukemiseen myönnettävien lainojen korko 150 
Asuntorakennustoimintaan liittyviä esityksiä 232: 
Asuntotontt ien yleisten luovutusehtojen vahvistaminen 49 
Asuntotuotannon tehostamista koskeva aloite 23, 83 

« veronhuojennusanomuksista annettavista lausunnoista peri t tävä korvaus 161 
Asuntotuotantokomitea, asiantunti ja-avun käyttäminen suunnittelutyössä 230 

» automaattipuhelinvaihteen hankkiminen 132 
» käteiskassa 231 
» yleislaskukoneen hankkiminen 231 

Asuntotuotantokomitean huoneistossa suoritettavat muutos- ja kor jaus työt 230 
» palveluksessa olevien henkilöiden palkat 230 
» rakennusohjelma, vanhusten asuntoloiden sisällyttämistä siihen kos-

keva aloite 85 
» toimesta perustettaville yhtiöille vuokra t tava t ton t i t 77 

Asuntotuotantotoimikunta, lainan ottaminen siltä 16 
Asutustoimisto, virat 192 
Ateneumin puistikko, himmelin pystyt täminen sinne 277 
Atomivoimalaitoksen rakentamista koskeva muistio 277 
Aula, apulastentarha, virat ym 37, 183 
Auroran sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 132, 172—174, 213 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 30 
Autoasemat, henkilö vuokra-, 256 
Autojen pysäköimisen kieltäminen eräillä kaduilla ja katuosuuksilla 258 

» pysäköimispaikat 258 
Autopysäkit, linja-, 256 
Autot, Auroran sairaalan 174 

» henkilövuokra-autotaksat 262 
» kaasulaitoksen 274 
» kaupungin henkilöautojen ostamista koskevat ohjeet 119 
» kaupunginhallituksen 117 
» kiinteistöviraston 214 
» kuorma- ja paket t iautotaksa 262 
» maidontarkastamon 168 
» Nikkilän sairaalan 177 
» palolaitoksen 165 
» rakennusviraston 239, 249 
» viranhaltijan oman auton käyt täminen virkamatkoihin 161, 165, 166, 167, 168, 180,182, 214 

Autotallin, yleisen, rakentamista koskeva aloite 82 
Avustukset, eri tarkoituksiin myönnetyt 41, 47, 48, 88, 162, 165, 170, 179, 188, 190, 191, 199, 

204, 205, 210, 212, 225 
» lomanvietto- ja kesävirkistykseen myönnetyt 197—199 
» nuorisojärjestöille myönnetyt 196 
» raittiusjärjestöille myönnetyt 193—195 
» Tukholman kaupungin lahjavaroista myönnety t 151 
» veikkausvoittovaroista myönnetyt 188 
» voimistelu- ja urheiluseurojen avustusten jakoperusteet 186 
» yleishyödyllisille yrityksille ja laitoksille myönnety t 185—186 

Avustusrahaston, poliisikonstaapelien leskien ja lasten, lakkaut taminen 151 

Barnens Värn -yhdistykselle myönnet ty laina 17 
Berner, Sören & Co Oy., tont in myynt i yhtiölle 68 
Brahen leikkipuiston kaitsi jarakennuksen rakentamista koskeva aloite 90 
Brysselin kaupungille lahjana lähetet tävä joulukuusi 146 
Brändö Domus, Bostads Ab., yhtiön ja Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiön välinen huoneisto-

jen vaihto 54 
» Skolförening -nimisen yhtiön lainan takaaminen . . ; 18 
» » » » lainojen kiinnitysjärjestys 155 
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Care-järjestön lahjoi t taman voin jakelukustannukset 36 

Degerö F B K -nimiselle vapaaehtoiselle palokunnalle luovutet tava vesisäiliö 165 
» Idrottsförening, uimarantalait teiden ostaminen yhdistykseltä 188 

Desinfioimislaitos, viranhaltijat , virkojen palkkaus, ennakkovarat 28, 168 
Diakonissalaitoksen Rinnekoti, kaupungin osallistuminen sen laajentamiseen 184 

Ebeneser-kodin säätiölle myönnetyn lainan vakuus 155 
Eduskunnan entisen istuntopaikan, talon Hallituskatu 15, varustaminen muistolaatalla 248 
Edustajien, kaupungin, valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien johtokunti in ja 

hallituksiin 279, 280 
» » » eräisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin 82, 112, 137, 144, 145, 

146, 229, 230, 241, 273, 277, 278, 279 
Edustustilaisuudet, kaupungin jär jes tämät 146—148 
Ehrenströmintien siltavaraston rakennustoimikunnan lakkaut taminen 265 
Eiran Lämpökeskus Oy:n oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava Huvi lakadun alle .. 222 
Ek, Victor, Oy:n oikeuttaminen rakentamaan sadevesiviemäri Ka ta janokan pohjoisrannan poikki 268 
Elanto, Osuusliike, alueen vuokraaminen sille Verkkosaaresta 77 

» » Laajasalon erään alueen myynt i sille 69 
Elinkeino-oikeuksien myöntämistä koskevat lausunnot 107, 280 
Elinkoron huomioonottaminen eläkkeen myöntämisen yhteydessä 129 
Elinkustannusindeksiä koskevat ilmoitukset 130 
Elintarvikekeskus, irtaimiston hankinta-arvojen merkitseminen irtaimistoluetteloon 270 

» käteiskassa, viranhalt i jat 269 
» ruokatarvikkeiden hankinta 119 
» Stadionilla olevan veroviraston ruokalan hoitaminen, 270 
» vuokra-autojen, käyt tämis tä koskeva esitys 270 

Elintarvikekeskuksen lautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 110 
Elintarvikkeiden myynti kulkuneuvosta, sitä koskeva valitus 80 
Eläinlääkintäosasto, eläinlääkäreiden harjoi t telun järjestäminen 160 

» ennakkovarat , virat ja viranhalt i jat 167 
Eläintarhan kansakoulu, pihalle rakennet tava pi tuushyppypaikka y m 201 

» urheilukenttä, katsomorakenteiden ja pukusuojien kor jaus työt 40 
Eläintarhantien leventämistä koskeva aloite 89 
Eläinten huoltoyhdistyksen avustaminen 170 
Eläkesäännön muut taminen ja täydentäminen 9, 29 
Eläkkeet, ylimääräiset, kaupunginvaltuuston myöntämät ja epäämät 12 
Eläkkeiden, Helsingin maalaiskunnan v. 1954 maksamien, kaupungin osuuden suorit taminen ... 160 

» vanhojen, tarkistaminen 11 
Eläkkeitä koskevat asiat, palvelusajan laskeminen ym 12, 129, 130, 184 
Englantilaiskallion sillan ja siihen liittyvien liikenneväylien suunnit telua ja rakentamista var ten 

asetettu komitea 136 
» » luona olevien rautateiden alitse rakennet tava vesi- ja kaasujohtotunnel i 267 

Ennakkovero-osuuksien suorittaminen kunnille 159 
Ennakkoveron määrääminen 19 
Ennakkoverotus, verovarojen jakamista koskeva aloite 19 
Ensi-Koti yhdistyksen avustaminen 47, 210 
Ero t ta jan kalliosuoja, sen osan vuokraaminen puolustusministeriölle 235 
Esikaupunkiliikennetoimikunta 137 
Esikaupunkiliikenteen suunnittelua var ten asetettu komitea 135 
Esikaupunkineuvottelukunnan asettaminen 135 
Esikaupunkitoimikunnan uudelleen jär jestämistä koskeva aloite 14 
Espoon kunnan Bodomin kylässä olevan tilan luovuttaminen urheilu- ja re tkei lylautakunnan 

hallintoon 187 
» » » kylästä ostet tava tila 53 
» » kanssa solmittu maidontarkastusta koskeva sopimus 166 

Etelä-Suomen Voimaosakeyhtiö, Nikkilän sairaalan sähkönkulutuksesta yhtiölle suori tet tu lisä-
korvaus 177 

» » » vesivoimasta yhtiölle suor i te t tava korvaus 275 
Eteläinen sivukirjasto, apulais vahtimestarin virka,-a,sunto 211 
Etelärantatien nimen muut taminen 226 
Eteläsatamaa tullivarastorakennuksen korjaustyöt 265 

» » rakennustoimikunnan lakkaut taminen 265 
» vanhan matkustajapavi l jongin luovuttaminen torikauppiaiden myynt ipöyt ien 

ym. säilytyspaikaksi 265 
Etu-Töölö, ks. Töölö. 
Evankelis-luterilaiset seurakunnat , huoneiston vuokraaminen niiltä Marian sairaalan hoi ta ja tar -

asuntolaksi 221 
» » » kirkollisveron kantoluettelon kir joi t tamisesta ym. per i t tävä 

korvaus 159 
» » » niiden jakaminen ja alueiden ja nimien muut taminen 277 
» » » tont t ien varaaminen työkeskusta var ten 218 
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Fazer, Karl, Oy., likaveden johtaminen Mellunkylän puroon 245 
Finanssihallintoviranomaisten, Pohjoismaiden, kokoukseen val i tu t kaupungin edustalat 145 
Finlands Motorbätsklubb -nimisen yhdistyksen oikeuttaminen jär jes tämään moottorivenekil-

pailut 268 
» Svenska Söndagsskolförbund -yhdistyksen oikeuttaminen rakentamaan tie Haagassa 242 

Firenzessä jär jes te t tävä maailman pääkaupunkien johtajien kokous 144 
Folkhälsan i Svenska Finland, Samfundet, yhdistyksen lainojen kiinnitysjärjestys 155 
Fredrikinkadun sillan rakennustyötä tu tk imaan asetettu sa tamalautakunnan jaosto 137 
Fruntimmersföreningen i Finland, tontin myynt i yhdistykselle 65 

Göteborgin sairaalanjohtajakongressi, kaupungin edustajan valitseminen 145 

Haaga, aluevaihto 56 
» Asunto Oy. Vihdintie 9—11 -nimisen yhtiön oikeuttaminen rakentamaan likavesijohto-

ja lämpökanava Isonevantien alle 222 
» eräiden tontt ien vuokralleanto 73 
» kortteli n:o 29038, tontin n:o 5 asemakaavan muut tamis ta koskeva anomus 227 
» » » 29054, asemakaavan muutosta koskeva kantelu 227 
» » » 29132, kansakoulutontin aitauskustannusten jakaminen 232 
» Pohjois-, kansakoulun piirustusten hyväksyminen 43, 203 
» » » virkojen perustaminen 43 
» » kaupungin huoneistotilan tarve siellä 233 
» » lastentarhan puolipäiväosa,ston vakinaistaminen 46 
» » liikenneluvan myöntäminen Suomen Turistiauto Oy:lle sen liikennettä varten 261 
» » tont t ien myynt i sieltä 64, 65 
» » » varaaminen sieltä, varausajan pidentäminen 217, 218 
» tien rakentaminen 242 
» viemärityöt 244, 245, 246 

Haagan liikennettä koskeva välikysymys 97 
» sivukirjasto, vaihtokassan lisääminen 210 
» » virkojen perustaminen 47 
» suomenkielisen kansakoulun virran muutoskustannukset 201 

Haka, Asuntokeskuskunta, lämpöjohtokanavien rakentaminen Herttoniemen itäisen asunto-
alueen eräiden katujen alitse 222 

» » tontin myynti sille 67 
» » » vuokraaminen sille 76 

Hakaniemen lastentarha, tilapäisen opettajan palkkaaminen 209 
Hakaniementorin siistimistä koskeva aloite 90 
Hallituskadun alentaminen Vuorikadun ja Fabianinkadun väliseltä osalta 241 
Hallituskatu 15, eduskunnan entisen istuntopaikan varustaminen muistolaatalla 248 
Hammond & Company, C. S., kaupungin kar tan painattamiseen myönnet ty oikeus 215 
Hankinnat , komitean asettaminen harkitsemaan hankintamenet telyn järjestämistä 133 
Hankin tatoiminnan uudelleen järjestely 4, 119 
Hankintatoimisto, Helsingin keskusalueen asemakaavajulkaisun jakaminen ja myynt i 120 

» johtosäännön hyväksyminen 4 
» kaluston hankinta 119 
» kar t tojen painatus, korjaustyöt, sanomalehtien tilaaminen 120 
» virat ja viranhalt i jat 4, 113, 119 

Har jukatu , eräiden tontt ien ostaminen sen varrelta 51 
Heinolan p i tä jäs tä ostettava maa- ja vesialue 54 

» sahaa koskevat asiat 124 
Helminkadun varrella sijaitsevan tontin vuokralleanto 72 
Helsingfors Simsällskap- nimisen yhdistyksen avustaminen 190 

» svenska kontorsmannaförening, tont in vuokraaminen sille 76 
» » Sängarförbund -nimisen liiton avustaminen 212 

Helsingin ahtausliikkeet, erään vuokrauspäätöksen purkaminen 78 
» Ampujainpiiri -nimisen yhdistyksen avustaminen 41 
» Asuntokeskuskunta Haka, ks. Haka. 
» Diakonissalaitos, ks. Diakonissalaitos. 
» ja sen ympäristön aluesuunnitelmaliiton avustaminen 277 
» » » » » vuosikokous 277 
» Kansanteatterin avustaminen 23 
» Kauppakoulu Oy., koulutalon lainaa, piirustuksia ja tont t ia koskevat asiat ... 18, 23, 60 
» kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosaston ja kaupungin välinen työehtosopi-

mus 11, 129 
» » 400-vuotiskoti-säatiö, ks. 400-vuotiskoti-säätiö. 
» » Rakennus Oy. n:o 4, lainan myöntäminen yhtiölle 153 
» » taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunnan ilmoitus avustusmäärä-

rahojen jakamisesta 212 
» keskusvankilan ja Helsingin lääninvankilan maallikkojäsenten määrääminen 278 
» Kotitalousopettajaopiston säätiön lainat 18, 154 
» » » tont in järjestelykustannukset 209 
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Helsingin Kulttuuritalo Oy:n rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 82 
» » » tontt i , sähkökaapelin ym. siirtäminen, uudisrakennuksen vie-

märijohto 224, 244 
» Kummikuntaneuvosto, kaupungin edustajan valitseminen 145 
» Kunnantyönteki jäin Keskusjärjestön Herttoniemen kesämökkialueen roskien säily-

tyspaikan rakentaminen 247 
» » » j a kaupungin välinen työehtosopimus 11, 129 
» » kesäkoti, talonmies-vahtimestarin työsuhde 190 
» Käsityönopettajaopiston rakennuspiirustusten hyväksyminen 205 
» » säätiö, kaupungin edustajan valitseminen 278 
» maalaiskunnan eräiden tilojen rakennussuunnitelmaehdotuksia koskeva lausunto 227, 228 
» » ja kaupungin välinen Malmin l ihantarkastamoa koskevan sopimuksen 

irtisanominen 269 
» » t ie lautakunnan kokous, kaupungin edustajan valitseminen 230 
» » v. 1954 maksamien eläkkeiden kaupungin osuuden suorittaminen 160 
» Maanviljelyspiiri, Torpparinmäen alueen teiden rakentaminen 242 
» Maatalouskerhoyhdistyksen avustaminen 225 
» mielisairaanhoitopiirin paikkaluvun tarkistaminen 170 
» Moottorikerho ym. yhdistyksiltä o te t tava laina 150 
» Naisorkesterin avustaminen 212: 
» Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, Kaisaniemenkadun varrella sijaitsevan tont in 

rakentamisaika 70' 
» » Naisten Yhdistyksen lastentarhatoiminnan avustaminen 47 
» —Nurmijärven maantien erään tieosan oikaisemista varten asetettu pakkolunastus-

lautakunta 216, 230 
» Omakotirakentajat Oy:n vapaut taminen lainan takaisinmaksuvelvollisuudesta 157 
» Opettajayhdistys, penkkien luovuttaminen sille kesäsiirtolaa var ten 204 
» » yhdistyksen vapaut taminen eräiden kulujen korvaamisesta 204 
» Palokunnan Soittokunnan avustaminen 165 
» pi tä jän Sillbölen kylästä oste t tavat alueet 53 
» Poliisivoimailijat -yhdistyksen vapaut taminen mainospaikkojen vuokran maksami-

sesta 225 
» Puhelinyhdistys, kaupungin kar tan painattamiseen myönnet ty oikeus 215 
» » lainan myöntäminen sille 132 
» » sen ja kaupungin väliset aluevaihdot 59 
» » sille myytävä ton t t i 60 
» Ravirata Oy:n kanssa Käpylän Raviradan vuokrauksesta t eh ty sopimus 221 
» Rikospoliisimieskerho Herin avustaminen 205 
» Sokeaintalo-Säätiö,kaupungin edustajien valitseminen sen hallitukseen 278 
» » » sille myönnet ty laina ja sen kiinnitysjärjestys 17, 156 
» Sokeat-yhdistyksen avustaminen 199 
» Sotilaspiirin kutsuntalautakunta , kaupungin edustajan valitseminen 277 
» Suomalainen Säästöpankki, rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 82 
» Teatteriorkesterin avustaminen 212 
» Tuberkuloosiyhdistyksen avustaminen 199 
» —Turun valtatien siirtäminen Tarvon—Gumbölen välillä 240 
» Työväen Säästöpankki, rakentamisoikeudesta sille määrä t ty korvaus 82 
» Työväenteatterin avustaminen 23 
» Yalkonauhayhdistyksen avustaminen 179 
» —Vihdin maantien leveys Konalan kylässä 240 
» Yhteiskoulu ja Realilukio Oy., tont in varaaminen sille Hert toniemestä 218 
» Yksityinen Keskikoulu Oy:n lainojen kiinnitysjärj estys 155 
» Yksityislyseon Kannatusosakeyhtiön tontin rakentamisaika 70 
» yleisen sairaalan Meilahden sairaalaryhmä, varattomien helsinkiläisten poliklinikka-

hoito 170 
» Yliopisto, ks. Yliopisto. 

