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» alueiden ja tonttien vuokralleanto sieltä 80, 81, 84, 85, 245 
» eräiden tonttien kauppahintojen maksuajan pidentäminen 241 
» Etelä-, lasten päiväko titarve siellä 61 
» » yleisen sauna-ja pesulaitoksen rakentaminen sinne 54 
» korttelin n:o 29010 tontin n:o 5 asemakaavan muuttamista koskeva anomus 250 
» Pohjois-, aluelääkärin viran perustamista sinne koskeva aloite 30 
» » korsujen hävittäminen sen lähistöltä 249 
» » lasten päiväko titarve siellä 61 
» » puistoalueen kunnostaminen ja lasten kahluualtaan rakentaminen sinne 62 
» tontin varaaminen uskonnolliselle yhdyskunn alle 243 
» tonttien myynti sieltä 74 
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Haagan, Pohjois-, kerhokeskus, huoneiston vuokraaminen sieltä Lasten Kesä-yhdistykselle 213 
» » » kansakoulun käyttöön hankittujen kalustoesineiden siirtäminen 

keskukseen 213 
» pallokenttää varten myönnetty avustus . 203 
» Yhteiskoulu Oy., rakennuspiirustusten ym. hyväksyminen 243 
» » » tontin vuokraaminen sille 81 
» » Oy:n lainojen takaaminen ym 17, 167 

Haahkantie, viemärin rakentaminen sieltä Tallbergin puistotielle 264 
Haapaniemen urheilukenttä, puhelimen järjestäminen sinne 134 
Haga Ungdomsförening -nimisen yhdistyksen oikeuttaminen pitämään seurataloansa osaksi kau-

pungin maalla 248 
Haka, Helsingin Asuntokeskuskunta, osakkeiden ostaminen siltä 241 

» » » sen oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava Lumi-
kintien alitse 247 

» » , » tonttien vuokraaminen sille 83 
Hakaniemen lastentarha, sen yhteyteen perustettava lasten seimi 60 
Hakasalmen Oy:n oikeuttaminen alentamaan pääomaansa 168 
Hallintoelinten j a liikelaitosten, kaupungin, yhteistoiminnan parantaminen 24—26 
Hanasaaren höyryvoimalaitoksen luonnospiirustusten hyväksyminen — 105, 303 
Hankintakirjan, kirjallisuutta koskevan, pitäminen virastoissa ja laitoksissa 150 
Hankintatoimisto, aloite sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamiseksi kaupungin hankintoja 

suoritettaessa 4 
» kaupungin laitosten ym. kaluston hankinta ja kunnossapito 132 
» käteiskassa, varasto, käyttökelvottoman irtaimiston poistoa koskevat ohjeet 

ym 121 
» laskutusta koskevan tutkimuksen suorittaminen ym 121 
» virat ja viranhaltijat ym 4, 121 

Harjun ruumishuone, kaupungin käyttöön kuuluvan osan siirtäminen kiinteistölautakunnan hal-
lintoon 235 

Heinolan sahan kannattavuutta koskeva tutkimus 125 
Helsingfors Segelklubb -nimisen pursiseuran oikeuttaminen aallonmurtajan rakentamiseen ym. ... 285 
Helsingin Osakepankki, ks. Osakepankki, Helsingin, sekä vastaavasti muut sanalla Helsingin al-

kavat. 
Helsinki-Huopalahden kaupunginvoudinkonttori, ulosottoapulaisine suoritettava erikoispalkkio 28 

» -Leningrad pikaluistelun kaupunkiottelunjärj estäjiltä perittävä rata vuokra 203 
» -Malmin kaupunginvoudinkonttori, ulosottoapulaisine suoritettava erikoispalkkio ym. ... 28 
» » » viranhaltijat 171 
» -mitalin jakotilaisuuden järjestäminen 132 
» » lahjoittaminen Kansallismuseon kokoelmiin 132 
» -Seura, korvauksen suorittaminen sille uuden vuoden vastaanottotilaisuuden järjestämi-

sestä 305 
Helsinkiä esittävän uuden kuvateoksen julkaiseminen 137, 151 
Henkilövuokra-autoilijain virkapuku 280 
Hermanni, tonttien vuokralleanto sieltä 78 
Hernesaari, autokorjaamon korjaus- ja muutostyöt 260 

» lisäalueen vuokraaminen Ford Oy:lle 100 
Herttoniemen kansakoulu, soittokoneen luovuttaminen seurojen ja yhdistysten käyttöön 220 

» pikatiesuunnitelmaan liittyvän paikallistien rakentamista varten ostettava alue 66 
» puhdistuslaitos, virkojen perustaminen, eräiden virka-asuntojen määrääminen 89, 267 
» sivukirjasto, kaluston hankkiminen ym 63, 230 
» » virat 62 
» suunnan liikenteen hoitamista linja-autoilla ja pääväylien rakentamista koskeva 

aloite 99 
» urheilukenttää varten myönnetty avustus 203 
» urheilupuiston sijoitussuunnitelma 202 
» vanhusten asuntolan rakentamiseen liittyvät suunnittelutehtävät, tontin varaami-

nen sitä varten 41, 242, 260 
» yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiön lainat, koulurakennuksen rakennuspiirustusten 

hyväksyminen 18, 156, 167 
Herttoniemi, aluevaihto 72 

» eräiden tonttien vuokrasopimusten tarkistaminen ym 85 
» erään alueen luovuttaminen sähkölaitoksen hallintoon 303 
» Itä-, lastentarhaa ja -neuvolaa varten varattu tontti 242 
» » urheilukentän rakentamista sinne koskeva aloite 46 
» lämpöjohtokanavan rakentaminen Lumikintien alitse 247 
» Pohjois-, äitiysneuvolaa koskevat asiat 177, 242 
» Ruonansalmen puistoa varten pakkolunastettu alue 69 
» sinne rakennettavan uuden juurikasvivaraston luonnospiirustusten hyväksyminen 102 
» sähkönj akokeskuksen sij oittaminen sinne 286 
» tonttien myynti sieltä 74 
» » vuokralleanto sieltä 82 
» uimarannan j a venelaiturin rakentamista sinne koskeva aloite 50 
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Hesperian urheilukenttä, laitteiden kunnostaminen, puhelimen järjestäminen sinne 46, 134 
Hevossalmen tunnelin ja sillan rakentamista ja sen kustannuksia koskeva selvitys 286 
Hiekkasatama-alueen varaaminen Vattuniemen pohjoisrajalta ja Sompasaaren etelärannalta 285 
Hietalahdenkadun leventämistä varten ostettava alue 66 
Hietarannan uimalan uudelleen järjestäminen ym 202 
Hiihtokeskuksen perustamista koskeva suunnitelma, sen toteuttamiseksi asetettu toimikunta 136, 203 

» » pääkaupunkiin koskeva aloite 51 
Hirvihaaran vanhainkoti, viranhaltijain palkkaus 41 
Hitsaajatalo Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 82 
Holhouslautakunta, viranhaltijat 173 
Holvi Oy., huoneiston ostaminen yhtiöltä Lauttasaaren lastentarhaa varten 240 

» » sen ja kaupungin välinen aluevaihto 69 
Hotelli- ja Ravintolakoulusäätiön, Suomen, rakennuskustannusten vahvistaminen, kiinnitys-

järjestys ym 168 
Humallahden uimalan hyppytornin purkaminen 202 
Huoltokassan neuvottelukunnan jäsenten valitseminen 138 

» virat 124 
Huoltolaitokset, hoitopäivämaksujen vahvistaminen ym 40, 43, 189 

» sairaaloihin verrattavat, henkilökunnan vuosilomat ja työvoimakysymys 189 
Huoltolautakunta, ammattilehden tilaaminen sen jäsenille 190 

» ateriakorvausten korottaminen sen alaisissa laitoksissa 189 
» kansaneläkkeiden suorittaminen sille 190 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 108 
» sen alaisten huoltolaitosten ohjesäännön muuttaminen 40 

Huoltovirasto, virat ja viranhaltijat 41, 189, 190 
Huomiomerkit, koulua ym. osoittavat sekä yleiset 279 
Huoneenvuokralautakunnan, jäsenen toiseen virkaan sijoittamiskysymys 173 

» päätoimisen, lakkauttaminen 30 
Huoneenvuokralautakuntien ja niiden keskuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 111 
Huoneenvuokrasäännöstelyn lopettamista, uusien ohjeiden antamista asunnonjakotoimikunnalle 

ja asemakaavoituksen tehostamista koskeva aloite 88 
Huoneenvuokratoimisto, sieltä vapautuvan henkilökunnan sijoittaminen kaupungin muihin vir-

koihin 119 
Huoneistojen varaaminen eri tarkoituksiin 255 
Huopalahden, Pikku-, varastoalueelle johtavan tien korjaaminen 262 

» poliisivartioaseman piirustusten hyväksyminen ym 29, 173 
Huovitien ja Santa vuoren tien leikkikentän kunnostaminen 268 
Hyvösen lastenkoti, virat, virka-asuntojen vahvistaminen ym 44, 195 
Hätäpuhelimet, niitä koskeva valtion ja kaupungin välinen sopimus 134 
Hätäpuhelintoimikunta, sen kokoonpanon muuttaminen 139 
Häädettyjen väliaikaisen sijoittamisen tutkiminen, sitä varten asetettu komitea 87, 137 
Häädetyt, läpikulku talon rakentaminen heidän sijoittamistaan varten 254 
Häätöjen, talvella tapahtuvien, estäminen 87 
Höyrylaivaosakeyhtiö, Suomen, kaupungin kartan painattamiseen sille myönnetty oikeus 237 

Ida Aalbergintien alitse rakennettava lämpöjohtokanava 247 
Ikälisät, virkavuosien laskeminen niitä varten 130 
Ikäluokkien, suurten, kaupungille aiheuttamien ongelmien ratkaiseminen 209 
Ilmalan vesisäiliön ensimmäisen rakennusvaiheen loppuun suorittaminen 102 

» » yhteyteen sijoitettavat Puhelinyhdistyksen radiopuhelinasemat ja antenni-
laitteet , 291 