Helsinginkadun varrella olevan käymälän purkaminen 249 
Helsinki-Malmin kaupunginvoudinkonttori, virat ja viranhalt i jat 160 

» » sen perustaminen, suunnittelu ja jakoa koskevat määräykset 13, 130 
» -Seura, kaupungin kar tan painattamiseen myönnet ty oikeus 215 

Henkilövuokra-autoasemat 256 
» -autotaksat 262 

Hermanni, korttelin n:o 9 työhuonetiloja koskevat häätötoimenpiteet 234 
» tont in vuokraaminen satamarakennusosaston työntekijäin toimesta perustet taval le 

yhtiölle 71 
Hernesaarenkatu, leikkikentän kunnostaminen sen varrelle 248 
Herttoniemen itäisen alueen katurakennustyöt , vesijohto- ja viemärityöt 240 

» ja Etelä-Kaarelan välille laskettava puhelinkaapeli 223 
» kansakoulujen kor jaustyöt 201 
» kartanon puiston kunnostaminen 247 
» muuntoaseman asuntorakennuksia koskeva tontinvarauspäätös 218 
» sivukirjasto, vaihtokassa 210 
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Her t ton iemen -Suvilahden välisen voimajohdon siirtäminen 276 
» urheilukentän vesijohtotyöt 188 
» öljysatama, nesteytet tyjen kaasujen varastoiminen siellä 268 

Herttoniemi, aluevaihdot 57 
» asuntoalueen uimarannaksi kunnoste t tava alue 188 
» eräiden alueiden pakkolunastaminen 216 
» erään puistoalueen kunnostaminen lasten leikkipaikaksi 248 
» Helsingin Kunnantyöntekijäin kesämökkialueen roskien säilytyspaikan rakentami-

nen 247 
» huvila-alueella olevien rakennusten ostaminen ym 217, 219, 239 
» Itä-, tontin varaaminen kansakoulua varten 217 
» Karhulinnaa koskeva riita-asia 231 
» katu- ja viemärityöt 242, 243 
» kaupunginosan numeron muut taminen 226 
» Killingholm-nimisen tilan ostaminen sieltä 51 
» kortteleiden n:o 43151 ja 43153 rakennusohjelman hyväksyminen 232 
» korttelissa n:o 126 olevan tontin n:o 2 asemakaavan muut tamis ta koskeva anomus 227 
» käymälöiden rakentaminen 248 
» lämpöjohtokanavien rakentaminen itäisen asuntoalueen eräiden ka tu jen alitse ... 223 
» raiteen rakentamiseen teollisuusalueen rataosalle myönne t ty oikeus 267 
» tontin varaaminen Oy. Helsingin Yhteiskoulu ja Realilukio -nimistä koulua var ten 218 
» tontt ien ja alueiden vuokralleanto 74—76, 78, 79 
» » myynti sieltä 67 

Hesperian pallokenttä, pukusuojat 189 
» puiston pyörätien jatkaminen y m 240 

Hesperiankadun, Etel., kansakoulu, ks. Taivallahden kansakoulu. 
Hesperiankatu, Etel., talo n:o 46, urakoitsijoiden vapaut taminen purkaustyön myöhästymisestä 

määrätystä sakosta 218 
Hietalahden rannassa sijaitsevan käymälän purkaminen 249 
Hietarannan kansanpuiston kaitsijan vartiokoirasta makset tavan veron korvaaminen 188 

» leikkikentän leikkiväline- ja kaitsijasuojan rakentaminen 47 
Hirvihaaran kartano, kunnalliskodin osastolle luovutetun alueen vuokran maksaminen 180 
Holhouslautakunta, puheenjohtajan ja jäsenen valitseminen, sihteerin palkkaaminen 27, 108, 162 
Hopeasalmen itäosan syventäminen 267 
Hullin kaupungille lahjana lähetet tävä joulukuusi 146 
Humallahden uimalaitoksen edustalle asennettava valopiste 188 

» » toiminnan lopettamista koskeva aloite 40 
Huoltokassaa koskevat asiat 122, 133 
Huoltolaitosten eräiden viranhaltijain työaika 170 
Huoltolautakunnan työtuvat , tekstiilituotteiden ja jalkineiden hankin ta 119 
Huoltolautakunta, Care-järjeston lahjoi t taman voin jakelukustannukset 36 

» kodinhoitotoimistoon pa lka t tava t tilapäiset kodinhoitajat 179 
» työttömyystöiden järjestämistä naisille koskeva tiedustelu 179 

Huolto virasto, virat ja virkojen palkkaus 36 
Huomiomerkit, koulua ja sairaalaa osoittavat sekä yleiset 257 
Huoneenvuokralautakunnat, huoneenvuokrasäännöstelyn muut tamis ta ja lopettamista koskevat 

kysymykset 163 
» Malmin piirin toiminnan lakkaut taminen 163 
» viranhalt i jat 163 

Huoneenvuokralautakuntien ja niiden keskuslautakunnan puheenjohtaj ien, varapuheenjohtaj ien 
ja jäsenten vaali 111 

Huoneenvuokrasäännöstely, kunnallisten työväenasuntojen sekä ns. puistotalojen vapaut taminen 
huoneenvuokrasäännöstelystä 233 

Huopalahden ampumarata-alueen vuokraoikeuden pidentäminen 79 
» ampumaratatoiminnan lopettamista koskeva aloite 41 

Huopalahdenpuron alajuoksuun jär jes te t tävä vene- ja kanoott iväylä 227 
Huopalahdentien ja Tarvon välisen uuden pikatien rakentaminen 240 
Huvilakatu, Eiran Lämpökeskus Oy:n oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava sen alle 222 
Hälvikin liikenteen järjestämistä liikennelaitoksen toimesta ta rkoi t tava aloite 97 
Hämeentien varrella sijaitsevan tont in vuokralleanto 72 
Hätäpuhelimet 133 
Hätäpuhelintoimikunta 136 
Hääde ty t helsinkiläiset, heidän asuntomahdollisuuksiensa jär jestäminen 83, 233 

» » läpikulkutalojen rakentamista koskeva aloite 84 
Högvalla Seminarium och Husmodersskola -nimiselle laitokselle myönne t ty laina 17 

Ikälisät, virkavuosien laskeminen niitä varten, niitä koskevat valitukset ym 130 
Ilmalan vesisäiliön piirustusten hyväksyminen ja rakennustyöt 104, 273 
Influenssaepidemian a iheut tamat sairauslomat 129 
Insinöörien ja arkkitehtien virkoja koskevien kuulutusten julkaiseminen ammattilehdissä 237 
Invalidien avustaminen 199 
Invaliidisäätiö, raajarikkoisten oppilaiden hoidosta säätiölle suori te t tava korvaus 35 
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Ir taimen omaisuuden tarkastaj ien vaali 108 
» » tarkastus 7, 126 

Is tu tukset 246—248 
Itsenäisyyspäivän juhlavalaistus 236, 277 
I tämerenkatu , korokepylvään pystyttäminen 241 

Jakolaitoksesta, tontinmittauksesta ym. suoritettavien maksujen taksa 82 
Johtamistaidollisen ja rationalisoimiskoulutuksen järjestäminen 118 
Johtokuntien, lautakuntien ym. täydentäminen ja jäsenten vaali 108—112 
Johtosääntö, kaupunginhallituksen asiamiesosaston 4 

» kaupunginkanslian 4 
» painatus- ja hankintatoimiston 4 
» teollisuuslaitosten lautakunnan 103 
» teurastamon 103 
» ulosottoviraston 133 

Jokiniementien leventämisestä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen — . 219 
» rakennustöitä varten ostet tava alue 51 

Juhlavalaistukset 236, 277 
Julkaisut, keskustan asemakaavaehdotuksen toimittamisesta ym. suori tet tava korvaus 226 

» matkailutiedoituslehtinen 190 
» sisäurheilupaikkoja selostava 190 
» ulkomaan kauppaa ja merenkulkua selostava . . 123 

Juurikasvivaraston ja ruokatehtaan suunnittelua var ten asetetun komitean toiminta 137 
Järjestelytoimisto laskujen hyväksyminen, puhelinvälit täjien työmäärän tutkiminen, rationali-

sointikoulutus 118 
» lomakkeiden suunnittelun järjestäminen 119 
» työturvallisuustoiminnan järjestäminen 117 
» viranhalti jat , sanomalehtien tilaaminen 113, 117, 118 

Jääkenttä-säätiö, lainan myöntäminen sille 16 
» » peruspääoman ja käyttövarojen maksat taminen 158 
» » sopimus Pallokentän erään osan vuokraamisesta säätiölle 38 
» » sääntöjen hyväksyminen, puheenjohta jan sekä jäsenten valitseminen 279 

Jäänsärki jä Otson päällikön palkkaus 264 
Jäätelönmyyntipaikkoja koskevat asiat 225 

Kaarela, Etelä-, jatkokoulun itsenäistäminen 42 
» » kansakoulutontin rajojen määritteleminen 227 
» » Puhelinyhdistyksen ja kaupungin välinen aluevaihto ... 59 
» » ti lan ostaminen uu t t a vedenpuhdistuslaitosta var ten sieltä 52 
» » tontin vuokralleanto sieltä 73 

Kaarelan, Etelä-, ja Herttoniemen välille laskettava puhelinkaapeli 223 
Kaasulaitoksen kaupallinen toimisto, hankinnat 119 

» Malmilla sijaitsevan turpeenhiiltorakennuksen siirtäminen kiinteistölautakunnan 
hallintoon 233 

Kaasulaitos, autojen myynti , bensiinisäiliön ym. ostaminen, muutos työt 274 
» eräiden saatavien poistaminen tileistä 104, 273 
» » uunien ja rakennusten purkaminen 274 
» kaasunmyynti tar iff i t 104 
» mittariluku- ja laskutusjaksojen lukumäärän vähentäminen 273 
» pääkonttorin ja korjauspajan siirtäminen Suvilahteen 274 
» siirtomäärärahojen käyttäminen, vahingonkorvaukset 274 
» virat ja viranhalt i jat 104, 274 

Kaatopaikat . . . 2 4 9 
Kadun ja viemärin rakentamiskustannuksia, kaupungin varoista suori tet tavia koskeva aloite 89 

» » » rakentamiskustannusten korvausvelvollisuuden soveltaminen maanhan-
kintalain mukaan muodostettuihin tont te ihin 87 

Kadunnimistön, Laajasalon, täydentäminen 226 
Kadut ja tiet, eräiden määrärahojen supistaminen 239 
Kaisaniemen kansakoulu, korjaustyöt 201 

» lammikon entistämistä koskeva aloite 93 
» puistikon uudelleen järjestämistä koskeva aloite 93 

Kaisaniemenkatu, sen varrella sijaitsevan NMKY:n tont in rakentamisaika 70 
» tontin n:o 14 vuokralleanto 221 

Kaivohuoneen korjausta koskeva oikeudenkäynti 48 
Kaivopuiston huvilatontin n:o 17, Cygnaeuksen-gallerian, vuokrasopimuksen ja tkaminen 221 

» Läntisen huvila-alueen n:o 1 vuokraoikeuden pidentäminen 79 
» rannasta ulkoilmakahvilaa var ten vuokra tun alueen vuokraehdot 78 

Kaksio Oy., poikkeuksen myöntäminen rakennuskiellosta 81 
Kalanperkaamon järjestäminen kauppahalliin 224 
Kalastuskuntien toiminnan järjestäminen 186 
Kalastusta koskevien määräysten muut taminen 41 

Kunnallkert. 1955, I osa 1 9 
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Kalevankatu, Voin vienti-Osuusliike Valion oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava sen 
alle 223 

Kalleustutkimuksen suorittaminen 123 
Kallion kansakoulun sähkötyöluokan ilmanvaihtolaitteiden rakentaminen 201 

» urheilukentän luistinradan jääkiekkoalueen valaistuslaitteet 189 
» » nurmikon ja pensasaidan kunnostaminen 247 

Kallioniemen kesäkodin avustaminen 151 
» » kannatusyhdistykselle myönnet ty laina 17 

Kalliosuojatunnelin, valtion virastojen, pitäminen kaupungin ka tu jen alla 223 
Kalliosuojat, kaupungin alueelle rakennetut , niiden omistusta ja hallintaa selvittelevän komitean 

asettaminen 135 
» Korkeavuorenkadun-Erot tajan kalliosuojan osan vuokraaminen puolustusminis-

teriölle ym 235 
Kalme, Edvin, Rakennustoimisto Oy., tont in myynt i yhtiölle 64 
Kammionkadun tont in n:o 6 rakentamisajan pidentäminen 70 
Kanavakatu 22:ssa olevan huoneiston tili tysvuokra 211 
Kansakoulut, ammatt iopetuksen järjestäminen apu koulu tasoisille oppilaille 207 

» eläkkeellä olevien opettaj ien viransijaisuuksien ilmoittaminen palkkalautakunnalle 200 
» Familjen Alex. Ärts Stiftelse -nimisen säätiön lahjoitus 45 
» kasvatusneuvolat, kouluhoitajat 205 
» korvapoliklinikka 44, 206 
» kouluikäisiä aivovauriolapsia var ten ta rv i t tavan erikoisluokan perustamista 

koskeva aloite 44 
» koulukasvitarhojen johta jan ja opettaj ien palkat 199 
» koululääkärit 205 
» kouluruokailun uudelleen jär jestäminen 199 
» laulunopettajien palkkaus 199 
» opettajien ylituntipalkkiot 200 
» rikollisuuden vastustamista käsi t tävän kirjoituskilpailun järjestäminen 205 
» ruokailuhuoneistojen ja ruoanjakajien työolosuhteisten tutkimista koskeva aloite 44 
» ruotsinkieliset, Familjen Alex. Ärts Stiftelse -nimisen säätiön lahjoitus 45 
» » johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 110 
» » Käpylän koulun louhinta- ja maasto työt 85, 240 
» » » » luonnospiirustukset, tont in varaus 40, 69 
» » luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsivien opetus 204 
» » muutos- ja kor jaustyöt eri kouluissa y m 201, 205 
» » rai t t iustyön tukemiseen myönnet ty avustus 205 
» » ryhtivoimistelukokeilun järjestäminen 204 
» » Tapaninkylän koulussa suori tet tavat työ t 43, 204 
» » virat ja viranhalt i jat 43, 204 
» silmäpoliklinikka 206 
» suomenkieliset, Eläintarhan koulun pihalle rakennet tava pi tuushyppypaikka ym. 201 
» » eräiden opettajien ja oppilaiden osallistuminen Oulun talvi-

urheilupäiviin 204 
» » eräille koulunjohtajil le ja opettajille suori tet tavat as iantunt i ja-

palkkiot 203 
» » Etelä-Kaarelan ja Pakilan jatkokoulujen itsenäistäminen 42 
» » Etelä-Kaarelan koulutontin rajojen määritteleminen 227 
» » Etu-Töölön uusi koulu, ks. Taivallahden koulu. 
» » huoneistojen varaaminen ja vuokraaminen kouluja var ten 202 
» » huonokuuloisten ja luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsivien opetus 200 
» » johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 100 
» » Karja lan yhteiskoulussa toimivan koulun apulaisjohtajan aset ta-

minen 42 
» » Lapinlahdenkatu 6:ssa olevan koulun vahtimestarin varallaolo-

velvollisuus 200 
» » Lapinlahdenkatu 10:ssä olevan koulun pianon vuokraaminen ... 204 
» » lastensuojelu viraston alaisissa laitoksissa toimivien opet ta j ien 

palkkaus 43 
» » lausunnan opetus 201 
» » Laut tasaaren uuden koulun nimen vahvistaminen Myllykallion 

kouluksi 201 
» » Laut tasaaren vanhan koulun nimen vahvistaminen Pajalahden 

kouluksi 201 
» » Länsi-Pakilan koulun viemärin kunnostaminen 243 
» » Maunulan koulun lisärakennuksen luonnospiirustukset 43 
» » muutos-, korjaus-, asennus-ym. työt eri kouluissa 201 
» » Myllykallion koulun eteisaulan kaunistaminen 204, 213 
» » Mäkelän koulun veistosalista kertyneen purun myyminen 204 
» » Mäkelän, Lauttasaaren, Pakilan ja P i tä jänmäen koulujen vih-

kiäisjuhlat 204 
» » opetussuunnitelmia tarkis tamaan asetet tu komitea 135 
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Kansakoulut , suomenkieliset, Pohjois-Haagan, Maunulan ja Töölön koulujen piirustusten hy-
väksyminen 43, 203 