» vesisäiliörakennuksen erään huoneen vuokraaminen autokeskusradioasemaksi, viemä-
röinti 291 

Ilmoitusten, kunnallisten, julkaiseminen sanomalehdissä 3, 147 
Influenssan aiheuttamat viranhaltijain ja työntekijäin poissaolot 130 
Intimiteatterin avustaminen 64 
Invalidien avustaminen 216 
Invalidit, liikennelaitoksen alennuslippujen myöntäminen heille 273 
Invaliidien Ammattihuoltolaitos, ammattikoulutalon luokkahuoneen vuokraaminen sen käyttöön 224 
Invaliidisäätiö, lääkitysvoimisteluopiston oikeuttaminen käyttämään eräitä kaupungin sairaa-

loita oppilaidensa harj oitussairaalana 181, 192 
» tontin varaaminen sitä varten 242 

Invalidisäätiön isännistö, jäsenen valitseminen 307 
Investointitoimikunnan sijoitussuunnitelman hyväksyminen 118 
Irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomus 7, 127 

» » » vaali 107 
Irtaimiston, käyttökelvottoman, poistamista koskevat asiat 121 
Iso-Roobertinkadun ja Fredrikinkadun kulmauksessa olevan alueen hankkiminen kaupungin 

omistukseen 238 
Istutukset 94, 268 
Itsenäisyyspäivän juhlavalaistus 259, 305 
Itämeren-, Mechelininkadun ja Ruoholahdenkadun risteyksen valaistus 303 



316 H c kemistö 

Johanneksenrinteen jatkeen kunnostaminen leikkipaikaksi 268 
Johtamistaidollisen neuvottelutilaisuuden järjestäminen Solvallassa 119 
Johtosääntö, liikennelaitoksen 96 

» » lautakunnan 96, 101 
» satamalautakunnan 101 
» sivistyksellistä rakennushuoltoa valvovan toimikunnan 29 
» terveydenhoidontarkastajan 175 
» terveydenhoitoviraston 30 
» teurastamolautakunnan 101 
» ulosottoviraston 27 
» veroviraston 128 

Jollakseen rakennettavaa rivitaloa koskeva rakentamisoikeuden muutos 250 
» rakennettavat tiet 263 

Joutomaiden, rikkaruohoa kasvavien, niittäminen 250 
Juhlavalaistukset 257, 259, 305 
Julkaisut, kaupungin kustannuksella painetut, niiden jakaminen ym 153 
Juurikasvivaraston, elintarvikekeskuksen uuden, luonnospiirustusten hyväksyminen 102 
Järjestelytoimisto, aloite lautakunnan perustamiseksi sitä varten 4 

» hankintatoimiston laskutusta koskevan tutkimuksen suorittaminen 121 
» sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen, huonetilat 120 
» virat ja viranhaltijat 119 

Järjestyssääntö, Helsingin kaupungin yleinen, sen hyväksyminen 29 
» » » » sitä valmistelemaan asetettu komitea 135 

Jäsenmaksut, Kaupunkiliitolle ym. suoritettavat 170 
Jätekeskus, sen oikeuttaminen suorittamaan raiteiston järjestely 286 
Jätkäsaari, betonitehtaan sijoittaminen sinne 285 
Jääkenttä-säätiö, edustajiston valitseminen ym 307 

» » lainan myöntäminen sille 155 
» » sen kaupungilta ostamia valaistus-ym. laitteita koskeva maksusopimus 202 

Kaarela, Etelä-, eräiden kerrostaloalueen katujen pituusleikkausten vahvistaminen 251 
» » huoneiston varaaminen lastensuojelu viraston alaista nuorisokotia varten 255 
» » kerrostaloalueen tonttien luovutusmuotojen määrääminen 65 
» » » » vuosivuokran määrääminen 84 
» » » » viemäröimissuunnitelman vahvistaminen 94 
» » lastentarhan ja -seimen perustaminen sinne 229 
» » lämpöjohtokanavan rakentaminen Kanne Itien alitse 247 
» » tontin varaaminen sieltä kansakoulua, lastentarhaa ja -seimeä varten 242 

Kaarelan, Etelä-, kansakoulu, pihavalaistuksen järjestäminen 220 
» kartanoon kuuluvan erään peltoalueen kuivauskustannukset 250 

Kaasulaitos, erään alueen siirtäminen sen hallintoon 296 
» irtaimiston myynti, käyttöomaisuuden arvon korottaminen, laajennustyöt ym 296 
» kaasu johdon asentaminen Vellamonkatuun 297 
» kaasun ja hiilen myynti 297 
» » myyntitariffin korottaminen ym 103 
» Kivelän sairaalalle myytävän kesäkaasun hinnan korottaminen 103 
» talousarvioehdotuksen laatimista varten virastoille ja laitoksille tiedotetut kaasun 

ym. yksikköhinnat 170, 289 
» virat ja viranhaltijat 103, 203, 296 

Kaasun ja sähkön tariffikomitea, sihteerin ottaminen kumpaiseenkin jaostoon 138 
Kadetintie, erään osan rakentaminen ja tasottaminen 262 

» viemärin rakentaminen tontin n:o 6 kohdalla 264 
Kadunnimistön, eräiden kaupunginosien, vahvistaminen ym 250, 251 
Kadut ja tiet, eräiden katujen päällystyksen uusiminen 264 

» » » Jollakseen rakennettavat tiet 263 
» » » Kadetintien erään osan rakentaminen ja. tasottaminen 262 
» » » Koskelantien erään istutuskaistan järjestäminen 94 269 
» » » Laajalahdentien erään osan rakentaminen ' 262 
» » » Lauttasaaren eräiden katujen ja viemärien rakennuskustannusten osittelu ... 92, 261 
» » » Lumikintien rakentaminen 262 
» » » Myllykalliontien erään osan rakentaminen 262 
» » » niiden rakennuskustannusten laskeminen 250 
» » » Nordenskiöldinkadulta Auroran sairaalaan vievän tien rakentaminen 93 
» » » Nordsjön kylään rakennettava tie 263 
» » » Oulunkylän erään alueen katujen ja viemärien rakennuskustannusten osittelu ... 92 
» » » » » tien rakentaminen 263 
» » » » vanhainkodin tieyhteyksien parantaminen 261 
» » » Outokummuntien kunnossapitokustannukset 262 
» » » Paanutien rakentaminen 262 
» » » Pirkkolantien länsipuolisen jalkakäytävän rakentaminen 94 
» » » Puistolan, Tapanilan ja Pukinmäen sisääntuloteiden päällystäminen 92 
» » » Stansvikin kartanon alueelle rakennettava tie 262 
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Kadut ja tiet, Tarvontien rakentaminen 262, 263 
» » » tärkeimpien liikenneväylien kestopäällystämistä koskeva aloite 93 
» » » Töölönkadun ja Kivelänkadun kulmauksen kunnostaminen 228 
» » » Vallilaan rakennettava ajotie 263 
» » » Valurinkadun käyttäminen ulospääsytienä 263 
» » » Vanhan Talvitien ajoradan päällystäminen 94 
» » » Westendin puistotien hoitokustannukset 203, 264 

Kaisaniemen lammikon uudelleen järjestämistä koskeva aloite 95 
» puiston erään alueen uudelleen järjestely 268 

Kaivohuone Oy., Uusi, vuokraerän palauttaminen yhtiölle, sen anomus juhlavalaistuksen asen-
tamiseksi 245, 257 

Kaivopuiston rannasta Suomenlinnaan johtavan talvitien valaistuksen järjestäminen 303 
» vastainen käyttö 65 

Kallion kansakoulun vesikaton uusiminen 57 
» nuorisokodin piha-alueen kunnostaminen 268 
» » piirustusten vahvistaminen, perustamiskustannukset ym 196 
» » toiminnan järjestely 44 
» paloaseman sivukirjaston lakkauttaminen 63 
» sivukirjasto, kaluston hankkiminen 63 
» Yhteiskoulu Oy.n lainat 18, 156 

Kalliosuojat, Erottajan kalliosuojan käyttöä koskevan vuokrasopimuksen pidentäminen 84 
» katujen alla olevista valtion virastojen kalliosuojatunneleista tehtävä sopimus 51 
» Kulosaaren uuden asutusalueen kalliosuojan suunnittelu 205 
» niiden rakentaminen ja siviilisuojelun tehostaminen 52 
» » vuokraamista, korjauksia ym. koskevat asiat 51, 205, 230 
» Vartiokylän kalliosuojan sähkölaitteiden asentaminen 205 

Kammion sairaalan hankkiminen kaupungin omistukseen ym 69, 182 
Kansainvälinen Jälleenrakennuspankki, sen myöntämän lainan ehtojen muuttaminen 154 
Kansakoulut, asuntola-työkodin perustaminen oppivelvollisuutensa erikoisluokilla suorittaneiden 

jälkihuoltoa varten 195 
» D-vitamiinin lisääminen koululaisille tarjottavaan maitoon 218 
» esiliinojen hankkiminen ruoanjakajille 219, 222 
» huoneistojen käyttöä koskevien sääntöjen uusiminen ym 218 
» kansakoululaitoksen historiateoksen aikaansaamista varten asetettu toimikunta ... 136 
» kansakoululuokkien keskimääräisen oppilasluvun alentamista tarkoittava aloite ... 58 
» kansakouluntarkastajien virkojen lisäämistä koskeva aloite 58 
» kouluhoitajat 57 
» koulukasvitarhatoiminnan johtajan palkkio 217 
» koululääkärit, silmäpoliklinikka, korvapoliklinikka, kasvatusneuvolat ... 30, 222, 223 
» koulutaloissa esiintyvien epäkohtien ja puutteellisuuksien poistaminen 55 
» niiden työajan vahvistaminen lukuvuodeksi 1957/58 55 
» ohjesäännön muuttaminen 55 
» opettajien ylitunti- ja johtajanpalkkioiden ym. vahvistaminen 217 
» opetustarkoituksiin käytettävien kirjoituskoneiden huolto 121 
» oppilaiden vakuuttamista tapaturman varalta tarkoittava aloite 56 
» painettujen selostusten julkaiseminen eräiden koulujen rakennustoiminnasta 218 
» ruokailuhuoneistoja ja ruoanjakajien työolosuhteita koskevan tutkimuksen suo-