» » raittiustyön tukemiseen myönnet ty avustus 204 
» » ryht i voimistelun järjestäminen 200 
» » Snellmanin koulun vanhan osan muutostyöt 43 
» » Taivallahden koulu, alakansakoulun rakennustyöt 43 
» » » » nimen vahvistaminen 201 
» » tarjoilu vesijohdon rakentaminen Malmin pohj. koululle ja ja tko-

koululle 244 
» » Tehtaankadun koulun irtaimistoluettelon laatiminen 201 
» » » » muutos- ja kor jaustyöt 43 
» » tilapäisten opetuksenohjaajien palkkaaminen 200 
» » tontt ien varaaminen kouluja varten 217 
» » Töölön koulun korjaus- ja lisärakennus työt 85, 239 
» » ulkopuolisille vuokrattavien veistosalien ja kalustojen vuokra ... 203 
» » virat ja viranhalt i jat sekä palkkaus 43, 200 
» valtionavustuksen korottaminen 199 

Kansalaisoikeudet, Suomen, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 106 
Kansallisteatterin avustaminen 23 
Kansaneläkelaitos, lainojen ot taminen siltä 16, 149, 150 

» toimitalon Mannerheimintien puolella olevan tontt ialueen järjestely 224 
» toimitalosta nuorisotoimiston kerhokeskusta var ten vuokra t tavat huonetilat 195 

Kansanhiihtojen yhteydessä jär jes te t tävät haasteottelut 190 
Kansanhuollon historiikin kirjoit tamisesta aiheutunut lasku 191 
Kansanpuistot , kaitsijoiden vartiokoiraveron korvaaminen 188 

» virkistysalueen varaamista Laajasalosta ta rkoi t tava aloite 40 
Kar ja lan Yhteiskoulu Oy:n lisätystä rakentamisoikeudesta m ä ä r ä t t y korvaus 218 

» » » huoneistossa toimiva kansakoulu, apulaisjohtajan asettaminen 
kouluun 42 

» » » ja kaupungin välinen sopimus huonetilojen vuokraamiseksi suomen-
kielisten kansakoulujen käyt töön 202 

» » » tontille johtavan puistokäytävän kunnostaminen 247 
» Yhteiskoulun vihkiäis- ja 50-vuotis juhlaa varten la inatut kasvit 249 

Kar ta t , kaupungin, painatusoikeuden myöntäminen yksityisille 214 
Kasvatusopillisen kirjasto- ja lukusalisäätiön hallituksen jäsenen valitseminen 278 
Kata janokan pohjoisrannan poikki rakennet tava sadevesiviemäri 268 

» . I I varastorakennuksen suunnittelukilpailu 136, 265 
Katrina-föreningen i Finland -nimisen yhdistyksen Haagan tont in varausa jan pidentäminen 218 
Katu- , vesijohto- ja viemäritöiden tehostamista koskeva aloite 93 
Katujen, eräiden, sulkeminen liikenteeltä 259 

» ja teiden puhtaanapi to 243 
» talvipuhtaanapidon tehostaminen 236 

Katumelun voimakkuut ta koskevan tutkimuksen suorit taminen 214 
Katuosuuksien katselmukset, asemakaavalainmukaiset, kaupungin edus ta jan valitseminen 229 
Ka tu työ t 160, 240—243 
Kaupungin tonttipoliti ikan muut tamis ta koskeva aloite 49 
Kauppa- j a teollisuusministeriö, lainan ot taminen siltä 16 
Kauppatorin halliin jär jestet tävä kalanperkaamo 224 
Kaupunginarkisto, määrärahat 120 

» virat 5 
Kaupunginhallinnon organisaation uusimista koskeva aloite 14 
Kaupunginhallituksen asiamiesosaston johtosäännön uusiminen 4 

» » virat ja viranhal t i ja t 4, 113, 116 
» au to t 117 
» diaariin merki t tyjen ratkaisemattomien asiain luettelo 114 
» edustajien määrääminen kaupungin hallintoelimiin 114 
» ja kaupungin lautakuntien yhteistyö 114 
» » sen yleisjaoston kokoukset 113 
» kokoonpano 4, 113 
» laskujen hyväksyminen 114 

Kaupunginhallitus, apulaiskaupunginjohtaja E. v. Frenckellin muotokuvan maalaut taminen 117 
Kaupungin johta ja t 114 
Kaupunginkanslia, johtosäännön kumoaminen 4 

» käännöstyöt 116 
» matkalaskujen ja luottamusmiesten kokouspalkkioiden maksaminen 116 
» painatus- ja sidontakustannukset y m 116 
» viranhalt i jat 4, 113, 115, 159 

Kaupunginkellarin luovuttaminen eri tilaisuuksiin ym 132, 235 
Kaupunkiliiton, kansainvälinen, Rooman konferenssi 144 

» toimiston ennakkovero-osuuksien suorit tamista koskeva t iedoituskirja 159 
Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallislehden vuosikertojen maksaminen 149 
Kaupunginmuseo, Kanavakatu 22:ssa olevan huoneiston ti l i tysvuokra 211 
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Kaupunginmuseo, muutos- j a korjaustyöt ym 47, 211 
» palkkajärjestely 211 
» raitiovaunulippukokoelman ja vesivärimaalausten ostaminen y m 211 

Kaupunginorkesterin johta jan virka, määrärahojen siirtäminen 48 
» luovuttaminen eri tarkoituksiin 212 
» valtionavun korot tamista koskeva esitys 211 

Kaupunginpuutarha, koristekasvien ym. luovuttaminen eri tarkoituksiin 249 
Kaupungintalo, virastojen sijoittamista sinne tu tkivan komitean täydentäminen 132 
Kaupunginvaltuusto, keskeneräiset aloitteet 3 

» valtuustoaloitteiden joustavampi käsitteleminen 3 
» val tuute t tu jen varajäsenten valitseminen lautakunti in 4 

Kaupunginvaltuuston kokoonpano 1 
» vaali lautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 108 

Kaupunginviskaalinvirasto, jaoston asettaminen selvit tämään sen huonetilan t a rve t t a 133 
» virat ja viranhalt i jat 161 

Kaupunginvoudinkonttori, virat ja viranhalt i jat 160 
Kellokosken sairaalan kuntainliiton liittovaltuusto, jäsenen valitseminen 112 

» » » perussäännön muut taminen 179 
Kerrostalorakennustoiminnan rahoit taminen 193 
Keskustan asemakaavaehdotuksen julkaisun toimittamisesta yms. suori tet tava korvaus . 226 

» asemakaavan suuntaviivat sekä niiden edel lyt tämät maanvaihtokysymykset .. 81, 225 
Kesävirkistys- ja lomanviettotoiminnan avustusmäärärahojen jakokomitea 134 
Kielin kaupungissa vietet tävä Kieler Woche, vierailukutsu . 145 
Kiinteistö Oy. Haavikkotie 12—18, lainan myöntäminen yhtiölle 152 

» » Mikonkatu 2—Pohj. Esplanaadikatu 35, l isätystä rakentamisoikeudesta suori-
te t tava korvaus 218 

» » Näytteli jäntie 2, huoneiston vuokraaminen yhtiöl tä suomenkielisten kansakoulu-
jen käyttöön 202 

» » » 2 lainan myöntäminen yhtiölle 152 
» » Sahanmäki, lainan myöntäminen yhtiölle 152 
» » Töyrytie 3—-7, lainan myöntäminen yhtiölle 152 

Kiinteistöjen, kaupungin omistamien, tasakatot ja niiden korjaaminen 236, 237 
» omistamista ja hallintaa koskevat ulkomaalaisten anomukset 107 
» ostot sekä niihin myönnet ty jen määrärahojen siirtäminen 51, 54 
» rekisteröimisestä suoritettavien maksujen taksa — 82 

Kiinteistökirjanpitotoimikunnan työn jatkaminen 277 
Kiinteistölautakunta, eräiden rakennusten siirtäminen sen hal l intaan 233 

» johtosäännön muut taminen 49 
» katumelun voimakkuut ta koskevan tu tk imuksen suori t taminen ... 214 
» liikennejaoston kokoukset 229 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 109 
» rakennusten purkaminen ja myynt i 235 

Kiinteistöluettelo, Helsingin, t ietojen antaminen sitä var ten 214 
Kiinteistöt, kaupungin omistamat, niihin sijoitettujen virastojen ym. tilitysvuokrien tarkistami-

nen 219 
Kiinteistövirasto, autojen ostaminen ja myynt i 214 

» eräiden viranhaltijoiden oikeuttaminen käy t t ämään omaa autoa ja moottori-
pyörää virkamatkoihin 214 

» käteiskassa 214 
» virat ja viranhalt i jat 48, 213 

Kiinteistöyhtiöt Oy. -nimisen yhtiön perustaminen Maunulaan 232 
Kiinteän omaisuuden tarkastaj ien vaali 108 

» » tarkastus 7, 125 
Kiljavan Parantola Oy:n yhtiökokoukset, kaupungin edustajan valitseminen 278 
Kioskeja koskevat asiat 80, 188, 224, 225 
Kirjapainokoulun muut taminen 2-vuotiseksi 44 

» opettajien ylituntipalkkioiden vahvistaminen y m 207 
Kirjastolautakunta, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 109 
Kirkollisen ja kunnallisen veronkannon yhdistämistä harkitsemaan asetet tu komitea 134 
Kirkollisveron kantoluettelon ja verolippujen kirjoit tamisesta per i t tävä korvaus 159 
Kirvesmiehenkatu, Nordqvist Oy:n oikeuttaminen johtamaan sähkökaapeli sitä pi tkin 79 
Kisalämpö Oy., lainan myöntäminen yhtiölle 153 

» » rakennuskustannukset 232 
Kivelän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 137, 174—176 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 31 
Kivinokan kansanpuisto, kaitsijan va,rtiokoiraveron korvaaminen 188 
Kodinhoitajien ateriakorvauksen vahvistaminen 179 
Kodittomien majoit taminen Kovaosaisten Ystävät -yhdistyksen toimesta 182, 221 

» miesten joukkomajoitus Fredrikinkatu 54:ssä olevaan taloon 235 
Koillisen runkotien rakennustyöt 81, 240 
Komiteat ja komiteapalkkiot 133—139 
Konalantie 17:ssä sijaitsevan talon muutos-, korjaus- ym. työ t — 209 
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Koneiston ja työkalujen hankkiminen eri laitoksiin, suunnitelman laatiminen sitä v a r t e n — . 236 
Könekirjoituslisän maksaminen viranhaltijoille 129 

» maksamista koskevien määräysten tarkistaminen 11 
Konepajatoimikunta, jäsenten valitseminen 250 
Kontio & Kontio Oy., alueen vuokraaminen yhtiölle Verkkosaaresta 77 
Korkeasaaren eläintarhaan kuuluvien puumanpentujen hoidosta suori tet tava korvaus y m 187 
Korkeavuorenkadun—Erot ta jan kalliosuojan osan vuokraaminen puolustusministeriölle 235 
Korttelien ja tonttien, eräiden, korkeussuhteiden vahvistaminen 228 
Kortteli n:o 303, sinne rakennet tavan nuorisokodin piirustukset 182 

» » » tarkkailulastentarhan perustaminen siellä oleviin rakennuksiin 46 
Koskelan hallialue, l inja-autojen ulkona säilyttämistä varten jä r jes te t tävät laitteet ym 94 

» kunnalliskoti, ks. Käpylän kunnalliskoti. 
Koskelantien varrella sijaitsevien tontt ien vuokralleanto 72 
Kotisairaanhoitoasemia varten vara t tava huonetila 166 
Kotitalouslautakunta, kodinhoidonopettajan A. Ojalan väärinkäytökset ... 45 

» pesuloita koskevat kysymykset 45 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 109 
» virat ja viranhalti jat , käteiskassa ym 208, 209 

Kouluhammasklinikka, kouluhammashoitolan perustaminen uuteen ammatt ikoulutaloon ym. ... 169 
» työjär jes tys tä harkitsemaan asetet tu komitea 134 
» virat ja virkojen palkkaus 29, 169 

Kouluja ym. julkisia rakennuksia varten luovutettavien tont t ien luovutusehdot ... 49 
Koulumatkailutoimisto Oy:lle myönnet ty laina 151 
Kovaosaisten Ystävä t -nimiselle yhdistykselle myönnetyn lainan kiinnitys jär jesty s. . . 156 

» » yhdistys, Kivelän sairaalan käytös tä poistet tujen sänkyjen lainaaminen 
sille 176 

» » yhdistys, kodittomien majoi t taminen sen toimesta 182, 221 
Kruunuvuorenkatu 11—13, huoneistojen varaaminen talosta suomenkielisten kansakoulujen 

käyt töön 202 
Kukkien myynt i linja-autoasemarakennuksessa 225 
Kulku- ym. kauppaa koskeva tiedustelu 224 
Kullatorpan lastenkoti, kaluston hankkiminen, vilpolan rakentaminen erääseen rakennukseen ... 37 
Kulosaari, aluevaihto 55 

» Hopeasalmen itäosan syventäminen 267 
» tont in vuokralleanto 74 

Kulosaaren kerhokeskus, tilapäisen viran perustaminen 195 
» ruotsinkielisen kansakoulun muutostyöt 205 
» sillan ja sen liitosteiden pikaraitiotiekaistan väliaikainen käy t tö 95 
» Yhteiskoulun osakeyhtiö, osakehuoneistojen vaihtaminen yhtiön kanssa y m 54 
» » osakeyhtiön lainan takaaminen 17 

Kulosaaren kadun varrella olevien tont t ien vuokraaminen eri yhtiöille 71 
Kummikuntien perustamista koskeva Suomen-Ruotsin Kummikuntakeskusli i ton kir jelmä 184 
Kumpu 6, Osakeyhtiö, erästä Oulunkylän aluet ta koskevan vuokrasopimuksen purkaminen .. 72 
Kumpula, tont t ien vuokralleanto Koskelantien varrelta 72 
Kumpulan uimalan kahvilakioskin vuokra ym 188 

» » pukusuojaan perustet tava kerhokeskus 195 
Kunnallisen ja kirkollisen veronkannon yhdistämistä harki tsemaan asetet tu komitea 134 

» Terveydenhoitoyhdistyksen jäsenmaksun suorit taminen 170 
Kunnallishallinto, toimikunnan asettaminen tu tk imaan ratkaisuvallan siirtämistä alemmille 

viranomaisille 133 
Kunnalliskotia koskevat kaupunginhallituksen päätökset 179, 240 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 36, 72 
Kunnallisneuvosmiesten palkkausta koskeva muistutuskirjelmä 25 
Kunnallisverotus 19, 158— 159 
Kunnallisten työväenasuntojen vapaut taminen huoneenvuokrasäännöstelystä 233 
Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestö, ks. Helsingin Kunnantyönteki jä in Keskusjärjestö. 
Kunnianosoitus Jean Sibeliuksen 90-vuotispäivänä 148 
Kuorma- ja paket t iautotaksa 262 
Kurssitoiminta, kaupungin työvoiman kouluttaminen eri kursseilla 142, 230 
Kuusenkanto nimisen ti lan omistajille makset tava korvaus 219 
Kuvaamataidetoimikunta 204, 212 
Kyläsaaren kokoojaviemäriin yhdis te t tävät contit 244 
Kyyhkysten hävit tämisen yhteydessä sattuneen vahingon korvaaminen 166 
Kähertäjäkoulu, eräiden oppilaiden ja huoltajien lähettäminen ammatti työkilpailuihin 207 

» virat, kalusto 44, 207 
Käpylän kansakoulu, korjaus- ja sähköasennustyöt 201 

» kaupunginosan ra jan muut taminen 226 
» kerhokeskuksen virat 195 
» kunnalliskodin maastotyöt 240 
» raviradan vuokrasopimus 221 
» ruotsinkielisen kansakoulun tontinvaraus, luonnospiirustukset j a maastotyöt 44, 69, 85, 240 
» tont in vuokralleanto elokuvateatteri- ja liiketalon rakentamis ta var ten 72 
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Käpy län urheilupuisto, kiinteän lippusalon pystyt täminen 249 
Kätilöopiston, uuden, rakennustyöt, sähkökaapelin rakentaminen Sofianlehdonkadun poikki 224 
Käymälä t 248 
Kööpenhaminan kaupungin vastaus vierailukutsuun 145 

Laaja lahden asuntoalueelta maansaanti in oikeutetuille myydyt ton t i t 69 
» entisen vuokra-alueiden vuokrien alentaminen 222 
» eräiden tont t ien rajoille is tutetut pensasaidat 247 
» Kyläteiden hoitokunta, eräiden tiealueiden käyttöoikeuden luovuttaminen sille ... 242 

Laajasalo, alueiden myynt i sieltä 69 
» » vuokralleanto öljy varastoalueeksi 77 
» eräiden alueiden luovuttaminen urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintoon 187 
» erään alueen ostaminen sieltä ölj yvarastoalueen tieyhteyksien parantamiseksi 51 
» Helsingin Puhelinyhdistyksen ja kaupungin välinen aluevaihto siellä 59 
» tien rakentaminen ja katuvalaistuksen järjestäminen ko. tielle 242 

Laajasalon kadunnimistön täydentäminen 226 
» virkistysaluetta, koskeva aloite 40 
» yhteisen vesijättöalueen ostamista kaupungille, osakkeiden koollekutsumista ym. kos-

keva asia 229, 230 
» öljysatama-alueen alustavan yleissuunnitelman hyväksyminen 77 

Laakson ratsastuskentän ja Nordenskiöldinkadun välisen alueen kunnostaminen tilapäiseksi luon-
nonkentäksi 248 

Labor, Keskusosuuskunta, osuuskunnan ja kaupungin välinen aluevaihto 57 
Lahden kaupungin 50-vuotisjuhlallisuudet, kaupungin edustajien valitseminen 146 

» kaupunkipäivät, kaupungin edustajain valitseminen 146 
» runkotie, ks. Koillinen runkotie. 