rittaminen 56 
» ruotsinkieliset, johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 109 
» » Kruununhaan koulun työpajan tuuletuksen tehostaminen 222 
» » Kulosaaren koulun oppilaiden ruokailusta suoritettava korvaus ... 222 
» » » koulusta nuorisotoimistolle siirrettävät valaisimet 212 
» » Käpylän koulua koskevat asiat 58, 222 
» » Topeliuksen koulua varten lahjoitettu stipendirahasto 58 
» » Vallilan koulussa anastettujen suksien korvaaminen 222 
» » virat ja viranhaltijat 58, 222 
» Ruskeasuon ja Paloheinän alueen kansakoulujen suunnittelua koskeva aloite.... 58 
» suomenkieliset, aivovauriolapsille myönnetyt liikennelaitoksen vapaaliput 221 
» » apukoulun kuraattorin tehtävien järjestäminen 219 
» » elokuvatoiminnan johtajalle maksettava palkkio 219 
» » eräiden virka-asuntojen määrääminen 219 
» » Etelä-Kaarelan koulun piha valaistuksen järjestäminen 220 
» » Helsingin Opettajayhdistyksen järjestämien lentopallopäivien kus-

tannukset 222 
» » Helsingin Opettajayhdistyksen kesävirkistystoimintaa koskeva 

revisioviraston huomautus 221 
» » Hyvän Toveruuden Kilvan järjestäminen 222 
» » jatkokoulun metalli- ja luonnonopillisten linjojen työpajojen ja 

työkalujen hoito 219 
» » johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 109 
» » Kallion koulun vesikaton uusiminen 57 
» » kanslian käyttöön vuokrattava huonetila 220 
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Kansakoulut, suomenkieliset, kirjastosihteerin palkkio 219 
» » koulurakennuksen rakentamista Vartiokylään ym. koskeva aloite 57 
» » Käpylän kouluun hankittava seinämaalaus 233 
» » Lapinlahdenkatu 6:n koulun huoneistossa suoritetut sähkötyöt ... 220 
» » Malmin jatkokoulun muutos- ja korjaustyöt 220 
» » » ruotsinkielisen jatkokoulun koulutalon siirtäminen suo-

menkielisten kansakoulujen hallintoon 220 
» » Maunulan koulua koskevat asiat 57, 303 
» » Myllykallion kouluun hankitun freskomaalauksen kustannukset ... 221 
» » opettajakorkeakoulun vuokrakorvauksen vahvistaminen 220 
» » oppilaiden osallistuminen Joensuussa vietettäviin talvikisoihin ... 222 
» » oppilaille jaettavien hampaiden hoitoa koskevan lentolehtisen 

painatuskustannukset 221 
» » Oulunkylän ja Vartiokylän koulurakennusten piirustusten hyväk-

syminen 57 
» » » uuden kansakoulun vesi- ja viemärityöt 265 
» » Pajalahden koulurakennuksesta luovutettavat huonetilat 220 
» » Porolahden koulurakennukseen liittyvän kirjastorakennuksen 

piirustusten hyväksyminen 230 
» » Porolahden, Snellmanin ja Tolarin koulujen johtokunnille irtaimis-

toluetteloiden laatimisessa myönnetty lykkäys 220 
» » Porthaninkadun koulussa sattunut tulipalo 220 
» » 100-vuotisjuhlan järjestäminen ym 222 
» » soittokoneiden luovuttaminen seurojen ym. käyttöön 220 
» » Suomenlinnan ja Vallisaaren koulurakennusten rakennustyöt ... 221 
» » » koulurakennuksen piirustusten hyväksyminen ym. 57 
» » Taivallahden ja Meilahden kouluissa tapahtuneet varkaudet 220 
» » » koulun vihkiäisjuhla, korkokuvan hankkiminen 222, 223 
» » Tapanilan koulun siivoojia varten järjestettävät peseytymistilat... 220 
» » Toukolan koulun sähkövirran muuttamisesta aiheutuneet työt ... 220 
» » Töölön koulun harmoonin myyminen 220 
» » uimaopetuksesta opettajille maksettava palkkio 219 
» » Vallisaareen rakennettavan koulutalon piirustusten hyväksyminen 57 
» » virat ja viranhaltijat 57, 204, 219 
» Toivonliittotoimikunnan toiminnanjohtajan palkkion vahvistaminen 217 
» tontin varaaminen Etelä-Kaarelasta koulutarkoituksiin 242 
» tyttöluokkien opettajien alipalkkaisuuden oikaisemista koskeva aloite 58 
» ulkokuntalaisten oppilaiden koulukustannusten korvaaminen 55, 221 
» vahtimestareiden, siivoojien ym. ylityöpalkkioiden korottaminen 217 

Kansalaisoikeudet, Suomen, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 105 
Kansallismuseo, Helsinki-mitalin lahjoittaminen museolle 132 
Kansallis-Osake-Pankki, kaupungin kartan painattamiseen sille myönnetty oikeus 236 

» » » lisätystä rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 86 
Kansallisoopperan, Suomen, avustaminen 23 
Kansallisteatterin, Suomen, avustaminen 64 
Kansaneläkelaitos, ilmoitus v:n 1958 kansaneläkkeiden tukiosien kunnille aiheuttamista menoista 190 

» kansaneläkkeiden suorittaminen huoltolautakunnalle 190 
» lainan anominen siltä 154 

Kansanpuistot 46, 201 
Kansanteatterin, Helsingin, avustaminen 23 

» » yhtiökokoukseen valittu kaupungin edustaja 307 
Karhusuontien kylätiekunnalle myönnetyn avustuksen peruuttaminen 264 
Kartat, kaupungin toimesta painettavien valmistus, painatusoikeuden myöntäminen yksi-

tyisille ym 235 
Kasarmikatu 21, tontin varaaminen sieltä rakennusvirastoa varten 76 
Kasarmitorin hallin nimen muuttaminen 250 
Kastelli-nimisestä tilasta tyttöjen vastaanottolaitosta varten varattu alue 195, 242 
Kasvatusneuvola, kansakoulujen 223 
Kasvatusopillinen kirjasto- ja lukusalisäätiö, kaupungin edustajien valitseminen sen hallituk-

seen 307 
Katajanokan eräiden alueiden siirtäminen kiinteistölautakunnan hallintoon 236 

» korttelin n:o 191 erään alueen pääoma-arvon määrääminen 283 
» laiturin I varastorakennuksen rakennustyöt 283 
» » II varastorakennuksen piirustusten hyväksyminen 100, 283 
» uuteen huoltorakennukseen hankittava korkokuva 286 

Katajanokka, yksinäisten henkilöiden asuntolan rakentaminen, satama-alueen rajan muuttami-
nen 42, 66 

Katrinayhdistys, erään alueen vuokraaminen sille 80 
Katualueen eristämisestä rakennustöitä varten kannettavat maksut 28 
Kauppakoulun, Helsingin, avustaminen 62 
Kauppiasyhdistyksen, Helsingin kaupungin, mitalin luovuttaminen kaupungille 122 
Kaupunginarkisto, asiakirjojen hävittämistä koskevat ohjeet 4 
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Kaupunginarkisto, kirjallisuuden ja irtaimiston hankkiminen, varastot ym 122 
» Olympia-arkiston tallettaminen sinne 122 
» viranhaltijat 122 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimiston oikeuttaminen avustamaan kaupungin palveluksessa 
olevia eräissä oikeudenkäynneissä 129 

» » oikeuttaminen edustamaan kaupunkia kiinteistöosake-
yhtiöiden yhtiökokouksissa 118 

» » virat ja viranhaltijat 4, 114, 118 
» diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asiain luettelo 116 
» ja kaupungin lautakuntien yhteistyö 115 
» » sen yleis jaoston kokoukset 114 
» kokoonpano 3, 114 

Kaupunginhallitus, laskujen hyväksyminen 115 
Kaupunginjohtajat 116 
Kaupunginkanslia, auton ostaminen ym 117 

» virat ja viranhaltijat 3, 114 
Kaupunginkellarin ja eräiden kokoushuoneiden luovuttaminen eri tilaisuuksiin 258 
Kaupunginkirjasto, kaluston hankinta, kirjahankinnat ym 230 

» Korkeavuorenkadun väestönsuojasta vuokrattava lisätila 230 
» muutos- ja lisärakennustöiden piirustusten hyväksyminen 63 
» sivukirjastoja koskevat asiat 62, 230, 231, 243 
» virat ja viranhaltijat 62, 116, 117, 230 

Kaupunginlääkäreiden ohjesääntöä koskeva esitys 30 
Kaupunginmuseo, huonekalujen ja sisustusesineiden ostaminen ym 231 

» varastotilan vuokraaminen talosta Jääkärinkatu 8 231 
Kaupunginorkesteri, sen luovuttaminen eri tarkoituksiin 232 

» » oopperassa suorittamasta työstä aiheutuneet sunnuntai- ja ylityökor-
vaukset ym 231 

» sävellyskilpailun 75-vuotisjuhlan johdosta järjestettävän, palkintokustan-
nukset 64 

» virat ja viranhaltijat, palkkaus ym 63, 231 
Kaupunginpuutarhan kasvihuoneen luovuttaminen musiikkitilaisuuden järjestämistä varten 259 

» hoitamista istutuksista perittävät maksut, koristekasvien luovutus ym. 268,269 
Kaupungintalon juhlasalin luovuttaminen eri tilaisuuksiin 258, 259 
Kaupunginvaltuuston ent. puheenjohtajien Lauri Ahon ja Antti Tulenheimon muotokuvan maa-

lauttaminen 117, 118 
» kokoonpano 1—3 
» kokouskutsujen ym. kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen 3, 147 
» työjärjestyksen muuttamista koskeva aloite 3 
» vaalilautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 107 

Kaupunginviskaalinvirasto, viranhaltijat 172 
Kaupunginvoudinkonttorit, ulosottoapulaisine suoritettava erikoispalkkio ym 28, 171 
Kaupunkiliiton, Suomen, ansiomerkkien jakotilaisuudet 132 

» » jäsenmaksun suorittaminen 170 
Kaupunkilähetys, Helsingin, huonetilan vuokraaminen siltä sairaanhoitohenkilökunnan asunto-

laa varten 185 
Kelkkamäkiä ja luistinratoja koskevat asiat 267 
Kemian Keskusliitolle suoritettava jäsenmaksu 170 
Kemijoki Oy., koskiosuuksien ostaminen siltä 104, 297—303 

» Oy:n hallintoneuvosto, kaupungin edustajan valitseminen 307 
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, ks. Mannerheim-liitto. 
Kerhokeskukset, nuorisotyölautakunnan 213 
Kerrostalorakennustoiminta, maanhankintalain mukainen 210 
Keskuspesulan luonnospiirustusten hyväksyminen 54 

» uuden, rakennustyöt 191 
Kesä virkistys- ja lomanviettotoiminnan avustaminen 136, 215 
Kielin kaupungin vierailukutsu 147 
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden, eräiden, rakennuskustannuksiin käytettyjen varojen lopul-

linen vahvistaminen 253 
Kiinteistö Oy. Haavikko tie 12—18, yhtiön ja kaupungin välisen tontinvuokrasopimuksen piden-

täminen 84 
» » Kirstinkatu 12 -nimiselle yhtiölle myönnetty laina 15 
» » Maunulan Kirkkomäki 1—3, yhtiön ja kaupungin välisen tontinvuokrasopimuk-

sen pidentäminen 84 
» » Männikkötie 7, yhtiön ja kaupungin välisen tontinvuokrasopimuksen pidentä-

minen 84 
» » Rajametsäntie 22—24, yhtiön ja kaupungin välisen tontinvuokrasopimuksen pi-

dentäminen 84 
» » Roihuvuoren tie 20, yhtiölle vuokratun tontin vuokrasopimuksen tarkistaminen... 85 
» » Sahanmäki, yhtiön ja kaupungin välisen tontinvuokrasopimuksen pidentäminen 84 
» » Siilitie 9, tontin vuokraaminen yhtiölle 83 
» » » 11—13, tonttien vuokraaminen yhtiölle 83 



320 H c kemistö 

Kiinteistöjen omistaminen, ulkomaalaisten oikeudesta siihen annettavat lausunnot 106 
» ostot 65, 66, 239—241 

Kiinteistölautakunta, eräiden alueiden siirtäminen sen hallintoon . 235, 303 
» Harjun ruumishuoneen erään osan siirtäminen sen hallintoon 235 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 110 

Kiinteistöosakeyhtiöiden, kaupungin, omistamien ja perustamien, osakepääoman tuotto 168 
Kiinteistövirasto, autojen ostot ja myynnit, ennakko varat ym 234 

» eräiden perimistoimenpiteiden lopettaminen 235 
» Pohjois-Haagan lähistöllä olevien korsujen hävittäminen asumiskelvottomiksi 249 
» traktoreiden hankkiminen 64 
» virat ja viranhaltijat 64, 234, 235 

Kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus 7, 127 
» » » vaali 107 

Kioskeja koskevat asiat 249 
Kirjailijaliitto, Suomen, sen avustaminen . 232 
Kirjailijat, helsinkiläiset, aloite kirjasakkoina kertyneiden varojen käyttämiseksi heille myönnettä-

vinä avustuksina ja stipendeinä 63 
Kirjallisuus-ja taideapurahojen jako toimikunnan asettaminen, avustusten jakaminen '232 
Kirjapainokoulu, kevätlukukauden alkamispäivän määrääminen 225 

» virat ja virkojen palkkaus ym 59 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjastoauton hankkimista esikaupunkialueiden liikkuvaa kirjastoa varten koskeva aloite 63 
Kirjastolautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 110 

» seppeleen laskeminen valtion kirjasto toimiston johtajan haudalle 231 
Kirkkohallintokunta, huonetilan vuokraaminen siltä eräitä kaupungin virastoja varten 244 
Kivalterintien ja Käskynhaltijantien välisen pintavesiviemärin rakennustyöt 264 
Kivelän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 178, 181, 182 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 34, 35, 103 
Kiviaidankadun viemärin rakentaminen 264 
Kivinokan kansanpuisto, maa-alueen vuokraaminen Puhelinyhdistykselle 201 

» » talviasumislupien kumoaminen 201 
Kodinhoitajat, palkkauksen järjestely ym 190 
Kodinhoitotoiminnan, vanhusten, tehostamista koskeva aloite 43 
Kodittomat, heitä varten rakennettavaa asuntolaa koskeva asia 66 

» yksinäisten miesten majoittamista koskeva aloite 42 
Kokouspalkkioiden suorittaminen viranhaltijoille 130 
Komiteain ja toimikuntien sihteereille suoritettavien palkkioiden määräämisperusteet 151 
Komiteat ja komiteapalkkiot 135—141 
Komiteat, ks. myös Toimikunnat. 

» ym., aloitetoimikunnan jäsenten valitseminen ym 120 
» » asuntotuotantokomitean täydentäminen 252 
» » esikaupunkiliikenteen suunnittelukomiteaa koskevat asiat 99, 139 
» » esikaupunkitoimikunnan asettaminen 137 
» » » muuttamista esikaupunkilautakunnaksi koskeva aloite 12 
» » Helsingin kaupungin yleistä järjestyssääntöä valmistelemaan asetettu komitea 135 
» » » Käsityönopettajaopiston säätiölle myönnettävän lainan suuruutta 

harkitsevan toimikunnan kokoonpano 139 
» » Helsinkiä esittävän kuvateoksen aikaansaamista varten asetettu toimikunta ... 137 
» » hiihtokeskuksen perustamista varten asetettu toimikunta 136 
» » huoltokassan neuvottelukunnan jäsenten valitseminen 138 
» » hätäpuhelintoimikunnan täydentäminen 139 
» » häädettyjen väliaikaista sijoittamista suunnittelemaan asetettu komitea ... 88, 137 
» » kansakoululaitoksen historiateoksen aikaansaamista varten asetettu toimikunta 136 
» » kaupungin ja ev.lut. seurakuntien maa-alueiden vaihtoa selvittelemään asetettu 

neuvottelukunta 137 
» » » mielisairaanhoitotilanteen parantamista tarkoittavan toimikunnan 

asettaminen 136 
» » konepajatoimikunnan jäsenten valitseminen, sihteerin palkkio 271 
» » konserttitalon rakentamista varten asetettu neuvottelukunta 137 
» » koulujen avustusten myöntämisperusteita harkitseva komitea 136 
» » kunnallishallinnollisen päätäntävallan järjestämiskomitea 135 
» » kuvaamataidetoimikunnan jäsenten valitseminen, sihteerin palkkio ym 233 
» » lastenpsykiatrisen työn järjestämistä varten asetettu komitea 138 
» » lomanvietto- ja kesävirkistystoiminnan tukemista harkitsemaan asetettu komitea 136 
» » luottamusmiesten palkkiosääntöä tarkistamaan asetettu komitea 138 
» » maistraatin kunnallisneuvosmiesten lukumäärän vähentämistä harkitsevan 

komitean lopettaminen 139 
» » moottoriajoneuvohuoltoasemien tonttitarvetta selvittelemään asetettu komitea 137 
» » musiikkikirjaston perustamisen edellytyksiä tutkimaan asetettu toimikunta 137 
» » naistyövoiman työttömyyskysymystä tutkimaan asetettu komitea 136 
» » Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen rakentamistoimikunta 137 
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Komiteat, ym., raastuvanoikeuden järjestelykomitea, kaupunginpalvelijain keskitettyä käyttä-
mistä koskeva selvitys 138 

» » ruotsinkielisen työväenopiston sisustusta suunnittelemaan asetettu komitea 137 
» » sairaalain ruokakysymystä tutkimaan asetettu komitea 136 
» » » sairaskertomusaineiston mikrofilmausta tutkimaan asetettu komitea 136 
» » sairaalalautakunnan hankintatoimikunnan ym. asettaminen 138 
» » » vaalitoimikunnan ja hankintatoimikunnan palkkiot 178 
» » sairaanhoitajakoulutusta, kaupungin omaa, tutkimaan asetettu komitea 136 
» » sairaankuljetustoimintaa tutkimaan asetettu komitea 135 
» » sivistyksellistä rakennushuoltoa valvovan toimikunnan johtosäännön hyväk-

syminen 29 
» » sosiaalivirasto taloon tulevien virastojen tilitoimen organisaatio, komitean aset-

taminen sitä varten 135 
» » sähkön ja kaasun tariffikomitean oikeuttaminen ottamaan sihteeri kumpaiseen-

kin jaostoon 138 
» » taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunnan asettaminen, avustusten jaka-

minen 232 
» » taksoituslautakunnan johtosääntöehdotusta laatimaan asetettu komitea 9, 135 
» » talviliikennetoimikunnan asettaminen ja täydentäminen 138, 139 
» » teattereiden, orkestereiden ja musiikkijärjestojen avustusmäärärahojen myöntä-

misperusteita tutkimaan asetettu komitea 137 
» » tieliikennelain aiheuttamia muutoksia liikennejärjestykseen ym. harkitsemaan 

asetettu komitea 138 
» » toimisto virkojen pätevyysvaatimusluokkiin sijoittamista varten asetettu komi-

tea 135 
» » työsääntöj en tutkimista varten asetetun komitean työn lopettaminen 139 
» » työttömyystyö tilaisuuksien järjestämistä varten asetettu komitea 137 
» » vapaa-ajanviettokomitean täydentäminen 139 
» » yhteistoimintatoimikunnan täydentäminen 139 
» » yleishyödyllisten yritysten ja laitosten ym. avustusten jakoa harkitsemaan ase-

tettu komitea 136 
Koneet ja työkalut, eri laitosten, suunnitelman laatiminen niiden hankkimiseksi 90 
Konekirjanpitolisän maksaminen viranhaltijoille 11 
Konekirjoitus- ja pikakirjoituslisän suorittaminen viranhaltijoille 131 
Konserttien, ulkoilma-, järjestäminen 200 
Konserttitalon rakentamista varten asetettu neuvottelukunta 137 
Koristekasvien luovuttaminen eri tarkoituksiin 269 
Korkeasaaren liikennemaksujen korottaminen 272 
Korkeasaari, apinatalon rakennustyöt, kivikokoelman luovuttaminen ym 51, 200 
Korkeavuorenkadun väestönsuojasta kaupunginkirjastolle vuokrattava tila 230 
Korkeussuhteiden, eräiden kortteleiden ja tonttien, vahvistaminen 251 
Koron, kaupungin liikelaitosten pääoman, määrääminen 24, 168 
Kortteleiden ja tonttien, eräiden, korkeussuhteiden vahvistaminen 251 
Korttelin nro 308 taloa ja tonttia nro 21 koskeva aluevaihto 73 