Lahjoitukset 45 
Lahjoitusrahastoista myönnet tyjen lainojen irtisanominen 151 

» myönnetyt lainat 150, 156 
Lahjoi tusrahastojen antolainauskoron muuttaminen 150 

» korkovarojen käyt tö 181, 184, 209 
Lainat , Asunto Oy. Merimiehenkatu 12:lle myönnetyn lainan ehtojen muuttaminen 18 

» asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnetyt 150, 152—154 
» dollariobligaatioiden a iheut tamat dollarisaatavat 149 
» eräiden kuoletuslainojen takaisin maksaminen, lainasopimuksen purkaminen 158 
» » maksuajan pidentäminen 156 
» Helsingin Omakotirakentajat Oy :n vapaut taminen lainan takaisinmaksu velvollisuudesta 157 
» kaupungin myöntämät 16, 17, 132, 150, 151—154 
» » o t t ama t 16, 149 
» lahjoitusrahastoista myönnetyt 150, 156 
» » » niiden irtisanominen 151 

Lainojen, eräiden, kiinnitysjärjestys 154—156 
Lainojen takaaminen 17, 18 

» ulkomaisten pitkäaikaisten, hankkimista kaupungille koskeva aloite 16, 23 
Lapinlahdenkatu 6:n kansakoulun vahtimestarin varallaolovelvollisuus 200 

» 10:n » pianon vuokraaminen laulukuoron käyttöön 204 
» » » suihkuhuoneen eristys- ja laa t ta työ t 201 

Lasipalatsi, keittiöosaston ja pesuhuoneiden kunnostaminen rakennusviraston käyt töä varten ym. 239 
» Kovaosaisten Ystävät -yhdistykselle vuokrat tu jen huonetilojen vuokrasopimuksen 

jatkaminen 221 
Lasten Päivä -yhdistykselle myytävä konetikapuuauto 165 
Lastenhuoltoa, vajaamielisten ruotsinkielisten lasten, var ten perustetun kuntainliiton perussään-

nön hyväksyminen 183 
Lastenhuoltolaitokset, hoitohenkilökunnan ruokailu 182 

» ohjesäännön muuttaminen 37 
» paloturvallisuusmääräykset 182 

Lastenpsykiatrin toimisto, ennakkovarat 169 
» » virat ja viranhalt i jat 29, 169 

Lastenseimet, eräiden talousapulaisen virkojen lakkaut taminen 47 
Lastensuojelulautakunta, erään Lohjalla olevan alueen siirtäminen sen hallintoon 183 

» sen täydentäminen 111 
Lastensuojelu virasto, muutos- ja korjaustyöt ym 182 

» sen alaisissa laitoksissa toimivien kansakoulunopettaj ien palkkaus 43 
» sosiaalilääkärin toimiston perushankinnat 182 
» työntutkimuksen suorittaminen siellä 182 
» virat ja viranhalt i jat 37, 182 

Lastentarhain lautakunnan täydentäminen 112 
Lastentarhat , aivovauriolasten lastentarhan avustaminen 210 

» Annalan lastentarhan vesijohtotyöt sekä pesualtaiden järjestely 209 
» apulastentarha Aulan virkojen järjestely ym 37, 183 
» eräiden viranhaltijain virka-asunnon määrääminen 210 
» Hakaniemen lastentarhaan palkat tava tilapäinen ope t ta ja 209 
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Lastentarhat , lastentarhan sijoittamiseksi Konalantie 17:ään suori tet tavat muutostyöt y m 209 
» leikkikenttätoiminta 210 
» Malmin ja Tapanilan lastentarha- ja seimirakennusten rakentamista koskeva 

aloite 23, 47 
» osakehuoneiston ostaminen lastentarhatarkoituksiin 54 
» Oulunkylän lastentarharakennuksen suunnittelu 210 
» Pakilan lastentarhan laajentaminen ym 46, 209 
» Pasilan lastentarhan paloturvallisuuden tehostaminen 210 
» Pietari Hannikaisentie 3:ssa sijaitsevan huoneiston luovuttaminen lastentarhan 

käyttöön 209 
» Pi tä jänmäen lastentarhaan perustet tavat uudet puolipäiväosastot 46 
» Sirkkulan lastentarhan yhden puolipäiväosaston toiminnan siirtäminen Alppi-

majan lastentarhaan 46 
» tarkkailulastentarhan perustaminen korttelissa n:o 303 oleviin rakennuksiin 46 
» uuden apulastentarhan perustamista koskeva aloite 37 
» virat ja viranhalt i jat 46, 47, 209 

Laulukuorojen, orkestereiden ja soittokuntien v:n 1956 avustusten korot tamista koskeva aloite 23 
Lautakunt ien ja kaupunginhallituksen yhteistyö 114 

» johtokuntien ym. täydentäminen ja jäsenten vaali 108—112 
Lauta tarhankadun rautatiesillan suunnitelman hyväksyminen 251 
Lauttasaaren kansakoulun johtajalle suoritettava asiantuntijapalkkio rakennusvaiheen a ikana 

suoritetusta työstä 204 
» » juhlasalin eteisaulaan hanki t tava freskomaalaus 213 
» » uuden, nimen vahvistaminen Myllykallion kansakouluksi 201 
» » uuden, nimen vahvistaminen Pajalahden kansakouluksi 201 
» » vihkiäisjuhla ym 240 
» kansanpuiston kaitsijan vartiokoiraveron korvaaminen 188 
» katujen ja viemäreiden rakennuskustannusten jakaminen 86 
» liikenneyhteyksien parantamista koskevat aloitteet 97 
» sillan ja penkereiden liikenne- ja suojakaistojen leveydet 250 
» sivukirjasto, vaihtokassa 210 
» urheilukentän pukusuojan rakentaminen 40 
» vuokra-alueiden järjestelytoimitus 229 
» Yhteiskoulu, luokkahuoneen ja voimistelusalin vuokraaminen sen käyt töön van-

hasta kansakoulusta 203 
» Yhteiskoulun Kannatusyhdistyksen viemäri 245 

Lauttasaarenkadun risteyksessä oleville suojakorokkeille pys ty te t tävä t korokepylväät 241 
Lauttasaari , linnoituslaitteiden suojaaminen ja varustaminen selityskilvillä 190 

» tilojen ostaminen sieltä 51 
» Vattuniemen huvilaan rakennet tava ulkohuonerakennus 248 
» Vattuniemenkarin laajentaminen 267 
» vesijohto- ja viemärityöt 103, 243, 244 
» vuokra-autoaseman alueen päällystämistyö 242 

Leikkikentät 47, 90, 210, 233, 248 
Lemiro Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 76 
Lemmilän tilan erään alueen myynt i 69 
Lemmilän vastaanottokoti, virat, kor jaustyöt 38, 184 
Lentokentät , Helsingin lentoaseman ja Malmin lentokentän hallintorakennuksen koristeistutukset 246, 

247 
Lentopallokentän rakentaminen Tarvon saarelle 189 
Lentovakuutuksen ottaminen virka- ja edustusmatkoja tekeville luottamus- ja virkamiehille 128 
Leppäsuon tasoristeyksen sulkeminen 267 
Leski- ja orpoeläkekassa, jäsenen valitseminen 110 

» » » kanslianhoitajan palkkaus 122 
» » » sääntöjen muut taminen 11 
» » orpoeläkkeiden uudelleen järjestelyä koskevan päätöksen muut taminen 11 

Leskieläke- ja kasvatusapusäännön soveltaminen 129 
Liikennejaoston, kiinteistölautakunnan, kokoukset 229 
Liikennejärjestelyt ja niitä koskevat suunnitelmat 96, 252—254 
Liikennejärjestyksen täydentäminen 94 
Liikennejärjestyskomitean kokoonpanoa koskevat muutokset 137 
Liikennelaitoksen lautakunta, puheenjohta jan ja jäsenten vaali 110 

» liikennevälineiden varustaminen teknillisillä laitteilla y m 94, 95 
Liikennelaitos, alueen varaaminen Ruskeasuolta vaunuhalleja varten 218 

» asiakirjajäljennÖsten hävi t täminen 251 
» henkilökunnan järjestötoiminnan tukeminen 263 
» » liikennevahinkoja koskevan omavastuumäärän koro t t aminen . . . 263 
» Hälvikin asuntoalueen liikenteen jär jestämistä koskeva aloite 97 
» kaupungin sisäisen henkilöliikenteen kehittäminen, asiantunti jalausuntojen hank-

kiminen 252 
» linja-autojen käyt tö erikoisajöihin 262 
» maanalaisen raitiotien rakentamista koskeva aloite 96 
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Liikennelaitos, pesu- ja pukuhuoneiden rakentaminen Töölön raitiotiehallin pohjoispäähän 252 
» rahas ta ja t ta ajavia johdin- ja l inja-autoja koskevat määräykset 252 
» raitio- ja linja-autolippujen hintojen vahvistaminen 94 
» raitiomoottorivaunujen ja rait ioperävaunujen sekä diesel-autojen hankkiminen ... 252 
» raitiotiekiskojen välisen alueen kesäpuhtaanapito 256 
» Ruskeasuon raitiotien pääteaseman jär jestäminen 95 
» sairaanhoitohenkilökunnan virkojen järjestely 94 
» tarvit tavien uusien linja-autojen ja rai t iovaunujen määrän arvioimista koskeva 

aloite 23 
» virat ja viranhalti jat , palkkaus 251 
» vuosiliput, alennukset ym. 252 

Liikenneluvat 261—262 
Liikennesuunnitelmat 252—255 
Liikenneteknillisiä kysymyksiä koskeva elokuvaesitys 263 
Liikenneturvallisuustyö 263 
Liikenteen, ajoneuvo-, kieltäminen eräillä kaduilla 259 

» keskustasta länteen suuntautuvan, suunnittelua var ten asetet tu toimikunta 136 
» painorajoituksen määrääminen 261 
» yksisuuntaisen, määrääminen eräillä katuosuuksi l la . . 259 

Liikenteenharjoittajien, yksityisten, käyt tämistä eri kaupunginosien välisen liikenteen suunnit te-
lussa koskeva aloite 97 

Liikenteenohjausvalojen asentaminen 260 
Liikesivistysrahaston omistaman talon kohdalla olevan kadun kunnostaminen 242 
Liisankadun ja Unioninkadun risteyksen laajentamista koskeva aloite 93 
Likavesien johtamista avo-ojiin koskeva tarkkailu 166 
Liljan, Aktiebolaget, talon ja tontin ostaminen yhtiöltä 55 
Linja-autoasemarakennuksessa harjoi tet tu kukkien myynt i 225 

» autojen, liikennelaitoksen, käyt tö erikoisajoihin 262 
» autolippujen hinnan vahvistaminen 94 

f » autopysäkit 256 
Liputuksen järjestäminen eri tilaisuuksiin 249 
Lohjan pi täjä , sieltä ostetun alueen siirtäminen lastensuojelulautakunnan hallintoon 183 
Lomakkeiden suunnittelu 119 
Lomanvietto- ja kesävirkistystoiminnan avustaminen 197—199 

» » » avustusmäärärahojen jakokomitea 134 
Luistinradat, Museokadun ja Nervanderinkadun kulmauksessa olevan puistikon kunnostaminen 

radaksi 190 
» pukusuoj äpäräkin hankkiminen Messukentän luistinradalle 190 

Luodon saaren puiston kunnossapitokustannukset 248 
Luottamusmiehet, kaupungin, lento vakuutuksen ottaminen edustusmatkoj a tehtäessä 128 

» » palkkiosäännön mukaisten palkkioiden korottaminen 10 
» » palkkiosääntöä tark is tamaan asetet tu komitea 135 

Luottotappiot , ks. Poistot ja palautukset. 
Lutherinkadun erään osan luovuttaminen näyttelyalueeksi 225 
Läkares Sjukhusaktiebolag -nimisen yhdistyksen Kammiokadun tont in rakennusajan pidentä-

minen 70 
Länsisatama, huoltorakennuksen rakennustyö 101, 265 

» kahvilarakennuksen rakentaminen satamatyönteki jöi tä var ten 265 
» kannaksen leventämissuunnitelman hyväksyminen 267 

Läpikulkutalojen rakentaminen, aloite tilapäismajoituksen järjestämiseksi häädetyille helsinki-
läisille 84 

Lääkintöhallitus, sen kanssa tehdyn terveydenhuoltosopimuksen tarkistaminen 165 
» » varattomien helsinkiläisten poliklinikkahoitoa koskeva päätös 170 

Lääkintöhuolion, palkannautti jain, järjestämistä var ten asetet tu komitea 135 
Lääkärinvälityksen kau t t a annetun lääkärinavun palkkioiden takaisin periminen 165 
Lääkintävoimistelun järjestäminen kaupungin sairaaloissa 29, 134 

Maanalaisen raitiotien rakentamista koskeva aloite 96 
Maanhankintalain mukaan muodostetut tonti t , kadun ja viemärin rakennuskustannusten kor-

vausvelvollisuuden soveltaminen niihin 87 
» mukaisten alueiden pakkolunastuksesta valtiolta saatujen velkasitoumusten 

kat taminen 16 
Maanmittaustoimitukset 82, 229 
Maansaantiin oikeutettujen kerrostalorakennustoiminta 193 

» oikeutetuille myydyt tont i t 69 
» » vuokrat tavat ton t i t 78 

Maantiejatkoja koskeva katselmus, kaupungin edustajan valitseminen 82 
Maanviljelyskonetehtaan Tehdasasunnot Oy., alueen vuokraaminen yhtiöltä 70 
Maidontarkastamo, Espoon kunnan kanssa teh ty maidontarkastusta koskeva sopimus 167 

» henkilöauton myyminen, näytteiden ot taj ien palkkaus ym 167—168 
Mainostornit, niistä perityn vuokran palauttaminen Rait t i i t Automiehet -yhdistykselle 225 
Maistraatti, jalkakäytävien rakennusaikaisten suojakatosten korkeuden määrääminen 190-
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Maistraatt i , lisäjäsenen valitseminen asemakaava- ja rakenntisasiain käsittelyä varten 26 
» viranhalti jat , virkojen palkkaus 25, 160 

•Majoituskustannukset 227 
Maksut, ks. myös Taksat. 

» aluksien vastaanottamisesta, kiinnittämisestä ja irroittamisesta kannet tava t 264 
» syväjäädyt tämön pikajäädytysmaksun alentaminen 269 

Malmi, aluevaihdot .. . . 57, 58, 216 
» eräiden alueiden ostaminen sieltä 51 
» » tilojen yhdistäminen 229 
» erään entisen sikalan rakentaminen talorakennusosaston piirityömaavarastoksi 239 
» kaasulaitoksen turpeenhiiltorakennuksen siirtäminen kiinteistölautakunnan hallintoon 233 
» katu- ja t ie työt 241, 242 
» —Pukinmäen alueen maauimalaa varten tarvi t tavan alueen varaaminen 188 
» tarjoi lu vesi johdon rakentaminen sairaalaan, pohjoiselle kansakoululle ja jatkokoululle 

2 4 3 , 2 4 4 
» tont in myynt i sieltä 66 
» tont t ien vuokralleanto 73 
» viemärityöt 246 

Malmin hautausmaan läheisyydessä t apah tuva kukkien myynt i 80 
Malmin ja Tapanilan lastentarha-seimirakennusten rakentamista koskeva aloite 23, 47 

» kansakoulun ja jatkokoulun korjaustyöt 201 
» lastenkoti, sähkölaitteiden kunnostaminen, virat ja virkojen palkkaus 183 
» l ihantarkastamoa koskevan sopimuksen irtisanominen 269 
» piirin huoneen vuokralautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 111 
» Päätien oikaisemista varten ostet tava alue 55 
» sairaalaa koskevat asiat 33, 178 
» Sähkölaitos, kaupungin alueella olevan verkoston ostaminen siltä 105, 275 
» » rakennusten vuokraaminen siltä 275 
» torilta Tulli vuoren asutusalueelle johtavan vesijohdon jatkamistyö 240 
» Työväen Näyt tämön Kannatusyhdistykselle myönnet ty avustus 48 

Malminkadun ja Etel. Rautat iekadun risteyksessä olevien portaiden poistaminen 267 
Malminkartanon alueen lävitse rakennet tava vesijohtotunneli 53 
Malminkatu 6, huonetilan luovuttaminen häädet ty jen perheiden ti lapäismajoitusta varten 233 
Malminrinne 6, korjaus- ym. töiden suorittaminen talossa 271 

» » talosta vapautuvien huonetilojen vastainen käyt tö 235 
» » » » » vuokraaminen puhtaanapito-osaston käyt-

töön 239 
Malmintori, käymälän rakentaminen 248 
Mannerheim-liiton Sortavalan Kristianstad -rahasto ym., tont in myynt i sille 66 
Mannerheimin, Suomen Marsalkka, muistojuhla, kaupunginorkesterin luovuttaminen tilaisuu-

teen 212 
» » » muistojuhlaa varten suori tet tavat koristamistyöt B-Messu-

hallissa 249 
Mannerheimintien ja Arkadiankadun kulmauksessa sijaitsevan Suomen Pankille luovutet tavan 

alueen kauppahinnan palauttaminen 158 
» puolella olevan Kansaneläkelaitoksen tont in järjestely 224 

Marian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 133, 171, 221 
» sairaalaa koskevat kaupunginvaltuuston päätökset 29 
» turvakodin johtokunnan jäsenten ja t i l intarkastaj ien vaali 110 

Mariankatu 7:ssä olevaa puurakennusta koskeva lahjoitustarjous 234 
Marjaniemen siirtolapuutarha, uusien palstojen järjestäminen sinne 236 

» Siirtolapuutarhayhdistys, viemäriputken kaivonrenkaiden luovuttaminen sille ... 244 
Marttilan korttelissa n:o 46104 olevan tont in n:o 4 vuosivuokran vahvistaminen 221 
Matka-apurahat , viranhaltijoille myönnetyt 138—142 
Matkailutiedoituslehtisen, Helsinkiä koskevan, julkaiseminen 190 
Matkakertomukset, viranhaltijain an t ama t 144 
Matkustussäännön muuttaminen 9 
Maunula, eräältä puistoalueelta kuljetetun jätekivimäärän kuljetuskustannukset 248 

» erään alueen vuokrausta koskevan päätöksen muut taminen 79 
» korttelin n:o 218 vuokrauspäätöksen muut taminen 78 
» oppikoulutontin varaamista sieltä koskeva aloite 70 
» tont in varaaminen kansakoulua var ten 217 
» » » rivitaloa varten, päätöksen kumoaminen 217 
» tont t ien vuokralleanto 77 
» yhtiön perustaminen kiinteistöyhtiöiden vuokrien tasaamista var ten 232 

Maunulan höyläämön koneiden siirtäminen Heinolan sahalle 124 
» kansakoulu, virkojen perustaminen 43 
» kansakoulun lisärakennuksen piirustusten hyväksyminen 43, 203 
» Kansanasunnot Oy., lainan myöntäminen yhtiölle 153 
» leikkipuiston kaitsijarakennuksen hallinnon jä t täminen kiinteistölautakunnalle 233 
» saha-, höyläämö- ja kuivaamorakennusten ym. myynt i 249 
» teiden varustamista jalkakäytävillä koskeva aloite 93 
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Maunulan vanhusten asuntolain aluetöiden loppuun suorittaminen 181, 247 
» Yhteiskoulun Kannatusyhdistys, luokkahuoneiden vuokraaminen sille Pakilan van-

hasta kansakoulusta 203 
» » » tontin varaaminen sitä varten 218 

Meilahden erään alueen luovuttaminen urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintoon 187 
» huvila-alueen asemakaavan muutosehdotusta koskevat valitukset 227 
» hyppyrimäen purkaminen 189 
» kansakoulu, korjaustyöt 201 
» urheilukentän rakentaminen 188 
» yhteiskoulun rakennuskustannukset, ks. Helsingin Yksityinen Keskikoulu. 

Mellunkylä, erään alueen ostoa koskevan päätöksen peruuttaminen 54 
» » tilan ostaminen sieltä 52 
» kansakoulujen korjaustyöt 201 
» likavesien johtaminen erääseen puroon 245 

Merimiehenkatu 12:ssa olevan huoneiston luovuttaminen nuorisotyölautakunnan käyt töön 196 
Meripelastusristeilijän hankkiminen 266 
Messukentän luistinrata, pukusuojaparakin hankkiminen 190 
Metallijäte Oy., yhtiön vastuunalaisen hoi tajan määrääminen 280 
Metsolan kansakoulu, sähkölaitteiden korjaaminen 201 
Metsähallitus, Ruoholahden halkotarha-aluetta koskeva aluevaihto 60 
Metsäkummun tarkkailukoti, virat j a viranhalt i jat 183 

» tarkkailukotiin si joitettujen lasten siirtämistä Auroran sairaalaan tarkoi t tava 
aloite 31 

Mielisairaanhoitajien ja mielisairaanhoitajattarien palkkojen järjestely 171 
Mielisairaanhoitopiirin, Helsingin, paikkaluvun tarkistaminen 170 
Mikonkatu 2—Pohj. Esplanaadikatu 35, Kiinteistö Oy., lisätystä rakentamisoikeudesta suoritet-

t ava korvaus 218 
Mittausteknikkojen ja kartoit taj ien kurssit 230 
Moottoriajoneuvojen huoltoasemia varten tarvit tavien alueiden vuokraaminen Tuusulantien 

varrelta 73 
Moottoripyörän, viranhalt i jan oman, käyt täminen virka-ajoihin 130 
Moottorivenekilpailujen järjestäminen 268 
Muinaistieteellinen Toimikunta, Seurasaaren ulkomuseoalueen laajentamiseksi sille vuokrat tu alue 187 
Muistopatsaat ja muistolaatat 248 
Munkkiniemen kansakoulu, huonetilan luovuttaminen Munkkiniemen Musiikkiyhdistykselle ... 203 

» liikenneolojen kiireellistä parantamista koskeva aloite 97 
» Musiikkiyhdistys, huonetilan luovuttaminen sille kansakoulusta 203 
» palovartioasema, eräisiin puhelimiin asennet tavat ulkohälytyslaitteet y m 165 
» sivukirjasto, vaihtokassa 210 
» uimarannan a iheut taman tappion korvaaminen 188 
» vanhusten asuntoloiden aluetöiden loppuun suorittaminen 181, 247 
» Yhteiskoulun vapaut taminen koulun tontin tasotuksesta aiheutuneen laskun 

suorittamisesta 248 
Munkkiniemi, aluevaihto 56, 57 

» eräiden tontt ien luovuttaminen sieltä Helsingin kaupungin 400-vuotiskoti-säätiölle 181 
» Gulf Oil Oy:n oikeuttaminen rakentamaan tasoylikäytävä raitiotiekiskojen yli ... 223 
» kaupungin huoneisto- ja tont t i ta rve pohjoisosan asuntoalueella 233 
» Pohjois-, tontt ien luovutusmuodon määrääminen 50 
» » vesijohtotyöt 103 
» tonttien myynt i sieltä 66 
» » varaaminen kansakoulutarkoituksiin 217 
» viemärityöt 244 

Museokadun ja Nervanderinkadun kulmauksessa olevan alueen kunnostaminen luistinradaksi ... 190 
Museolautakunta, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 109 
Musiikkikirjasto-osaston perustamista koskeva aloite 47 
Musiikkilautakunta, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 109 

» sen ja Yleisradio Oy:n yhteistyötä valmistelemaan asetettu komitea 135 
Mustalaislähetykselle myönnet ty laina 17 
Myllykallion kansakoulu, eteisaulan kaunistaminen 204 
Myymäläauto-, kulku-, kioski- ja automaat t i - yms. kauppaa koskeva tiedustelu 224 
Mäkelän kansakoulu, juhlasalin penkkien hankinnasta aiheutuneet kustannukset 201 

» » opettajille suori tet tavat asiantuntijapalkkiot rakennusvaiheen aikana suo-
ritetusta työstä 204 

» » puistoalueen luovuttaminen urheilutelinealueeksi 201 
» » veistosalista kertyneen purun myyminen 204 
» » vihkiäisjuhla 204 

Määrarahain ylitysten estäminen 7 
Määrärahat, lisä-, ylitysoikeuden myöntäminen 15 

400-vuotiskoti-säätiö, Helsingin kaupungin, edustajien valitseminen säätiön hallitukseen 278 
» » » » » eräiden Munkkiniemessä sijaitsevien tont t ien luo-

vuttaminen sille 181 
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Neuvostoliiton Suomessa olevan omaisuuden hallinnolta os te t tavat t i lat 51 
Niit tyläntien viemärikustannukset . 88 
Nikkilän kylässä olevan tilan tierasite 229 

» sairaala, puhelinvaihteen hankkiminen 132 
» sairaalaa koskevat kaupunginvaltuuston päätökset 32 

Nopak Oy., rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 82 
Nordenskiöldinkadun ja Laakson ratsastuskentän välisen alueen kunnostaminen tilapäiseksi 

luonnonkentäksi 248 
Nordsjön kylässä olevan kiinteistön liittäminen sähkölaitoksen jakeluverkkoon 276 
Nordqvist, E. M., Oy., yhtiön oikeuttaminen johtamaan sähkökaapeli Kirvesmiehenkatua pi tkin 79 
Norjalaisen taiteen näyttelyn kunniakomitea, kaupungin edusta jan nimeäminen 137 
Nukarin lastenkodin kaivoveden puhdistaminen 183 
Nuorisokodin, jälkihuollon tarpeessa olevan nuorison, perustaminen 47 
Nuorisohuoltolaitosten henkilökunnan ruokailu 182 

» ohjesäännön muut taminen 37 
» paloturvallisuusmääräysten lieventäminen 182 

Nuorisojärjestöjen avustaminen 196 
» avustusmäärärahojen jakoa koskeva välikysymys 41 
» avustusmäärärahojen jakokomitea 134 

Nuorisokodin, kortteliin n.o 303 rakennettavan, piirustukset 182 
Nuorisotaloa var ten vara t tu tont t i , päätöksen muut taminen 217 
Nuorisotalon rakentamista Vallilaan koskeva aloite 23, 42 
Nuorisotoimisto, virat ja virkojen palkkaus ym 195 
NuorisotyÖlautakunta, huonetilan vuokraaminen sen käyt töön 195, 196 

» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 109 
» sen täydentäminen 112 

Nurmijärven kunnan Hyvinkään kylästä ostet tava alue 53 
Nya Svenska Samskolan -nimisen koulun rakennuskustannusten vahvistaminen 217 
Nylands svenska lantbrukssällskap -nimiselle yhdistykselle suori tet tava korvaus 70 

Obligaatiolainan, v:n 1954, mainostuksesta aiheutuneen laskun maksaminen 150 
Obligaatiolainat, kaupungin dollarimääräisten saatavien muut taminen Suomen rahaksi 149 
Ohjesääntö, työnvälitystoimiston 134 
Oikeus- ja poliisitalon huoneohjelman laatimista varten asetet tu komitea 133 
Oikeusapulautakunta, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 108 
Oikeusaputoimisto, virat ja viranhalt i jat 184 
Oikeusneuvosmiesten palkkausta koskeva muistutuskirjelmä 25 
Olympia Helsinki 1952, XV, olympiatoimikunnan lakkaut taminen 190 
Olympiakylän, uuden, kiinteistöjen rakennuskustannukset 232 

» vanhan, katuosuuksien kunnossa- ja puhtaanapitosopimukset 243 
Omakotilainat 16, 154 
Omakotirakennusten, eräiden, rakennustöiden aloit tamisajan siirtäminen 218 
Omakot i rakenta ja t Oy:n vapaut taminen erään kaupungin saa tavan suorittamisesta 18 
Omakotirakennusten rakennustöitä ym. koskevat asiat 218, 233 
Omakoti tontt ien ja asunto-osakeyhtiöiden kadun ja viemärin rakentamiskustannukset, niiden 

suori t tamista kaupungin varoista koskeva aloite 89 
Opaskoirayhdistyksen avustaminen 199 
Opettajakorkeakoulun, väliaikaisen, vuokrakorvaus ym 204 
Opintokerhotoiminnan uudelleen jär jestämistä koskeva aloite 44 
Oppikoulujen vanhempainneuvostot 112 
Optikkokoulu, huoneiston varaaminen sitä varten 202 
Orkestereiden, laulukuorojen ym. avustusmäärärahojen korot tamista harkitseva jaosto 135 

» » » v:n 1956 avustusten korot tamista koskeva aloite 23 
Orioninkatu, eräiden sen varrella sijaitsevien tontt ien vuokralleanto 72 
Oslon kaupungin vierailukutsu, kaupungin edustajien määrääminen 144 

» kaupunginmuseolle lähetet tävä onnitteluadressi 146 
Osoitenumeroiden, talojen, valaiseminen 227 
Osoitenumeroinnin vahvistaminen 226 
Osuustukkukauppa, alueen vuokraaminen sille Verkkosaaresta 77 
Otaniemen—Lehtisaaren—Kuusisaaren kylätien rakentamista koskevat asiat 88, 241 

» » sillan leveyden määrääminen 229 
Otava, Kustannusosakeyhtiö, kaupungin kar tan painattamiseen myönnet ty oikeus 215 
Otso, jäänsärkijä, sen päällikön palkkaus 264 
Oulunkylä, alueen ostaminen sieltä 51 

» aluevaihdot 55 
» eräiden katujen päällystämistyöt 241, 242 
» erään vuokrasopimuksen purkaminen 72 
» tontt ien myynt i 61—64 
» » vuokralleanto 72 
» vesijohtotyöt 103 

Oulunkylän erään alueen pakkolunastaminen sähkölaitoksen kaksoisavojohtoa varten 54 
» » » viemärikustannusten jakaminen 88 
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Oulunkylän lastentarharakennuksen suunnittelu 210 
» Suursuon alueella olevien rakennusten kauppahinnan ja aluevaihdon a iheut taman 

korvauksen suorittaminen 60 
» » alueella olevien rakennusten ostaminen 216 
» Urheilutalon Säätiön kaupungille lahjaksi ta r joama kiinteistö ., 236 
» Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:n lainan takaaminen 18 
» » » » lainojen kiinnitysjärjestys 155 
» » piirustusten hyväksyminen 205 

Painatus- ja hankintatoimisto, johtosäännön kumoaminen 4 
Painorajoituksen määrääminen liikenteessä .. , . 261 
Pakila, eräiden tilojen ostaminen sieltä 52 

» erään rakennuksen purkamisesta suoritettava korvaus 235 
» katu- ja t ie työt 242 
» poliisitalon rakentamista koskeva aloite 23, 27 
» vesimaksujen palauttaminen eräille omakotialueen vuokraajille 222 
» viemärityöt 245, 246 

Pakilan jatkokoulun itsenäistäminen 42 
» kansakoulun johtajalle suoritettu asiantuntijapalkkio, vihkiäisjuhla 42, 204 
» » uuden, luona olevan kalliosuojan sisäänkäytävän aitaaminen 239' 
» » vanhan, luokkahuoneiden vuokraaminen Maunulan Yhteiskoululle 203 
» » » vahtimestarin huoneistoon rakennet tava kylpyhuone 201 
» » viemärien kunnostaminen 243 
» lastentarhan laajentaminen 46, 209 
» sivukirjasto, virkojen perustaminen, vaihtokassa 47, 210 
» tiehoitokunnan kokous, kaupungin edustajan valitseminen 230 
» Urheiluseuran avustaminen 191 

Pakilantie, ja lkakäytävän rakentaminen siihen 241 
» sen leventämistä varten ostettujen alueiden yhteydessä suori tet tavat korvaukset 54, 219 

Palkinto-obligaatiolainan, v:n 1954, mainostuksesta aiheutuneen laskun maksaminen 150 
Palkkajärjestelyjä varten vara t tu määräraha 15 
Palkkalautakuntä, palkkajärjestelyjen valmistelu 127 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 108 
» toimiston virat ja viranhalt i jat 5, 128 

Pallokenttä, erään osan vuokraaminen Jääkenttä-Säätiölle 38 
» hallintorakennuksen talojohto, kenttävuokra ym 189 

Palokaivot 54, 70 
Palolaitos, alueen luovuttaminen pääpaloaseman pihalta Sanoma Oy:n käyttöön 224 

» henkilökuntaa varten rakennettava sauna 165 
» kaluston hankinta, rakennus- ja korjaustyöt ym 28, 165 
» paloalipäällystön ja miehistön sunnuntai työn korvausperusteiden muut taminen 28, 163 
» sairaankuljetus- ym. taksa t 164 
» tontin varaaminen palo vartioasemaa varten 28 
» virat ja viranhalt i jat 28, 163, 165 

Palolautakunnan täydentäminen 110, 111 
Paloturvallisuusmääräyksien laatimista varten asetet tu komitea 133 
Palovakuutukset 234, 264 
Pankkitoimen harjoi t taminen linja-autosta käsin 224 
Paperituote Oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 57 

» » oikeuttaminen rakentamaan raide Herttoniemen raidekujalle 267 
Paraisten Kalkkivuori Oy., Sörnäisten rantat ien varrelta yhtiölle luovutet tava alue 77 
Parviainen, P., Leipomo Oy., tont in vuokraaminen yhtiölle 73 
Pasilan alueen kaatopaikan a iheut tamat epäkohdat 249 

» lastentarhan paloturvallisuuden tehostaminen 210 
Penkkien lainaaminen eri tilaisuuksiin 249 
Pesulaolojen, kaupungin laitosten, jär jestämistä var ten asetettu komitea 135 
Pietari Hannikaisentie 3:ssa sijaitsevan huoneiston luovuttaminen lastentarhan käyt töön 209 
Pikkukosken uimarannan tasot tamista ja tien rakentamista sinne koskeva aloite 40 
Pirkkola, tont in vuokralleanto sieltä 77 
Pitkäkosken puhdistuslaitoksen vesijohtotyöt 104 
Pitkänsillan leventäminen 250 