» » 494 siirtäminen kiinteistölautakunnan hallintoon 235 
Koskelan sairaskoti, askarteluhuoneiden luovuttaminen Yhteiskunnallisen Korkeakoulun käyt-

töön, auton ym. hankkiminen 192 
» » eräiden rakennusten piirustusten hyväksyminen ym 41 
» » hoitopäivämaksut 40 
» » lääkitysvoimisteluoppilaiden harjoittelu siellä ym 192 
» » puhelinkeskuksen ja henkilöhakulaitteiden hankkiminen 133 
» » toimistotöitä koskevan tutkimuksen suorittaminen 191 
» » virat ja viranhaltijat 41, 191 

Koskelantien erään avo-ojan putkittaminen 94 
» » istutuskaistan järjestäminen 94, 269 
» kortteliin nro 953 kaivettava oja 264 

Kotitalouslautakunta, eräissä opetus- ja perhepesuloissa suoritettavat kunnostus- ym. työt, 
kaluston myynti ym 227 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 109 
» virat ja virkojen palkkaus 60 

Kouluhammasklinikka, kaluston hankkiminen taloon Merimiehenkatu 12 perustettavaa klinikkaa 
varten 31 

» viranhaltijat ja virkojen palkkaus 31, 176 
Koulujen, eräiden, avustamista harkitsemaan asetettu komitea 136 
Koulukodit, Ryttylän koulukodin karja- ja maatalouden lopettaminen, virat ja viranhaltijat ym. 197 

» Toivolan koulukotia koskevat asiat 197 
Koulukotien valtionavun maksaminen 195, 197 
Koululaiset, liikennelaitoksen alennuslippujen myöntäminen heille 273 
Koulumatkatoimisto Oy., lainan myöntäminen sille 15 

» » tonttien varaaminen ja vuokraaminen sille 66, 77 
» Oyrn asuntolan kustannusarvion ja rakennuspiirustusten hyväksyminen ... 243 

Kunnall.kert. 1957 I osa 21 
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Koulutustoimikunta, jäsenten valitseminen, opetus- ja luentopalkkiot, kurssien järjestäminen ym. 118, 
119 

» huonetilan vuokraaminen sitä varten 244 
Kovaosaisten Ystävät -niminen yhdistys, käytöstä poistettujen jakkaroiden luovuttaminen sille 181 

» », - -nimisen yhdistyksen avustaminen 43 
Kristillinen Työväenyhdistys, Helsingin, Kulosaaressa olevan huvilan vuokraaminen sille 245 
Kruununhaan kansakoulu, ruotsinkielinen, työpajan tuuletuksen tehostaminen 222 
Kukkienmyyntipaikkojen, eräiden, vuosivuokran vahvistaminen 249 
Kulkuyhteyksien parantamista vapaa-ajanviettopaikkoihin tarkoittava aloite 98 
Kullatorpan lastenkoti, sen laajentaminen vajaamielislaitokseksi 196 

» » virat, hoitopäivämaksun korottaminen 43, 44 
Kulosaaren kansakoulu, ruotsinkielinen, oppilaiden ruokailusta suoritettava korvaus 222 

» kartano, maaston kunnostamistyöt ym 257 
» kartanon pienpuhdistamon ja viemärin rakentaminen 264 
» » talonmies-vahtimestarin työsuhde 203 
» siltaa koskevat asiat 100, 285 
» urheilukentän uudelleen järjestely 203 
» uuden asutusalueen kalliosuojan suunnittelu 205 
» vanhainkoti, paloturvallisuustyöt, virat 41, 193 

Kulosaarentien leventämistä varten ostettava alue 66 
Kulosaari, alueiden ostaminen sieltä 67 

» aluevaihdot 70 
» huvilan vuokraaminen sieltä Helsingin Kristilliselle Työväenyhdistykselle 245 
» siellä olevan muinaishaudan valokuvaaminen ym 269 

Kultaseppäkoulu, huonetilan luovuttaminen sille Alppikatu l:ssä sijaitsevasta ammattikoulu-
talosta 224 

Kulttuuritalo Oy., Helsingin, lisätystä rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 86 
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, kokoojajohdon rakentaminen Keskusliiton omistaman alueen 

kautta 265 
Kumpula, erään alueen vuokran vahvistaminen 245 
Kumpulan koulukasvitarhan alueen palauttaminen kiinteistölautakunnan hallintoon 235 

» leikki- ja urheilukentän perustamista koskeva aloite 48 
» uimala, Intiankadulta sinne johtavan tien nimen vahvistaminen 251 
» » koululaisille tilapäisesti myönnetty ilmainen uintioikeus 201 
» » siellä sattunut lämmityskattiloiden vaurioituminen 270 
» » sinne johtavien teiden valaistustyöt 303 
» uimalan harjoitussalien käytöstä urheilu-ym. seuroilta perittävät maksut 201 

Kunnallishallinnollisen kirjallisuuden keskuskortiston lopettaminen 124 
» päätäntävallan järjestely, sitä harkitseva komitea 135 

Kunnalliskodin johtokunnan alaisten laitosten nimien vahvistaminen 190 
Kunnallislehden, Suomen, ja Finsk Kommunaltidskrift -nimisen lehden tilaaminen 153 
Kunnallisvaalien kustannukset 151 
Kunnallisverotusta koskevat asiat 19, 169 
Kunnallisvirkamiesyhdistys, Helsingin, avustuksen myöntäminen sille 262 

» » sen kesäkodin rakennustyöt 257 
Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestön, Helsingin, ja kaupungin välisen työehtosopimuksen muut-

taminen 11 
» » kesäkodin talonmies-vahtimestarin työsuhde 203 
» » » kunnostamistyöt ym 257, 264 

Kuorma-autot, ks. Autot. 
Kurssit, opinto- ja neuvottelupäivät ym., koulutustoimikunnan järjestämät 119 
Kurssitoiminta, kaupungin työvoiman kouluttaminen eri kursseilla 145 
Kustaankartanon vanhainkotia koskevat asiat 40, 41, 192 
Kuvaamataidetoimikunta, jäsenten valitseminen, sihteerin palkkio ym 233 
Kuvamainos Oy., Ruskeasuon ratsastushallista yhtiölle vuokratun varastotilan vuokran määrää-

minen 203 
Kuvateoksen, Helsinkiä esittävän, julkaiseminen 137, 151 
Kyyhkysten hävittäminen, kyyhkyslakan rakentaminen ym 175 
Käenkuja, Paraisten Kalkkivuori Oy:n oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohto tontille n:o 2 1 a 246 
Kähertäjäkoulu, huonetilojen luovuttaminen sieltä eri yhdistysten käyttöön ym 225 

» virat ja virkojen palkkaus 59 
Käpylä, nuorisotalon sijoittaminen sinne 214 
Käpylän ruotsinkielistä kansakoulua koskevat asiat 58, 222 

» suomenkieliseen kansakouluun hankittava seinämaalaus 233 
» urheilupuiston varastosuojan rakentaminen 46 

Käsityönopettajaopiston, Helsingin, säätiölle myönnettäviä lainoja koskevat asiat 16, 17, 139, 166 
Kätilöiden ohjesääntöä koskeva esitys 30 
Kätilöopiston, vanhan, tontin palauttaminen kaupungille 238 

Laajalahden asuntoalue, eräiden tonttien varaaminen puistoalueeksi 243 
» » tonttien myynti sieltä 75, 76 

Laajalahdentien erään osan rakentaminen 262 
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Laajasalo, alueiden ostaminen sieltä 67 
» Jollakseen rakennettavaa rivitaloa koskeva rakentamisoikeuden muutos 250 
» » rakennettavat tiet 260 
» tonttien myynti sieltä 75 

Laajasalon palloilu- ja urheilukenttää varten myönnetty avustus 203 
» öljyvarastoalue, erään osan vuokraaminen ja rajojen määrääminen 245 
» » sitä koskeva Oy. Gulf Oirin ja kaupungin välinen vuokrasopimus 248 

Laakson kentälle rakennettava leikkikenttä 268 
Lahden runkotien rakentamista varten suoritettava aluevaihto 72, 93 

» tie, kiertotien rakentaminen Pitäjänmäeltä sinne 93 
Lahjoitukset, kaupungin saamat 43, 58, 122, 269 
Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö 194, 230 

» varoista myönnetyt lainat 157—163 
» varojen sijoittaminen 157 

Laina-anomus, Kansaneläkelaitokselle osoitettu 154 
Lainat, ks. myös Asuntolainat ja Omakotilainat. 

» asuntorakennustoimintaa varten myönnetyt 157 
» kaupungin myöntämät 14, 15, 16, 45, 139, 155, 156 
» » ottamat 12, 13, 153, 154 
» lahjoitusrahastojen varoista myönnetyt 157—163 
» Mortgage Bank of Finland Oy:n myöntämän lainan ehtojen muuttaminen 154 
» oppikoulujen rakennuslainojen täytetakauksia koskevan päätöksen muuttaminen 16 
» Soutumiehet-nimisen yhdistyksen lainan maksuajan pidentäminen 16 
» työllisyyslainojen yleisiä ehtoja koskeva Suomen Kaupunkiliiton ilmoitus 155 
» valmistavan poikien ammattikoulun rakennuslaina 154 
» yksityisille oppikouluille myönnettävien lainojen ehdot 13 

Lainojen, eräiden, maksattamisehdot ym 163 
» takaaminen 16, 17, 155, 166 
» talousarvioon merkittyjen, saamatta jääneiden, poistaminen tileistä 13 

Lammassaaren moottoriveneliikenteen aikataulun ja kuljetusmaksujen vahvistaminen 200 
Lapinlahdenkatu 6:n kansakoulu, väliaikaisen sähkölämmitysjärjestelmän asentaminen 220 

» 10:n kansakoulu, soittokoneen luovuttaminen järjestöjen käyttöön 220 
Lasten Kesä -nimiselle yhdistykselle Pohj ois-Haagan kerhokeskuksesta vuokrattava huoneisto ... 213 
Lastenhoitoyhdistys, Suomen, sen avustaminen, Kaupunginpuutarhan luovuttaminen sille mu-

siikkitilaisuutta varten 194, 259 
Lastenhuoltolaitokset, hoitopäivämaksujen korottaminen 43, 189 

» lääkintävoimistelijan palkkaaminen niihin 195 
» vieraspaikkakuntalaisille annetusta hoidosta perittävä korvaus 195 

Lastenkodit, Hyvösen lastenkodin eräiden viranhaltijain virka-asuntojen vahvistaminen ym 195 
» Nukarin lastenkodin viranhaltijat 196 
» Päivölän ja Kullatorpan lastenkotien laajentaminen vajaamielislaitoksiksi 196 
» » lastenkodin käteiskassa, virat ja viranhaltijat ym 196 

Lastenkotien, eräiden, hoitopäivämaksun vahvistamisesta kaupungin tekemä valitus 189 
Lastenlinna, Helsingin, kaupungin edustajan valitseminen sen edustajistoon 307 

» » paikkojen varaaminen sieltä 37 
Lastenmielenterveystyön järjestäminen, suunnitelman laatimista varten asetettu komitea 138 
Lastenpsykiatrin toimisto, virkojen palkkaus, toimiston huoneisto 31, 176 
Lastenseimet, ks. myös Lastentarhat. 

» Hakaniemen seimen perustaminen ym 60, 228 
» ja koululasten päiväkodit, valtionapuanomusten hylkääminen 228 
» tontin varaaminen Etelä-Kaarelasta lastenseimitarkoituksiin 242 
» virat ja virkojen palkkaus 60 

Lastensuojelulautakunta, ateriakorvausten korottaminen sen alaisissa laitoksissa 189 
» leirirahan maksaminen sen alaisille viranhaltijoille ja työntekijöille 194 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 108 
» sen alaisten koulukotien valtionapuanomukset 195 

Lastensuojelun Keskusliitto, Linnanmäen huvipuistoalueen vuokran maksuajan pidentäminen ... 245 
Lastensuojelu virasto, huonetilan vuokraaminen sitä varten 244 

» virat ym 44, 194 
Lastentarhain lautakunta, huoneiston varaaminen Lauttasaaresta sen tarpeita varten 53 

» » lastenseimen johtajan palkkaaminen sen alaisiin laitoksiin 228 
» » opettajien edustajan valitseminen siihen 229 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 110 
» toimisto, eräiden perimistoimenpiteiden lopettaminen 235 

Lastentarhat, ks. myös Lastenseimet. 
» apulastentarha Aulaa koskevat asiat 44, 196 
» Etelä-Kaarelaan perustettava lastentarha 229, 242 
» Hakaniemen lastentarhan yhteyteen perustettava lastenseimi ym 60, 228 
» henkilökunnan ruokailusta perittävä korvaus 228 
» huoneiston ostaminen talosta Hämeentie 85—89 240 
» ilmaisen aterian tarjoaminen ruotsinmaalaisille vieraille 229 
» kaupungin toimesta rakennettavien lastentarha- ja seimirakennusten sijoittamis-
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Lastentarhat, kysymys 228 
» lastentalon rakentamista Etu-Töölöön koskeva aloite 76 
» lastentarhan ja seimen sijoittamista Etu-Töölöön koskeva kysymys 243 
» lastentarhanopettajien sijoittaminen kesäleikkikentille ym 229 
» Lauttasaareen perustettava lastentarha 60, 240 
» Oulunkylän lastentarharakennuksen töiden loppuun suorittaminen 228 
» Pakilan lastentarha-alueen aitaaminen 228 
» Puistolaan perustettava lastentarha 229 
» päivä- ja leikkikodit, niiden perustamista koskevat aloitteet 60, 61 
» Rauhalan lastentarhan ulkoilupaikan kunnostaminen 228 
» sosiaaliministeriön lastentarhanopettajien ja johtajien palkkauksesta antamat 

ohjeet . 228 
» Suomenlinnan lastentarhan ja -seimen vesi- ja viemärijohtotyöt 237 
» tarkkailulastentarha Vanamon erään osaston siirtäminen uuteen paikkaan, valtion-

avustuksen myöntäminen sille 228 
» tontin varaaminen Itä-Herttoniemestä lastentarhaa ja neuvolaa varten 242 
» virat ja viranhaltijat, eräiden virka-asuntojen määrääminen 60, 228 

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen yhteistyö 115 
» johtokuntien ym. jäsenten vaali 107 
» päätösten ottamista kaupunginhallituksen tutkittavaksi koskeva välikysymys 10 

Lauttasaaren katujen ja viemäreiden rakennuskustannusten osittelu 92, 261 
» kerhokeskus, kaluston hankinta ym 213 
» lastentarhan perustaminen 60, 240 
» siltaa koskevat asiat 100, 285 
» sivukirjasto, apulaisvahtimestarin viran perustaminen 63 
» tenniskenttä- ja jääkiekkoaluetta varten veikkausvoittovaroista anottu avustus 203 
» urheilupuiston rakennussuunnitelman vahvistaminen 202 
» vedenhankintasuunnitelman hyväksyminen, vesisäiliötä varten varattava tontti ... 292 
» vesijohto- ja viemärityöt 265, 292 
» Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiön lainat 18, 156 

Lauttasaari, erään alueen vastaanottaminen korvauksetta kauppaneuvos Julius Tallbergin peri-
kunnalta 71 

» huoneiston varaamista sieltä nuorisotyölautakunnan tarpeisiin 53 
» irtomaan luovuttaminen Kajava tien päässä olevalta ranta-alueelta 269 
» Länsiulapanniemen siirtäminen urheilu-ja retkeilylautakunnan hallintoon 200 
» uimarannan rakentamista sen asuntoalueelle koskeva aloite 49 
» Vattuniemen pientelakka-alueen tonttien vuokrausperusteiden vahvistaminen 84 
» » pohjoisrajalta varattava hiekkasatama-alue 285 
» » vesialueen täyttäminen ja aallonmurtajan rakentaminen 285 

Lawn-Tennis Club 33 -niminen yhdistys, Munkkiniemen tenniskenttäalueen vuokraaminen sille ... 48 
Lehtisaaren asemakaavallinen järjestely 250 
Lehtisaari, muinaishaudan ympärillä olleiden kivipylväiden ja ketjujen siirtäminen sinne 269 
Leikkikentät 48, 61, 202, 229, 268 
Leikkuuopiston, Helsingin, avustaminen 62 
Leiri- ja retkeilytoiminnan yhtenäisen j ärjestelyn aikaansaamiseksi suoritettava tutkimus 194 
Lemmilän vastaanottokoti, hoitopäivämaksun korottaminen 43 

» » virat ja viranhaltijat ym 44, 197 
Leningradin kaupungin 250-vuotisj uhlaan valitut kaupungin edustajat 146 
Lepopirtti-nimisen lepokodin käyttämisestä tehty sopimus 33 
Leppävaaran-Otaniemen-Tapiolan-Lehtisaaren välisen maantien rakentaminen 248 
Lesches Äldringshem -nimiselle säätiölle myönnetyn lainan maksuajan pidentäminen 164 
Leski- j a orpoeläkekassan hallituksen j äsenen valitseminen · · · · 112 

» » » maksamien eläkkeiden tarkistaminen 131 
Lielahdentien viemärin rakentaminen 264 
Liike- j a Virkanaisten Kansallisliiton ilmoitus sille varatun lainan käyttämättä j ättämisestä 163 
Liikelaitosten ja eri hallintoelinten yhteistoiminnan parantaminen 24—26 

» kaupungin, pääoman koron määrääminen 24, 168 
Liikemainos Oy: n oikeuttaminen kiinnittämään mainoskehyksiä kaupungin laitoksille kuuluviin 

pylväisiin 249 
Liikemiesten Kauppaopiston, Suomen, Säätiönhallituksen jäsenten valitseminen 112 
Liikennejärjestyksen täydentäminen ja kumoaminen 96 
Liikennelaitoksen lautakunta, eräiden jaostojen kokousten lukumäärä — 139 

» » johtosäännön muuttamista koskeva aloite 101 
» » » vahvistaminen 96 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 110 

Liikennelaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 221, 249, 271—273, 281 
» » kaupunginvaltuuston päätökset 76, 96, 97, 99, 272 

Liikenneluvat 280 
Liikenneturvallisuustyö 282 
Liikenneväylien, tärkeimpien, kestopäällystämistä koskeva aloite 93 
Liikenteen järjestely, Herttoniemen suunnan liikenteen hoit unista linja-autoilla sekä suunniteltu-

jen pääväylien kiireellistä toteuttamista koskeva aloite 99 
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Liikenteen järjestely, liikennekorokkeet ja ajokaistat ym 278 
» » liikennemerkkien pystyttäminen, liikenteenohjausvalolaitteet 280 
» » pysäköiminen, pysäyttämisen kieltäminen eräillä kaduilla ym 277 
» » pääväyliä koskevan päätöksen muuttaminen 275 
» » Ruskeasuon suunnan liikenneolojen parantamista koskeva aloite 99 
» » Suokadun ja Pasilan- sekä Esterinkadun yhtymäkohdan liikenneturvalli-

suuden parantamista koskeva aloite 99 
Lilla Teatern -nimisen teatterin avustaminen 64 
Linja-autoasema, siellä vallitsevien epäkohtien poistaminen 98 
Linja-autoaseman ympäristön järjestely 269 
Linja-autojen, yksityisten, henkilökuljetustaksan vahvistaminen 280 
Linja-autoliikennemaksujen korottaminen 272 
Linja-auton- ja raitiovaunun kuljettajien, liikennelaitoksen, lukumäärän supistaminen 97 
Linja-autopysäkit 276 
Linnanmäen huvipuistoalueen vuokran maksuajan pidentäminen 245 
Liputuksen järjestäminen eri tilaisuuksiin 269 
Lohjan kunta, alueiden ostaminen sieltä, Väinölän tilan ostamista koskeva asia 69, 239 
Lokkalantien puistotyön loppuun suorittaminen 269 
Lomanvietto-ja kesä virkistystoiminnan avustaminen 136, 215 
Lontoon Lord Mayorin vierailukutsu, edustajien valitseminen 146 