» rinnakkaissillan rakentaminen 250 
Pitkänsillanranta -nimisen kadun ja tkamista ja rantakaistan kaunistamista koskeva aloite. 90 
Pi tä jänmäen kansakoulu, koulun johtajalle suoritettava asiantuntijapalkkio, koulun vihkiäisjuhla 204 
Pi tä jänmäen kansakoulu, vanha, Kovaosaisten Ystävät yhdistykselle sieltä vuokrat tu huonetila 221 

» » » muutostyöt 201 
» lastentarhaan peruste t tavat uudet puolipäiväosastot 46 
i> sivukirjasto, vaihtokassa 210 
» teollisuusalue, Takkatien yhdistäminen kaupungin katuverkkoon 242 
» urheilukenttä, töiden loppuunsuorittaminen 188 

Pi tä jänmäent ien leventämistä var ten ostet tava alue 52 
Pi tä jänmäki , kerhotoimintaa var ten sieltä vuokrat tu huoneisto 196 
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Pi tä jänmäki , Kolkkapohjant ie 7:ssä olevien rakennusten vuokraaminen sähkölaitosta var ten ... 275 
» tont t ien myynt i ja vuokralleanto sieltä 69, 76 
» Vallilan leikkikenttätoiminnan siirtäminen sinne 210 
» verkkopallokentän rakentaminen 189 

Pohjois-Munkkiniemi, ks. Munkkiniemi, Pohjois. 
Pohjoismaiden pääkaupunkien finanssihallintoviranomaisten kokous 145 

» rationalisoimiskonferenssin järjestäminen 118 
» Yhdyspankki oy:lle kaupungin kartan painattamiseen myönne t ty oikeus 215 

Pohjoismaisten rakennuspäivien näyttelyalueeksi luovutet tu alue 225 
Pohjoisrannasta Sörnäisten rantatielle rakennettava silta 250 
Pohjoisrantaa pitkin Pitkänsillan rinnakkaissillalle johtava väylä 251 
Pohjolan Pesula Oy., kaupungin edustajan valitseminen sen kokouksiin 278 
Poikien ammattikoulu, ks. Valmistava poikien ammatt ikoulu. 
Poistot ja palautukset, eräiden kunnallisverosaatavien poistaminen tileistä 159 

» » » kaasu- ja sähkölaitoksen eräiden saatavien poistaminen tileistä 104, 273, 274 
» » » kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvien saatavien poistaminen tileistä 220 
» » » rakennusviraston eräiden saatavien poistaminen t i leistä 239 

Poliisi- ja oikeustalon huoneohjelman laatimista varten asetet ta komitea 133 
Poliisijärjestyksen 24 §:n muuttaminen 80 
Poliisikonstaapelien leskien ja lasten avustusrahaston lakkaut taminen 151 
Poliisilaitos, kantt i inin järjestäminen taloon Sofiank. 4 162 

» kaupungin osuus sen menoista, eräitä vähennyksiä koskeva asia 162 
» keskuspoliisitalon rakentamista koskeva aloite 27 
» miehistösaunan rakentaminen Ruskeasuon ratsastushalliin 162 
» muutos- ja korjaustöiden suorittaminen 162 
» Pakilan poliisiaseman rakentamista koskeva aloite 23, 27 
» virat ja viranhal t i ja t 27, 162 

Poliklinikka- ja sairaalarakennuksen rakentamista koskeva aloite 23 
Poliklinikkahoito, varat tomien helsinkiläisten 170 
Polttolaitoksen rakentamista koskeva aloite 93 
Porthaninkatu 5:ssä olevan talon katuosuuden kunnostamista koskeva asia 242 
Posti- ja lennätinhallitus, alueen vuokraaminen sille Oulunkylästä 72 

» » » sen oikeuttaminen laskemaan puhelinkaapeli 74, 223 
Postisäästöpankki, siltä otetun lainan ehtojen muut taminen — 16 

» Stadion-säätiön siltä saaman lainan takaaminen 17 
Poutuntien rakentaminen 240 
Puhelimien hankkimista, siirtämistä ym. koskevat asiat 132 
Puhelinvälittäjien, kaupungin laitoksissa toimivien, työmäärän tu tk iminen 118 
Puhelinyhdistys, ks. Helsingin Puhelinyhdistys. 
Puhtaanapito-osasto, ks. rakennusvirasto. 
Puistojen hoidon jär jes tämistä tasapuolisesti eri kaupunginosissa koskeva aloite 91 
Puistola, virastotalon rakentamista sinne koskeva aloite 23, 82 
Puistolan Urheilijat -nimisen yhdistyksen avustaminen 212 

» äitiys- ja lastenneuvola, ulkorakennuksen rakentaminen 170 
Puistotalojen, Koskelan, Kumpulan ja Toukolan, vapaut taminen huoneenvuokrasäännöstelystä 233 
Pukinmäki, erään tilan ostaminen sieltä 52 

» maauimalaa var ten va ra t t ava alue 188 
» siellä sijaitsevan naisten keskuskodin määrääminen B-luokan mielisairaanhoitolai-

tokseksi 168 
» tilapäisen viran perustaminen sen kerhokeskukseen 195 

Punainvaliidit , Vuoden 1918, yhdistyksen avustaminen 199 
Puolimatkansaaren omistusoikeuden selvittäminen i 217 
Puolmatkan Teollisuus Oy., tontin myynt i yhtiölle 67 
Puu ta rhakadun sivuun jäävän puistokaistan kunnostaminen 247 
Puutavara - ja polttoainetoimisto, erään vuokrasopimuksen purkaminen 125 

» » » hankinnat, varastot, t i l inpäätös y m 119, 123 
» » » Heinolan sahaa koskevat asiat — 124 
» » » sen vapauttaminen maksamasta korkoa 123 
» » » Verkkosaaren sahan rakennusten siirtäminen 125 

Pyhän Henrikin seurakunnan ja kaupungin välinen aluevaihto 216 
Pysäköimisautomaatit 259, 260 
Pysäköimispaikat ja pysäköimisen kieltäminen 258 
Pysäyttämisen kieltäminen eräillä kaduilla y m 259 
Päijänteen tien kerhokeskus, tilapäisen viran perustaminen siihen 195 
Päivystyskorvauksia koskevan päätöksen tarkistaminen 10 
Päiväkodit, koululasten päiväkoti Väinölää varten oste t tava huoneisto 47 

Raajarikkoisten oppilaiden hoidosta Invalidisäätiölle suori tet tava korvaus 35 
Raaseporin tuberkuloosipiirin kuntainliiton l i i t tovaltuuston kokoonpano 112 
Raastuvanoikeus, jaoston asettaminen selvittämään huoneti lan t a rve t t a 133 

» virat ja virkojen palkkaus 25, 27, 161 
Raha-automaatt iyhdistys, Mariankatu 7:ssä olevan puutalon lahjoi tustar jous 234 
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Rahapajan tontin rakennuskorkeus 228 
Rahatoimisto, erhelaskujen korvaaminen, reikäkorttikoneiden vuokraaminen y m 121 

» huoltokassaa koskevat asiat 122: 
» ulkomaisissa pankeissa olevia tilejä koskeva asia 120 
» varainhoidon valvonta 114 
» virat ja viranhalt i jat 5, 120 

Raitiotiekiskojen välisen alueen kesäpuhtaanapito 256 
Raitiotielippujen hinnan vahvistaminen 94 
Rait t i i t Automiehet -yhdistykseltä mainostorneista perityn vuokran palauttaminen 225 
Raitt iusjärjestöjen avustaminen 134, 193—195 
Rait t iuslautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 109 

» toimiston virat ja viranhalti jat 41, 193 
Rait t iustyön tukeminen kansakouluissa 205 
Rakennus Oy. Eino Antikainen, rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 82: 
Rakennusjärjestyksen muut taminen 27 
Rakennuskieltoa koskevat asiat 81 
Rakennusliike Häyrinen Oy., poikkeuksen myöntäminen rakennuskiellosta 81 

» Vasa Oy., tont in vuokraaminen sille 75 
Rakennusohjelma, vuosien 1956—1958 85, 160 
Rakennustarkastustoimisto ... 161 
Rakennusten, eräiden, siirtäminen kiinteistölautakunnan hallintoon 233 

» kaupungin omistamien, tasakatot ja niiden korjaaminen 236, 237 
» purkaminen ja myynt i ... 235 

Rakennustoimisto Edvin Kalme Oy., tontin myynti yhtiölle 64 
Rakennustöiden, kaupungin, suorit tamista koskeva välikysymys 93 
Rakennusvirasto, au to t 239, 249 

» laitosten työkalujen ja koneiden hankinnat 119, 236 
» eräiden puhtaanapito-osaston alueiden tilitysvuokrien lakkauttaminen 220 
» hankintaosaston työpajan lämpöjohto verkoston uusiminen 239 
» irtaimiston myynt i 249 
» katurakennusosaston betoniputkivalimoa varten Herttoniemestä vara t tu alue 74 
» Lasipalatsin keittiöosaston kunnostaminen viraston käyttöön 239 
» luottotappioiden poistaminen tileistä 239 
» penkkien ym. lainaaminen eri tilaisuuksiin 249 
» puhtaanapito-osastoa varten vuokrat tava toimistotila 239 
» puhtaanapito-osaston osallistuminen raitiotiekiskojen välisen alueen kesä-

puhtaanapitoon 256 
» talorakennusosaston piirityömaavarastoksi kunnostet tava entinen sikala 239 
» tilaustöistä peri t tävä lisäkorvaus 236 
» työaika pimeänä vuodenaikana 239 
» työmaakonttor in ja varastosuojan sijoittaminen korttelissa n:o 303 oleviin 

rakennuksiin 85 
» työturvallisuusorganisaation toteuttaminen 117 
» virat , viranhalt i jat ja työnteki jät 85, 237, 238, 239 

Rakenta ja in Konevuokraamo Oy., tont in vuokraaminen yhtiölle 68 
Rakentamisajan, tontt ien, pidentäminen 70 
Rakentamisoikeus, siitä suori tet tava korvaus 82, 218 
Rakentamisvelvollisuuden täy t tämis tä koskeva määräajan muut taminen 218 
Ranskalaista koulua varten myy ty tontt i , sen varausajan pidentäminen, piirustusten hyväksy-

minen 60, 205, 218 
Rastilan kansanpuiston kaitsijan vartiokoiraveron korvaaminen 188 

» ulkoilualue, korjaus- ja muutos työ t . . . . 187 
Rationalisoimiskonferenssi 118 
Rationalisoimiskoulutuksen jär jestäminen 118 
Ratsastushalli, korjaus- ja muutostyöt 162, 189 
Rautatieläisten toimesta perustettavalle yhtiölle vuokrat tava alue 72 
Reijolan nuorisokodin johta jan virka-asunnon kunnostaminen 183 
Renlund Oy:n tont in rakentamisajan pidentäminen 70 
Revisiotoimisto, eräiden yhtiöiden ym., vuosi- ja tilikertomusten toimittaminen sille 126 

» kassantarkastukset, virat ja viranhalt i jat 125 
Reykjavikiin tehtävä vierailu, edustajien valitseminen 144 
Riksi-Levyt Oy., yhtiön ja kaupungin välinen aluevaihto 57 
Rinnekoti, Helsingin Diakonissalaitoksen, kaupungin osallistuminen sen laajentamiseen 184 
Roobertinkatu, Iso, 35:stä vuokrat tu äitiys- ja lastenneuvolahuoneisto 169 
Ruoholahden halkotarha-aluetta koskeva aluevaihto 60 

» —Hietalahden alueen lasten leikkikentän kunnostaminen 248 
» liikenneristeyksen järjestely 96, 250 
» varastoalueen vastainen käyt tö 220 

Ruokatehtaan ja juurikas vi varaston suunnittelukomitean toiminta 137 
Ruonansalmen puiston ranta-alueen kunnostaminen uimarannaksi 188 
Ruotsalaisen Teatterin avustaminen 23 
Ruskeasuo, alueen varaaminen sieltä liikennelaitoksen vaunuhalleja varten 218 
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Ruskeasuo, erään huvila-alueen rakennusten ostaminen 216 
» tont in myynti sieltä 61 

Ruskeasuon rait iotien pääteaseman järjestäminen 95, 241 
» ratsastushalli, korjaus- ja muutostyöt 162, 189 

Ruusulankatu 9, huonetilan varaaminen Töölön sivukirjastoa var ten sieltä 211 
Ryt ty län koulukoti, eläkeasia, virat, piha-alueen kaut ta kulkevan liikenteen estäminen ym. 38, 184 

» » sen uudelleenjärjestelyä koskeva aloite 38 
Räjähdysaineiden kaupan vastuunalaisen hoitajan määrääminen 107 
Röntgenlääkärit , heidän osuutensa vakuutusyhtiöiden maksamasta korvauksesta 29 

Saarisen, Eliel, muistonäyttely 212 
Sairaalalautakunta, puheer johtaja n ja jäsenten vaali 108 

» sihteerin palkkiot 171 
Sairaalalääkärien palkkauskysymystä varten asetettu komitea 134 
Sairaalat, erikoishankintojen valmistelu 119 

» hankintatoimikunnan asettaminen 134 
» henkilökunnan asuntojen suunnittelukomitean lakkaut taminen 136 
» lääkintävoimistelun järjestäminen 29, 134 
» niissä työskentelevien kodinhoitajien ateriakorvauksen suorit taminen 179 
» pohjoiseen kaupunginosaan rakennettavaa sairaalaa koskeva aloite 23, 35 
» » » rakennettavan sairaalan suunnit telutoimikunta 137 
» sairaanhoitohenkilökunnan palkkojen järjestely 170, 171 
» sairaanhoito-oppilaiden harjoittelu niissä 170 
» SPR:n plastiikkasairaalan käyt töä koskeva sopimus 33 
» » tont in rakentamisajan pidentäminen 70 
» työtakkien luovuttaminen niiden toimistohenkilökunnalle 2101 

» valtiolta saatu korvaus sodan aikana takavarikoiduista instrumenteista 171 
» varat tomien helsinkiläisten poliklinikkahoito 1701 

» viranhalti jain työaika 170-
Sairaala virasto, virat ja viranhal t i ja t ym 29, 171 
Sairaanhoitajatarkoulu, oppilaiden harjoittelu Sofianlehdon vastaanottokodissa 183 

» virat ja virkojen palkkaus ym 33, 179 
Sairaanhoitohenkilökunnan asunnontarpeen tyydyt tämistä koskeva aloite 84 
Sairaankuljetustaksan vahvistaminen 164 
Salama, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 218 
Salminen, J . N. Oy:lle vuokratun teurastamon konttorikopin irtisanomisasia 269 
Salmisaari, höyryvoimalaitoksen tont in siirtäminen sähkölaitoksen hallintoon 276 

» Suomen Kaapelitehdas Oy:n lisäaluetta ja hajoituskaivoa koskevat asiat 77, 223 
» •—Vanhakaupunki, niiden välistä sähköjohtoa var ten lunas te t tava alue 54 

Salon B-mielisairaala, virat ym., vuokrasopimuksen jatkaminen 177, 217 
Sanoma Oy., sen rakennusoikeudesta suoritettava korvaus, erään alueen käyttöoikeus 82, 224 

» » » vapaut taminen suori t tamasta kaupungille eräitä yht iön perimiä vuokria 221 
Santahaminan kansakoulun korjaustyöt 201 

» saamista kaupungin käyt töön koskevat neuvottelut 217 
Satamakatu Oy., rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 82 
Satamalaitos, aluksien vastaanottamisesta, kiinnittämisestä ja irroittamisesta per i t tävät maksut 264 

» eräiden rakenteiden purkaminen, irtaimiston myynt i 265 
» kahden varastorakennuksen ostaminen 265 
» kaluston hankinta 101 
» meripelastusristeilijän hankkiminen 266 
» satamamaksujen korottamista koskevat aloitteet 100 
» satamarakennusosastolla suoritettava organisaatiotutkimus 263 
» virat ja viranhalt i jat 101, 264 

Satamalautakunta, Fredrikinkadun sillan rakentamista tu tk iva jaosto 137 
» palkkajärjestelyjä, satamia, siltoja ym. var ten merki ty t määräraha t 267 
» puheenjohta jan ja jäsenten vaali 110 
» työttömyystöihin merki tyt määrärahat 267 

Sataman kehit tämistä ja laajentamista koskeva ohjelma 98 
» mainostaminen 269 

Satamarakennusosaston työnteki jäin toimesta perustettavalle yhtiölle myönnet ty laina, va ra t tu 
tont t i 71, 153 

Satamaratoja koskevat asiat 267, 268 
Satamat, Eteläsataman tulli varastorakennuksen korjaustyöt 265 