» suomalaiselle merimieskirkolle lahjoitettava joulukuusi 147 
Luistinradat ja kelkkamäet 267 
Lumikintien rakentaminen 262 
Luontoisetujärjestelmän, viranhaltijoita koskevan, hyväksyminen 10 
Luottamusmiehet, kaupungin, heidän palkkiosääntöään tarkistamaan asetettu komitea 138 
Länginpuro, likaveden johtamisesta sen viemäriin maksettava korvaus ' 265 
Länsisatama, huoltorakennuksen rakennustyö 283 

» nosturin hankkiminen, toimistokopin ostaminen 284 
» varastorakennuksen muutostyöt 100 

Läpikulku talon rakentaminen häädettyjen sijoittamista varten 254 
Lääkintäsähkö Oy., suurjännitekytkimien myyminen yhtiölle 181 
Lääkärit, alue-, 30, 257 

» kaupungin-, ohjesääntöä koskeva esitys 30 
» sairaala-, eräiden lääkäreiden määrääminen hoitamaan toista virkaa oman virkansa 

ohella 177 
» » palkkauksen järjestelyä koskevan päätöksen oikaiseminen 31 

Maalaiskunnan, Helsingin, v. 1956 maksamien eläkkeiden kaupungin osuuden suorittaminen 170 
Maalariammattikoulu, huonetilan luovuttaminen sille Alppikatu l:ssä sijaitsevasta ammattikoulu-

talosta 224 
Maanhankintalain edellyttämät tonttikaupat 76 

» mukainen kerrostalotoiminta 210 
» mukaisten asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden luovuttamisoikeuden rajoitta-

minen 210 
» » tonttien vuokralleanto 84 

Maanjako-oikeuteen valitut kaupungin edustajat 252 
Maanlunastustoimituksista suoritettava palkkio 252 
Maanmittaustoimitukset 252 
Maantiejatkojen päätepisteiden kunnon selvittämistilaisuuteen valitut kaupungin edustajat 270 
Maanviljelijäin Maitokeskus Oy., tontin vuokraaminen sille 79 
Maanvuokrien, indeksiehtoisten, tarkistaminen 243 
Maatalouskoneiden tutkimussäätiölle eräästä peltoalueesta suoritettu korvaus 250 
Maataloustyöntekijäin, Helsingin, ammattiosaston ja kaupungin välisen työehtosopimuksen 

muuttaminen 11 
Maidontarkastamon arkiston järjestäminen 176 

» näytteidenottaj ien työaikaa koskeva valitus 175 
» virat 31 

Maidontarkastusyhdistys, Helsingin, sille liikaa suoritetun maksun jättäminen perimättä 176 
Mainostarkoituksiin käytettävien valaistuspylväiden tuottamat tulot 304 
Mainostoiminta, eräiden kaupungin laitosten omaisuuden käyttämistä siihen koskeva asia 249 
Maistraatti, kunnallisneuvosmiesten lukumäärän vähentämistä harkitsevan komitean lopettami-

nen 139 
» oikeusneuvosmies Carl Oker-Blomin kuolinpesälle suoritettava korvaus 170 
» sen lakkauttamista koskeva aloite 26 
» » työjärjestykseen esitettyjen muutosten vahvistaminen 170 
» virat 26 

Majoitus, yksinäisten miesten majoittamista koskeva aloite 42 
Majoituslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 107 
Makkaranmyyntipaikkoja koskevat asiat 249 
Maksunlykkäyksen myöntäminen eräiden yhtiöiden ym. lainojen maksamisessa 163—166 
Maksut, ks. myös Taksat ja Tariffit. 

» eräiden maksujen vapauttaminen hintasäännöstelystä 150 
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Maksut, huoltolaitosten ym. hoitopäivämaksujen vahvistaminen 40, 43, 189 
» katualueen eristämisestä rakennustöitä varten kannettavat . 28 
» Kumpulan uimalan harjoitussalien harjoitustunneista perittävät 201 
» liikennelaitoksen 272 
» oikeudesta rakentaa ulkonevia rakennusosia ym. kannettavat 31 
» palolaitoksen sairaankuljetusautojen käyttämisestä perittävät 174 
» sairaaloissa perittävät, niiden vahvistaminen 31, 178 
» sairaankuljetusmaksujen vahvistaminen 174, 280 
» satamamaksujen korottaminen 99, 101 
» Stadionin kunnallisten harjoitussalien harjoitustunneista perittävät 201 
» syväjäädyttämön käyttömaksut 101, 287 
» teurastamon eräiden, tarkistaminen 101, 287 
» tuulaaki- ja liikennemaksut 282 

Malmi, alueiden ostaminen sieltä 68 
» erään korttelin tonttijakoa koskeva valitus 250 
» lasten päiväkodin rakentaminen sinne 61 
» tontin myynti sieltä 75 
» » varaaminen sieltä ammattikoulua varten 242 

Malmin ja Oulunkylän alueiden viemäröinnin jouduttamista koskeva aloite 94 
)> jatkokoulu, suomenkielinen, muutos- ja korjaustyöt ym 220 
>> jatkokoulun, ruotsinkielisen, käytössä olleen koulutalon siirto suomenkielisten kansakou-

lujen hallintoon 220 
» lastenkoti, hoitopäivämaksun korottaminen 43 
» » virat 44 
» piirin tienhoitokonetallin laajennustyön piirustusten hyväksyminen 270 
» sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 178, 185, 267 
» » » kaupunginvaltuustonpäätökset 37 
» seurakunta, kaluston myyminen sille 186 
» Sähkölaitos Oy:ssä palvellun ajan hyväksilukeminen vuosilomaa laskettaessa 131 

Mankala Oy:n lainat 14, 155 
Mannerheim-liiton Helsingin osaston avustaminen 194 

» » omistaman kodinhoitajaopiston lastenkodin avustaminen 197 
Mannerheim-liitto, paikkojen varaaminen Lastenlinnasta 37 

» » sen lisätystä rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 86 
Mannerheimintien Yhteiskoulu, tontin vuokraaminen sille 78 

» » koulurakennuksen piirustusten hyväksyminen 167 
» Yhteiskoulun lainat 18, 156, 167 

Marian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 178, 179, 186, 208, 239 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 32 
» turvakoti, ks. Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti. 

Marjaniemen Melojat -yhdistykselle myönnetyn lainan maksuajan pidentäminen 163 
Marjaniemi, koripallokentän ja leikkipaikkojen kunnostaminen 202 
Matka-apurahat, viranhaltijoille myönnetyt 141—145 
Matkailijayhdistys, Suomen, kaupungin kartan painattamiseen sille myönnetty oikeus 237 
Matkakertomukset, kaupungin viranhaltij ain antamat 146 
Matkat, Suomen-, yhdistykselle suoritettava jäsenmaksu 170 
Matkustajalaiturin pohjoisosan uudistaminen 286 
Matkustussäännön päivärahaa koskevan pykälän muuttaminen 10 
Maunula, eräiden tonttien vuokra-ajan pidentäminen 84, 85 

» Suomen Punaisen Ristin leikkikoulun lasten terveydenhoidon valvonta 177 
» tontin vuokraaminen sieltä kuorma-autonkuljettajien toimesta perustettavalle yhtiölle 80 

Maunulan kansakoulu, vahtimestarin ja talonmies-lämmittäjän virkojen siirtäminen ylempään 
palkkaluokkaan 57 

» kansakoulun ja kirjaston tiealueen valaistussuunnitelman toteuttaminen 303 
» » luona olevan jääkiekkoharjoittelualueen kunnostaminen palloilukentäksi 202 
» Kansanasunnot Oy:n osakkeiden ostaminen 241 
» Pienasunnot Oy: n osakkeiden ostaminen 241 
» sivukirjasto, kirjastonhoitajan viran perustaminen, kaluston hankkiminen 63 
» Yhteiskoulu, rakennuspiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen 243 
» » sen lainan takaaminen 18 
» » tontin vuokraamista sille koskevan päätöksen muuttaminen 80 

Mechelinin-, Itämerenkadun ja Ruoholahdenkadun risteyksen valaistus 303 
Mehiläisen sairaala, helsinkiläisten potilaiden hoitopäivämaksuja koskeva esitys 189 
Meilahden kansakoulu, soittokoneen luovuttaminen seurojen käyttöön ym 220 

» urheilukentän töiden loppuun suorittaminen 203 
Mekaanikon katu, viemärin rakentaminen siihen 264 
Melkontie, viemärin rakentaminen siihen 264 
Mellunkylä, alueiden ostaminen sieltä 67 
Mellunkylän tiehoitokunta, hiekan luovuttaminen sille 269 
Melojantien pituusleikkauksen vahvistaminen 251 
Mercantile Oy., varastoalueen katoksen ym. myyminen yhtiölle 305 

» » Ruoholahden halkosahan myyminen yhtiölle 126 
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Merenkävijät-nimiselle yhdistykselle myönnetyn lainan maksuajan pidentäminen 163 
Merimiehenkatu 12, talon kellarista kerhokeskusta varten vuokrattava tila 213 

» » taloon perustettavan kouluhammasklinikan kalustonhankinta 31 
Meritullinkadun varrelle rakennettava virastotalo, piirustusten hyväksyminen 256 
Messut, Suomen, osuuskunta, kaupungin edustajan valitseminen sen kokoukseen 306 
Metsäkummun hoitokoti, hoitopäivämaksun korottaminen, virat 43, 44 
Metsäliiton Selluloosa Oy:n ja Äänekoski Oy:n fuusiosopimuksen hyväksyminen 308 
Mielisairaalat 35, 40, 182 