» » » rakennustoimikunnan lakkaut taminen 265 
» » vanhan matkustajapavil jongin luovut taminen torikauppiaiden käyt-

töön 265 
» Kata janokan I I varastorakennuksen suunnittelukilpailu 265 
» lastien käsittelyn rationalisoiminen 264 
» Länsisataman huoltorakennuksen rakennustyö 101, 265 
» » kannaksen leventämissuunnitelman hyväksyminen 267 
» » satamatyönteki jäin kahvilarakennus 265 
» raiteiden rakentaminen 267 
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Satamat , Sirpalesaaren telakka-alueen vuokraoikeuden pidentäminen 265 
» Sörnäisten huoltorakennuksen rakentamisaika 265 
» » niemen raiteiston järjestely 102 
» tul l i tarkastaj ien työajan järjestely 263 
» varasto vuokrista myönnettävä poikkeuksellinen alennus 264 

Sato, Sosiaalinen Asuntotuotanto Oy., tontt ien varaaminen ja myynt i yhtiölle 65, 217 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunta, tili- ja vastuuvapauden 

myöntäminen 47 
» » » » » » jäsenten ja tilintarkas-

taj ien vaali 110 
Selvaagin rakennustavan käyttökelpoisuudesta suoritettava tu tk imus 92, 237 
Seurakunnat , ks. Evankelisluteri laiset seurakunnat. 
Seurasaari, ulkomuseoalueen vuokrasopimuksen muuttaminen 187 
Shell Oy. öljy varastoalueen vuokralleanto yhtiölle 77 

» Oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 57 
Sibeliusviikon konsertit, kaupunginorkesterin luovuttaminen niihin 212 

» kustannusten peittäminen 48 
» säätiön hallituksen jäsenten valitseminen 278 

Sielullisesti sairaiden huoltolaitosten virat ja sairaanhoitohenkilökunnan palkkaus 28 
» » huoltotoimiston ja naisten keskuskodin ennakkovarat 169 
» » vastaanottoasemaa koskevat asiat 168, 169 

Siirtolapuutarhat 79, 236, 244 
Sijoitusohjelma, kaupungin vuosien 1956—1958 40 
Siltasaari, koneistetun pesulan perustamista sinne koskeva aloite l25 
Siltavuorenranta, sinne rakennettavan sillan suunnittelutöitä koskeva aloite 63 

» tont in n:o 16 merkitseminen tonttirekisteriin 228 
Sininen Kir ja Oy., kaupungin kar tan painattamiseen yhtiölle myönnet ty oikeus 215 
Sinivuorentie 25, huoneiston varaaminen kaupunginkirjastoa var ten 211 
Sirkkulan lastentarha, lastenseimiosaston vakinaistaminen, puolipäiväosaston siirtäminen 46 
Sirpalesaaren telakka-alueen vuokraoikeuden pidentäminen 265 
Sjöscoutkåren Vikingarna -nimisen yhdistyksen avustaminen . . 1 9 1 
Skanoil Oy:n oikeuttaminen varastoimaan nesteytet tyjä kaasuja 268 
Skatan tilustien toimikunnan kokous, edustajan valitseminen 230 
Snellmannin kansakoulu, johtajalle suoritettava asiantuntijapalkkio 204 

» » vahtimestarin ja talonmies-lämmittäjän virkojen palkkaluokat . . . . . . 43 
» » vanhan osan muutostöiden pääpiirustukset 43 

Sofianlehdon vastaanottokoti , lämmityskattilan ym. uusiminen . . . . . 1 8 3 
» » tont in varaaminen henkilökunnan asuntolaa var ten 70 
» » virat, Sairaanhoitajatarkoulun oppilaiden harjoittelu siellä 37, 183 

Sofianlehdonkatu, sähkökaapelin rakentaminen sen poikki 224 
Sosiaalinen Asuntotuotanto Oy., ks. Sato. 
Sosiaalivirastotalokomitea 136 
Sotäinvaliidien Veljesliiton avustaminen 199 

» » Helsingin osastolle vuokrat tava ton t t i 75 
Sotavahinkojen arvioimistoimikunta, kaupungin edustajan valitseminen 137 
Speedway-radan rakentamista varten otettava laina 150 
Stadion, kunnallisten harjoitussalien vuokrat 189 

» sen edustalla olevan kentän pölyn sidonta 248 
» » port in edustalla olevien pensaiden poistaminen 247 

Stadion-Säätiö, lainan myöntäminen sille 154 
» » rakennustoimikunnan asettaminen virastohuonetilojen suunnittelua varten 137 
» » sen ja kaupungin välinen sopimus virastohuoneistojen vuokraamisesta 189, 220 

Sturenkadun ja Sammatintien kulmaukseen pys ty te t tävä suojakaide 241 
» poikki rakennet tava viemärijohto 244 
» tontilla n:o 7 olevien viemäreiden ym. siirtäminen 224 
» varrella, Kult tuuri talo Oy:n kohdalla olevan kallion louhinta 248 

Ståhlbergin, presidentti, patsaan sijoittaminen Eduskuntatalon edustalle 248 
Suojakatosten jalkakäytävien korkeuden määrääminen 160 
Suojateiden merkitseminen 260 
Suomalaisen Oopperan avustaminen 23, 135 

» » hallintoneuvosto, kaupungin edustajan valitseminen 278 
» » tontin varaamista koskeva päätös 218 

Suomalainen Säästöpankki, pankkitoimen harjoi t taminen autosta käsin 224 
Suomen Desinfioimis Oy., alueen myynti yhtiölle 69 

» Joutsenen sijoituspaikka 268 
» Kaapelitehdas Oy., lisäalueen vuokraaminen yhtiölle y m 77, 223 
» » » poikkeuksen myöntäminen rakennuskiellosta 81 
» Kaupunkiliiton Lahdessa pidet tävät kaupunkipäivät , edustajien valitseminen 112 
» Kult tuurirahaston ja kaupungin välinen tontt ien vaihto — 55 
» Kunnallisten Teurastamoiden Yhdistyksen jäsenmaksun suorittaminen 269 
» Lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 184, 210 
» Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön hallitus, jäsenten valitseminen 112 
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Suomen Matkailijayhdistyksen jäsenmaksun suorittaminen 149 
» merimieshuoneen rahastojen korkovarojen jako 160 
» Meripelastusseuran ja kaupungin välinen meripelastusristeilijää koskeva sopimus 266 
» Messut Osuuskunta, kaupungin edustajan valitseminen sen kokouksiin 278 
» Metsästysyhdistys, Huopalahden ampumarata-alueen vuokraoikeuden pidentäminen . 79 
» Pankki, sille myydyn alueen kauppahinnan palauttaminen 158 
» » sopimus sen kalliosuojatunnelien pitämisestä katujen alla 223 
» Pesäpalloliitto, Hesperian pallokentän pukusuojarakennuksen luovuttaminen sille 189 
» Poliisilehden avustaminen 162 
» Punaisen Ristin plastiikkasairaalan käyttösopimus 33 
» » » Topeliuksenkadun tontin rakentamisajan pidentäminen 70 
» Satamaliiton kokous, edustajien valitseminen 112 
» Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liiton avustaminen 199 
» Säveltaiteilijain Liitto, kaupunginorkesterin luovuttaminen sen konsertteihin 212 
» Taideteollisuusyhdistyksen hallintoneuvosto, jäsenten valitseminen 112 
» Taiteilijaseura, lainan myöntäminen ja alueen vuokraaminen sille 17, 73 
» Turistiauto Oy:lle myönnet ty liikennelupa ym 257, 261 
» Venäläinen Evankelinen Vanhainkotiyhdistys Betania, lainan myöntäminen yhdistyk-

selle 17 
Suomenlinnan alueen omistusoikeutta koskeva tutkimustyö 229 

» muinaismuistoalueen teiden puhtaanapi to 243 
Suutarilan kylä, eräiden tilojen ostaminen sieltä 53 
Suvilahden höyryvoima-aseman uusiminen 105 
Svedlin, B., Oy:n konkurssipesän ja kaupungin välinen riita-asia 231 
Svenska Finlands vårdanstalt för sinneslöa -niminen laitos, jäsenten valitseminen sitä ylläpitävään 

kuntainliittoon 112 
Synnytysloman palkkaedut 129 
Syväjäädyttämö, elintarvikkeiden säilytyskokeita koskeva tutkimus ym 269 

» eräiden huoneiden varustaminen ilmajäähdyttimillä 103 
» käyttö- ym. maksut 103, 269 

Sähkölaitos, alueen pakkolunastaminen kaksoisavojohdon rakentamista varten 54, 216 
» erhelaskujen korvaaminen 275 
» eräiden kaupunginosien liittäminen 20 kV jakelualueeseen 105 
» Etelä-Suomen Voimaosakeyhtiön suoritettava korvaus 275 
» Herttoniemen muuntoaseman asuntorakennuksia koskeva tontinvarauspäätös 218 
» hiilinostureiden siirtäminen sen hallintaan 276 
» hiilivaraston suuruus 275 
» himmelin pystyt täminen Ateneumin puistikkoon 277 
» kaluston hankinta 105 
» katujen ja teiden valaistuksen järjestäminen 242, 275 
» kaukolämmityksen lämmönmyynti tariff i 104 
» kaukomittausviestiyhteyden loppuunsuorittaminen 275 
» korvauksen palauttaminen myyntipäällikkö Falinille 277 
» Kruununhaan muuntajarakennuksen väestönsuojan rakentaminen 191 
» luottotappioiden poistaminen tileistä 274 
» Malmin Sähkölaitoksen verkoston osto 105, 275 
» Nordsjön kylässä olevan kiinteistön liittäminen laitoksen jakeluverkkoon 276 
» rakennusten vuokraaminen Pi tä jänmäel tä sen käyttöön 275 
» Salmisaaren höyryvoimalaitoksen tont in siirtäminen sähkölaitoksen hallintoon ... 276 
» sen hankintatoimisto, tarvikehankintojen määrääminen 119 
» siirtomäärärahojen käyttäminen 275 
» Suvilahden—Herttoniemen välisen voimajohdon siirtäminen 276 
» » höyryvoima-aseman uusiminen 105 
» vahingonkorvaukset 277 
» Vallilan 35/5 kV aseman rakentaminen 106 
» 50-vuotishistoriikin laatiminen 277 
» viranhaltijoita koskevat asiat 105, 274, 275 
» virheellisten veloitusten oikaiseminen 277 

Sähkötarkastuslaitoksen käytöstä vapautuva t huonetilat 235 
Särkiniementien vesijohdon rakentaminen 240 
Säätytalon puistikon leikkialueen laajentamiskysymys 248 
Söderström, Werner Oy., kaupungin kar tan painattamiseen sille myönnet ty oikeus 215 
Sörnäisten ja keskikaupungin välisen liikenneyhteyden parantaminen t 251 

» niemen raiteiston järjestely 102 
» rantatie, Pohjoisrannasta sinne rakennet tava silta 250 
» rantatien varrella olevien laiturien purkaminen 265 
» » » olevan alueen luovuttaminen Paraisten Kalkkivuori Oy:lle 77 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunta 212 
Taideteosten hankkiminen 204, 211, 213 
Taivallahden kansakoulua koskevat asiat 43, 201, 204 
Taivalsaaren palloilukenttien ym. rakentaminen 189 
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Taksa, henkilövu okra-autojen 262 
» kaupungin viranomaisten toimituskirjoista kannettavien lunastusten 14 
» kuorma- ja pakett iautojen 262 
» palolaitoksen sairaankuljetuksesta ym. perittävien maksujen 164 
» tontin mittauksesta ym. suoritettavien maksujen 82 

Taksat, kaupungin laitosten perimien maksujen, niiden tarkistaminen 149 
Taksoituslautakuntaa koskevat asiat 9, 110, 111 
Tali, alueen ostaminen sieltä 52 
Talin asuntoalueelta maansaantiin oikeutetuille myydyt tont i t 69 

» puhdistamon piirustusten hyväksyminen 246 
» siirtolapuutarhapalstojen vuokraoikeuksien pidentäminen 79 

Talot, kaupungin, niiden korjaukset ym 82, 233, 234 
Talous-Osakekauppa, viemärivuodon aiheut taman vahingon korvaaminen liikkeelle 219 
Talousarvio, kaupungin v:n 1956 19—25, 159 
Talousarviokäsittelyn helpottamista koskeva aloite 19 
Talousarvion toteutumista ja tilien asemaa koskevat ilmoitukset 160 

» v:n 1956, laatimista ja noudattamista koskeva kiertokirje 7, 159 
Talousspriin myynti luvat 108 
Tammisaaren piirimielisairaalan kuntainliiton perussäännön muuttaminen 179 
Tammisalo, erään alueen ostaminen sieltä ym 188, 215 
Tapanila, alueen vuokraaminen sieltä palokaivoa varten, sen rakentaminen 70 

» aluevaihdot 58, 59 
» eräiden tilojen ja alueiden ostaminen sieltä 52, 54 
» lastentarha- ja seimirakentamista sinne koskeva aloite 23, 47 
» ruotsinkielistä kansakoulua koskevat asiat 43, 205 
» sinne rakennettavan mielisairaalan viemäröimistyöt 243 
» tontt ien myynt i sieltä 66 

Tapanilan urheilukenttä, puku- ja peseytymissuojan rakentamista sinne koskeva aloite 40 
» ylä- ja alakansakouluihin asennettavat vesijohtopisteet 43 

Tehtaankadun kansakoulu, irtaimistoluettelon laatiminen 201 
» » muutos- ja korjaustyöt 43, 201 

Tehtait ten Koulu Oy., tontin myynti yhtiölle 66 
Tehostus Oy., erään tontin vuokralleanto yhtiölle Herttoniemestä 74 
Telko Oy., alueen vuokralleanto yhtiölle Herttoniemestä 74 
Temppeliaukion kalliosuojan osan erottamiskustannukset 235 
Teollisuus- ja varastotonttien luovutusmuodon määrääminen 49 
Teollisuusjäte Oy., liikkeen vastuunalaisen hoitajan hyväksymistä koskeva lausunto 280 
Teollisuuslaitokset, aikakauslehtien tilaaminen 270 
Teollisuuslaitosten asiamiehen virka 270 

» kassa- ja tilivirasto, virat 103, 270 
» lautakunta, johtosäännön muuttaminen 103 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 110, 112 

Tervalammen kylän erästä lohkomistoimitusta koskeva maanjako-oikeuden kokous, edusta jan 
valitseminen 230 

» työlaitos, virat ja virkojen palkkaus 36 
» » virka-asunnot, muutos- ja asennustyöt ym 180 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio, käteiskassa 166 
Terveydenhoitolautakunta, kotisairaanhoitoasemaa varten vara t tava huonetila 166 

» likavesien johtamista avo-ojiin koskeva tarkkailu 166 
» puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 110 
» sanomalehtien tilaaminen ym 110 
» toimiston käteiskassa 166 

Terveydenhoito virasto, virat ja virkojen palkkaus 28, 166 
Terveydenhuoltotyön kehit tämistä koskevan sopimuksen uusiminen 165 
Teurastamo, elintarvikkeiden säilytyskokeita koskeva tu tkimus ym 269 

» J . N. Salminen Oy:lle vuokratun konttorikopin irtisanomisasia 269 
» johtosäännön muuttaminen 103 
» kaluston hankinta, muutostyöt 103, 269 
» Malmin lihantarkastamoa koskevan sopimuksen irtisanominen 269 
» syväjäädyt tämömaksut 103, 269 
» vahingonkorvaukset 269 
» viranhalt i jat 269 

Teurastamoalueen käyttösuunnitelmaa laatimaan asetettu komitea 136 
Teurastamolautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 110 

» sihteerin palkkio 269 
Tiet, niiden puhtaanapi to 243 

» » rakentaminen Oulunkylässä ym 242 
» » valaistus 242, 275 

Tikkurila, Ala-, aluevaihto siellä 60 
Tikkurilan rakennussuunnitelmaehdotuksia koskeva lausunto 227 
Tilastotoimisto, kalleusluokitustoimikunnan tehtävien suorittaminen 123 

» käteiskassa, reikäkorttikoneen vuokraaminen 122, 123 
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Tilastotoimisto, muutostyöt, puhelimet 123, 132 
» ulkomaankauppaa ja merenkulkua valaisevien t ietojen julkaiseminen 123 
» virat, vartiointi, virka-aika 5, 122, 123 
» väestön kehitystä ym. koskevan ennusteen täydentäminen 160 

Tilien asemaa ja talousarvion toteutumista koskevat ilmoitukset 160 
Tilinpäätös, v:n 1954 . 15, 160 
Tilintarkastajien, vuosi-, vaali 7 
Tilintarkastus, kaupungin v:n 1954 5 
Tilisäännön muut taminen S 
Tilitysvuokrien, kaupungin kiinteistöihin sijoitettujen virastojen, tarkistaminen 219, 220 
Toimituskirjojen, kaupungin viranomaisten, lunastusmaksujen taksa 14 
Toimitustalo Oy. Korkeavuorenkatu, rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 82 
Toivolan oppilaskoti, askarteluluokan perustaminen, sähkökeskuksen uusiminen 183 

» » kalustonhankintamäärärahan käyt tö 37 
» » virat ja viranhalt i jat 37, 183 

Toivoniemen koulukoti, karjatalouden lopettaminen siellä, . 184 
» » virat 38 

Tomten, Aktiebolaget, poikkeuksen myöntäminen rakennuskiellosta 81 
Tontin, korttelissa n:o 29132 olevan, ai tauskustannukset 232 

» mit tauksia ym. koskeva taksa 82 
» rakentamisvelvollisuuden täyt tämis tä koskevat päätökset 70 

Tonttien arviohintojen vahvistaminen 217 
» myynt iä koskevat asiat 60—69 
» vaihto seurakuntien kanssa, neuvottelukunnan asettaminen sitä varten 135 
» varaaminen eri tarkoituksiin 69, 217 
» vuokraajien aseman turvaamista tarkoi t tava aloite 81 
» vuokraaminen asuntotuotantokomitean toimesta perustettaville yhtiöille 77 

Tonttipolitiikan, kaupungin, muut tamista koskeva aloite 49 
Topeliuksenkadun tontin n:o 5 rakentamisajan pidentäminen 70 
Toukolan konepajan sosiaalirakennuksen rakentamista koskeva aloite 23, 93 

» sivukirjasto, virkojen perustaminen 47 
Trustivapaa Bensiini Oy., moottoriajoneuvojen huoltoasema-alueen vuokraaminen yhtiölle 73 
Tuberkuloosiparantolaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 177 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 33 
Tuberkuloosipiirien Liiton vuosikokous, kaupungin edustajan valitseminen 278 
Tuberkuloositoimisto, valtionavustusta koskeva valitus 177 

» virat ja virkojen palkkaus 33, 177 
Tuberkuloottisten jälkihuoltoa koskeva aloite 23, 33 
Tuberkulosförbundet -nimisen yhdistyksen keräyksen tukeminen 177 
Tukholman kaupungin lahja varoista myönnet ty avustus 155 

» » tilastotoimistolle annet tu adressi 146 
Tulipalossa tuhoutunut tai varastet tu irtaimisto, sen poistaminen luetteloista 249 
Tuomarinkylä, sieltä vuokra t tu ja alueita koskevat päätökset 73, 78 
Tuomarinkylän asuntoalueelta maansaanti in oikeutetuille myy ty ton t t i 69 

» erään pakkohuutokaupalla myytävän tilan hankkiminen kaupungille 216 
» Torpparinmäellä olevan alueen vuokraoikeuden pidentäminen 79 

Tuot ta ja in Lihakeskuskunta, tontin vuokraaminen sille 71 
Turkhaudan Sähkö Oy:n kaupungin omistamat osakkeet 157 
Työasiainlautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 109 
Työehtosopimukset 11, 129 
Työkalujen ja koneiden hankkimista koskevan suunnitelman laatiminen 236 
Työntekijät , eläkesäännön muuttaminen, eläkeasiat 9, 129, 130 

» heidän osallistumisensa kursseihin 129 
» kaupungin edustajina toimineille makset tava palkka 238 
» työsopimussuhteessa olevien, palkkojen korottamista koskeva aloite ym 11, 128 

Työnvälityksen harjoi t tamisluvat 107 
Työnvälitystoimisto, ammattikoulun käyneen työvoiman sijoit taminen kaupungin laitoksiin .. 185 

» sanomalehtien ti laaminen 185 
» vanhusten työnvälitysosaston jär jestämistä sinne koskeva aloite 38 
» virat, johtosääntöehdotuksen laatiminen 38, 185 

Työnvälitystoimiston ohjesäännön muut tamis ta varten asetettu komitea 134 
Työtehoneuvottelukunnan jäsenten valitseminen 118 
Työterveyslaitoksen käyt tämis tä koskeva sopimus 35 
Työttömyystyötilaisuuksien järjestämistä harkitseva komitea 134 
Työt tömyystyöt 41, 179, 192, 239, 267 
Työturvallisuustoiminnan järjestäminen virastoissa ja laitoksissa 117 
Työtuvat 36, 119, 181 
Työväen Urheiluliitto, tont in vuokraaminen sille, urheilutalon piirustusten hyväksyminen ... 79, 219 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, johtokunnan puheenjohta jan ja jäsenten valitseminen 109 

» » opintoapurahat, palkat ja palkkiot 206, 207 
» » sen rakentamista koskeva aloite 22 
» » uuden rakennuksen luonnospiirustusten hyväksyminen .... 44, 207 
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Työväenopisto, suomenkielinen, johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 109 
» » opistotalon laajentamista koskevat asiat 22, 44, 206 
» » virat, niiden palkkaus, palkkiot ym 44, 206 

Tähti torninmäen työmaaparakkeihin jär jestet tävä sähkövalaistus 239 
Töölö, Etu-, uuden kansakoulun nimen vahvistaminen Taivallahden kouluksi 200 

» » uusi kansakoulu, ks. Taivallahden kansakoulu. 
Töölön ja kaupungin luoteisosien paloaseman rakennussuunnitelma 165 

» kansakoulun korjaus- ja muutostyöt 85, 203, 239 
» Lastenseimi Yhdistyksen avustaminen 47 
» Pallokenttä, ks. Pallokenttä. 

vs> raitiotiehalli, pesu- ja pukuhuoneiden rakentaminen 252 
Töölöntorin osan kunnostamista lasten leikkialueeksi koskeva aloite 90 

Uimalaitokset, uimalat ja uimarannat 40, 188 
Ulkomaankauppaa ja merenkulkua valaisevien tietojen julkaiseminen 123 
Ulkomaisissa pankeissa olevien kaupungin tilien hoito 120 
Ulosottolaitos, johtosäännön laatimista ym. varten asetettu komitea 133 

» kaupungin perimiskuitin käyttäminen valtionverojen pakkoperinnässä 159 
» virat ja viranhalti jat 160 

Union-Öljy Oy., moottoriajoneuvojen huoltoasemaa varten yhtiölle vuokrat tu alue 73 
Unioninkadun ja Liisankadun risteyksen laajentamista koskeva aloite 93 
Urheilu- ja retkeilylautakunta, eräiden alueiden luovuttaminen sen hallintoon 187, 189 

» » » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 108 
» » » vuokrauskysymyksiä käsittelevien jaostojen sihteerin määrää-

minen 137 
» » retkeily toimisto, virat ja viranhalti jat ym 187 
» » voimisteluseurojen määrärahojen jakoperusteet 186 

Urheiluhallinnollisen, skandinaavisen, kongressin järjestäminen 146 
Urheilukentät 38—40, 188, 247 
Urheilulaitosten rakentamiseen veikkausvoittovaroista jae t tavat avustukset 188 
Uusi Suomi Oy., rakentamisoikeudesta yhtiölle määrä t ty korvaus 82 
Uutelan ulkoilualue, vanhojen sähköpylväiden myyminen 187 

Vaaliluetteloiden laatimista van uudistamista tarkoi t tava aloite 15, 149 
Vahingonkorvaukset 219, 236, 249, 250, 262, 264, 273, 274, 277 
Vainajien muiston kunnioittaminen 148 
Vajaaliikkeisten Kunto yhdistyksen ylläpitämän lastentarhan tukeminen 210 
Vajaamielisten ruotsinkielisten lasten huoltoa varten perustettu kuntainliitto 183 

» sijoituskysymystä harkitsemaan asetettu komitea 136 
Vakuusasiakirjojen tarkastus 114 
Valio, Voinvienti-Osuusliike, sen oikeuttaminen rakentamaan lämpöj ohtokanava 223 
Vallilan erään tontin vuokralleanto 72 

» kerhokeskus, nuorisotyön ohjaajan virka 195 
» kesäleikkitoiminnan siirtäminen Pitäjänmäelle 210 
» Kesäteatteri, muutos- ja korjaustyöt ym 48, 212, 233 
» 35/5 kV aseman rakentaminen 106 
» nuorisotalon rakentamista koskeva aloite 23, 42 
» ruotsinkielinen kansakoulu, siivoojalle suoritettava korvaus 205 
» sivukirjastoa varten varat tu tont t i 70, 217 

Valmistavaa poikien ammattikoulua koskevat asiat 16, 44, 45, 169, 207, 213, 240 
» tyt töjen ammattikoulua koskevat asiat 45, 208 

Valtion antamien velkasitoumusten kattamiseen myönnet ty määräraha 16 
» ja kaupungin välinen aluevaihto 60, 216 
» » » » sopimus vesijohtotunnelin rakentamisesta 53 
» virastojen kalliosuojatunnelien rakentaminen katujen alle 223 

Valtionavut, niitä koskevat asiat 160, 177, 199 
Valtiotieteellinen kansainvälinen kongressi, kaupungin edustajan valitseminen 145 
Vanhainkoti, piha- ja puistoalueen kunnostaminen 246 

» virat ja virkojen palkkaus ym 36, 181 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 112 
Vanhusten asuntolat, Munkkiniemen ja Maunulan, aluetöiden loppuunsuorittaminen 181, 247 

» » niiden rakentamista koskeva aloite 85 
» työnvälityksen järjestämistä koskeva aloite 38 

Vankeusyhdistyksen avustaminen, työnvälitysluvan myöntäminen sille 107, 184 
Vantaan Pitkäkoski, vedenottamon rakentamista koskeva kokous 229 

» » sen varrelle rakennettava vesijohtotunneli 53 
Vantaanjoen vesistön lauttaussäännön muuttaminen 229 
Vapaussodan Invaliidien Yhdistyksen avustaminen 199 
Varmuusrakenne Oy., poikkeuksen myöntäminen rakennuskiellosta 81 
Varsasaari, saunakaivon syventäminen 188 
Varsovan kaupungin vapautuksen 10-vuotisjuhla, kaupungin edustajien valitseminen 144 
Vartiokylä, tontin myynti sieltä, aluevaihto 59, 69 
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Vartiokylän kansakoulu, korjaustyöt 201 
Vasa Oy., Rakennusliike, tont in vuokraaminen sille 75 
Vattuniemen karin laajentaminen ja yhdistäminen Lauttasaareen 267 
Vedenpuhdistuskurssit, Suomen Kemistiliiton jär jestämät 273 
Veikkausvoittovaroista urheilulaitosten rakentamiseen jaet tavat avustukset 188 
Velkasitoumusten, valtion antamien, kattamiseen myönnetty määräraha 16 
Vellamonkatu, eräiden tontt ien vuokralleanto sen varrelta 71 
Venealtaan järjestäminen Pikku-Huopalahteen 227 
Veneeristen taut ien poliklinikkaa koskevat asiat 29, 169 
Verhoilija-ammattikoulun toiminnan lopettaminen 44 
Verkkopallokentän rakentaminen Pitäjänmäelle . 189 
Verkkosaaren alueiden vuokralleanto 77 

» halkosahan rakennusten siirtäminen 125 
Verolautakunta, jäsenten valitseminen 111 
Verotusta koskevat asiat 159 
Verotusvalmisteluvirastoa koskevat asiat 9, 126, 270 
Vesalan alue, palokaivon rakentaminen 165 
Vesijohto-, katu- ja viemäritöiden tehostamista koskeva aloite 93 
Vesijohtojen rakentaminen, yksityisille siihen myönnetyt luvat 271—273 
Vesijohtotyöt 103, 240, 267 
Vesilaitos, eräiden tilojen ostaminen ja käyt tö sen tarpeisiin 52, 270 

» Ilmalan vesitornin pääpiirustukset 104 
» talossa Malminrinne 6 olevien huonetilojen luovuttaminen sille 271 
» vahingonkorvaukset 273 
» Vanhankaupungin vesilaitoksen virka-asunnot 270 
» Vantaan Pitkäkoski, sinne rakennettavaa vedenottamoa koskevat asiat 53, 273 
» vedenpumppauslaskun poistaminen tileistä 273 
» vesijohtojen rakentaminen 103, 271—273 
» viranhalt i jat 103, 270 

Vesimaksujen palauttaminen eräille Pakilan omakotialueen vuokraajille 222 
Vetehiset -nimiselle yhdistykselle myönnet ty avustus 188 
Viemäri-, vesijohto- ja katutöiden tehostamista koskeva aloite 93 
Viemärityöt 86—88, 239, 243—246 
Vihannespalstatoiminnan järjestäminen 225 
Viipurin Urheilijat -yhdistyksen vapaut taminen mainospaikkojen vuokran maksamisesta 225 
Vilhonvuorenkatu, rautatieraiteen rakentaminen sen poikki 268 
Viranhaltijat, eläkeasiat 11, 129, 130 

» eläkesäännön muut taminen ja täydentäminen 9, 29 
» influenssaepidemian a iheut tamat sairauslomat 129 
» konekirjoituslisät 11, 129 
» lento vakuutuksen ottaminen virkamatkoja tekeville luottamus- ja virkamiehille 128 
» loppiaispäivän jälkeisen lauantain myöntäminen vapaapäiväksi 130 
» matka-apurahat 138—142 
» oman auton ja moottorip. käyttäminen virka-ajoihin 130, 165; 166, 168,180, 182,214, 239 
» osallistuminen kursseihin 129 
» palkkojen ja palkkaluokituksen uudelleenjärjestely 10, 127, 128 
» päivystyskorvaukset 10 
» synnytysloman palkkaedut 129 

Virastot ja laitokset, hankintatoiminnan uudelleenorganisointi 5, 119 
» » » kaluston hankinta , kunnossapito ja siirrot 120, 131 
» » » niiden edustajille jär jes tet tävä rationalisointikoulutus 118 
» » » työturvallisuustoiminnan järjestäminen niissä 117 

Virastot, niiden sijoittamista Kaupungintaloon harkitseva komitea 136 
Virastotalon rakentamista Puistolaan koskeva aloite 23 
Virat, niitä koskevien hakuilmoitusten julkaiseminen ammattilehdissä 237 
Virka-asunnot, ks. ao. laitoksen kohdalta. 
Virkasäännön kokouspalkkioita koskevan kohdan muuttamista tarkoi t tava aloite 10 
Virkavuosien laskeminen eläkettä ja ikälisää varten 12 
Voimistelu- ja urheiluseurojen avustusmäärärahojen jakoperusteet 186 
Voinvienti-Osuusliike Valion oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava 223 
Wulff, Oy., kaupungin kar tan painattamiseen myönnetty oikeus 215 
Vuokra-aluekomitea, valtion aset tama, sille annet tava selitys 136 
Vuokrat, kaupungin käyttöön vuokra t tu jen huoneistojen 219 

» niiden reaaliarvojen selvittämistä varten asetettu komitea 135 
Wuorio, Otto, Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 76 
Väestönsuojat, ks. kalliosuojat. 
Väestönsuojelutoimisto 191 
Väinölä, koululasten päiväkoti, huoneiston ostaminen sitä var ten 47 
Väkijuomien anniskeluoikeuksia ja väki juomamyymälöi tä koskevat lausunnot 106 
Välikysymys, Haagan liikennettä koskeva 97 

» kaupungin töiden suorit tamista koskeva 93 
» nuorisojärjestöjen avustusmäärärahojenjakamista koskeva f . . . 41 
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Yhteiskunnallisen Korkeakoulun kunnallishallinnon opinto-osaston avustaminen 205 
Yksinäisten miesten joukkomajoitus, ks. Kodittomien miesten joukkomajoitus. 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustaminen 134, 185 
Yleisradio Oy:n ja musiikkilautakunnan yhteistyötä valmisteleva komitea 135 
Yleisten töiden lautakunta, eräiden rakennusten siirtäminen sen hallintoon 239 

» » » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 239 
» » » sanomalehtien tilaaminen, määrärahat 239 

Yliopiston ja kaupungin välinen sopimus helsinkiläisten potilaiden hoitamisesta ihotautien 
poliklinikassa 35 

» » » » » lääketieteellisen opetuksen järjestämisestä Kivelän 
sairaalassa 175 

Ylioppilaskunnan, Helsingin Yliopiston, sen tontin rakentamisvelvollisuus ja rakentamisoikeus 
70, 218 

Äitiys- ja lastenneuvolat 29, 133, 169 
Ärts Stiftelse, Familjen Alex., -nimisen säätiön lahjoitus 45 

Öljysatama, Herttoniemen, oikeus nesteytet tyjen kaasujen varastoimiseen siellä 268 
Öljyvarastoalue, Laajasalon, alueiden vuokralleanto sieltä 77 



V i i m e k s i i l m e s t y n e e t j u l k a i s u t 

(Muut paitsi A IV ja Y julkaisee Helsingin kaupungin tilastotoimisto) 
A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti , t au luko t myös ruotsiksi j a englanniksi 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
41. 1956. 
Jä lk immäinen osa (tilastokatsaus). 
36—38. 1951—53. 

II—III. Ulkomaankauppa ja merenkulku. Suomenkielinen tekst i , t au lukot ja tavara luet te lo myös 
ruotsiksi ja englanniksi. 
17. 1955. 

IV. Helsingin kaupungin teollisuuslaitokset. Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten l au takunnan 
julkaisema vuosikertomus. Suomenkielinen teksti , t au luko t myös ruotsiksi. 
41. 1956. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimis ton julkaisema. Suomen- ja 
ruotsinkielinen, englanninkielinen katsaus. 
41. 1956. 

VI. Opetuslaitokset. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos, t au luko t myös englanniksi. 
23. 1954/55. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. 
Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkielinen sisällysluettelo. 
46. 1957. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
68. 1955. (vuosikerta 1952 ei vielä ole i lmestynyt) . 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. 
Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
29. 1957. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 
Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
34. 1956. 

F. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. 
Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
Ajankohta inen i r toleht i jär jes te lmää käy t täen . 

G. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. 
Suomen- ja ruotsinkielinen teksti . 
11. 1957. 