» ks. myös Kivelän ja Nikkilän sairaaloita koskevat asiat. 
Mielisairaanhoito, toimikunnan asettaminen tutkimaan kaupungin mahdollisuutta sen paranta-

miseksi 136 
Mielisairaanhuoltopiirin, Helsingin, keskusmielisairaalan hoitomaksut, lääkärin virat 181, 182 
Mitalin, Helsingin kaupungin Kauppiasyhdistyksen sekä Julius Tallberg Oy:n lahjoittaman, vas-

taanottaminen 122 
» Helsinki-, jakotilaisuuden järjestäminen ym 132 

Moottoriajoneuvo- ja tieliikenneasetusta selvittelevä koulutustilaisuuden järjestäminen 119 
Moottoriajoneuvojen huoltoasema-alueiden vuokralleanto 77, 80 

» huoltoasemien tonttitarvetta selvittelemään asetettu komitea 137 
» vakuuttaminen 151 

Moottoripyöräkoulutuksen järjestäminen 213 
Mortgage Bank of Finland Oy:n myöntämän lainan ehtojen muuttaminen 154 
Moskovan ja Helsingin kaupunkien välinen nuorisoedustajien vaihto 146 
Muistokilven kiinnittämistä eduskunnan ensimmäisen kokoontumispaikan seinään koskeva aloite 95 
Munkkiniemen Nuorisotalon Kannatusyhdistys, tontin varaaminen sille urheilu- ja kerhotaloa 

varten 242 
» poliisitalon kaluston hankinta 173 
» ruotsalainen yhteiskoulu, koulurakennuksen rakennuskustannusten vahvistami-

nen ym 167 
» » » lainan myöntäminen sille 156 
» tenniskenttäalueen vuokralleanto 48 

Munkkiniemi, alueen ostaminen sieltä 67 
» aluevaihto 72 
» erään puistoalueen kunnostaminen 269 
» » urheilualueen siirtäminen urheilu-ja retkeilylautakunnan hallintoon 200 
» Pohjois-, alueen varaaminen sieltä liikennelaitoksen vaunuhallia varten 76 
» » linja-autoliikenneluvan hylkäämistä koskeva välikysymys 97 
» tontin vuokralleanto Näyttelijöiden Vanhuudenkoti-Säätiölle 81 

Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Muotokuvan, kaupunginvaltuuston ent. puh.joht. Ahon ja Tulenheimon, maalauttaminen 117 
Museolautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 110 
Musiikkijärjestöjen, teattereiden ja orkestereiden avustusten myöntämisperusteita tutkiva ko-

mitea 137 
Musiikkikirjaston perustamisen edellytyksiä tutkimaan asetettu toimikunta 137 
Musiikkilautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 110 

» sihteerin palkkio ym 231 
Mustalaislähetys-nimiselle yhdistykselle myönnetyn lainan maksuajan pidentäminen 164 
Mustalaisten, eräiden, asuntokysymyksen järjestäminen 193 
Muusikkojen Liitto, Suomen, työnvälityksen harjoittamisluvan myöntäminen sille 106 
Myllykallion kansakoulun lähellä olevan lika viemärin aiheuttamia haittoja koskevat kirjelmät 265 

» » freskomaalauksesta aiheutuneet kustannukset 221 
Myllykalliontien erään osan rakentaminen 262 
Myllypuron kokoojajohdon piirustusten hyväksyminen ym 265 
Mäkelän kansakoulu, soittokoneen luovuttaminen järjestöjen käyttöön 220 
Mäkelänkatu 78, suurperheisten asuntotalo, lämminvesilaitteiden asentamista sinne koskeva aloite 89 

Naistyövoiman työttömyyden torjuminen 207 
» työttömyyskysymystä tutkimaan asetettu komitea 136 

Naurissaaressa sijaitsevan virvoitusjuomakioskin vuosivuokran alentaminen 249 
400-vuotiskoti, Helsingin kaupungin, kaupungin edustajien valitseminen säätiön hallitukseen 306 

» » » sen Töyrytie 4:ssä olevan ulkopihan ja ajoteiden kestopääl-
lystystyöt 193 

Nihtisaaren ja Sompasaaren siirtäminen satamalautakunnan hallintoon 283 
Niittylän alueen katujen ja viemärien rakennuskustannusten osittelu 92 
Nikkilän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 178, 181, 182, 208 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 36 
Nimi- ja viittakilpien, kaupungin laitosten, hankkiminen 261 
Nordenskiöldinkatu, siltä Auroran sairaalaan vievän tien sekä aidan rakentaminen 93 
Nordsjön kylä, sinne rakennettava ajotie 263 

» » tontin myynti sieltä 76 
» Skatan tiehoitokunnan kokous, kaupungin edustajan valitseminen 252 

Nukarin lastenkoti, viranhaltijat 196 
Nuorisoedustajien, Moskovan ja Helsingin kaupunkien välinen, vaihto 146 
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Nuorisojärjestöjen avustaminen 136, 214 
» avustusten jakoa harkitsemaan asetettu komitea 136 

Nuorisokahvilan perustaminen 213, 244 
Nuorisokodit, huoneiston varaaminen Etelä-Kaarelasta nuorisokotia varten 255 

» Kallion nuorisokodin piha-alueen kunnostaminen 268 
» » » muuttaminen erityislastenkodiksi, perustamiskustannukset 

ym 196 
» » » toiminnan järjestely 44 
» tyttöjen nuorisokotia varten varattavaa huoneistoa koskeva aloite 45 

Nuorisonhuoltolaitokset, vieraspaikkakuntalaisille annetusta hoidosta perittävä korvaus 195 
Nuorisotalon rakentamista Vallilaan koskeva aloite 54 

» sijoittaminen Käpylään 214 
Nuorisotoimisto, lainaustoiminnan keskittäminen, ennakkovarat ym 210, 212, 213 
Nuorisotyölautakunnan kerhokeskukset 213 
Nuorisotyölautakunta, huoneiston luovuttaminen sen käyttöön talosta Pohj. Rautatiekatu 23 ... 213 

» » varaaminen Lauttasaaresta kerhotoimintaa varten 53 
» leiri- ja retkeilytoiminnan yhtenäisen järjestelyn aikaansaamiseksi suori-

tettava tutkimus 194 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 109 

Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, Helsingin, huonetilojen vuokraaminen siltä 244 
» Naisten Kristillisen Yhdistyksen avustaminen 62 

Näyttelijöiden Vanhuudenkoti-Säätiö, tontin vuokraaminen sille 81 

Ohjesääntö, huoltolautakunnan alaisten laitosten 40 
» kansakoululääkäreiden 30 
» kaupunginkätilöiden 30 
» sosiaali-, sen muuttaminen 40 
» terveydenhoitolautakunnan 30 
» terveyssisarten 30 
» väestönsuojelulautakunnan 51 
» äitiys- ja lastenneuvolain 30 

Oikeusapulautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 108 
Oikeusaputoimisto, huonetilan vuokraaminen sitä varten talosta Kaisaniemenkatu 8 244 

» Kalevankatu 1 l:ssä sijaitsevan huoneiston ostaminen sitä varten 240 
» virat ja viranhaltijat, korvausten periminen asiakkailta 197, 198 

Ojat, Koskelantien erään avo-ojan putkittaminen 94 
» » varrella olevaan kortteliin kaivettava oja 264 
» Tarvontiehen kaivettavat laskuojat 248 

Olympia-arkiston tallettaminen kaupunginarkistoon 122 
Olympiastadion, ks. Stadion. 
Omakotilainat 13 
Omakotitalojen, eräiden Arava-lainoituksen turvin rakennettujen, rakentamisaikojen pidentä-

minen 243 
Omakotityyppipiirustusten ja piirustusjäljennÖsten myynti 256 
Opettajakorkeakoulun, väliaikaisen, vuokrakorvaus ym 220 
Opettajayhdistys, Helsingin, sen järjestämien lentopallopäivien kustannukset 222 

» » » kesä virkistystoimintaa koskeva revisioviraston huomautus ... 221 
Opintokerhotoiminnan uudelleen järjestäminen 58 
Opintomatkat, kaupungin viranhaltijain ym 135 
Oppikoulujen vanhempainneuvostot 113 
Oppikoulut, eräät yksityiset, lainojen myöntäminen niille, lainojen takaaminen ym. 13, 16, 156, 

166—167 
Oppilaskodit, ks. asianomaisen kodin nimen kohdalta. 
Ortodoksinen seurakunta, Helsingin, sen ja kaupungin välinen sopimus erään maa-alan käyttä-

misestä ym 264 
Osakepankki, Helsingin, kaupungin kartan painattamiseen sille myönnetty oikeus 236 
Osoitenumeron, Valurinkatu 2:n, vahvistaminen 251 
Otaniemen-Lehtisaaren-Kuusisaaren kylätiekunnan avustamista koskevan päätöksen muutta-

minen 263 
Otava, Kustannusosakeyhtiö, kaupungin kartan painattamiseen sille myönnetty oikeus 236 
Otavantie 3:ssa sijaitsevan ent. sivukirjaston huoneiston varaaminen nuorisotyötä varten 53 
Oulunkylä, aluevaihto 71 

» eräiden alueiden vuokrien vahvistaminen 245 
» katujen ja viemärien rakennuskustannusten osittelu 92 
» lastenneuvolan perustaminen vanhainkodin B-rakennukseen 31 
» lastentarharakennuksen töiden loppuun suorittaminen 228 
» tien rakentaminen siellä 263 
» tonttien myynti sieltä 73, 241 
» » vuokralleanto sieltä 79 

Oulunkylän ja Malmin alueiden viemäröinnin jouduttamista koskeva aloite 94 
» kansakoulun piirustusten hyväksyminen, rakennustyöt 57, 265 
» Siirtolapuutarhayhdistyksen avustaminen 259 
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Oulunkylän vanhainkodin tieyhteyksien parantaminen 261 
Outokummuntien kunnossapitokustannukset 262 
Outokumpu Oy:n Työntekijäin Eläkesäätiön lisätystä rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 86 

Paanu tien rakentaminen 262 
Paasikiven, presidentti, muistolle omistetun kadun nimeäminen 86, 251 
Painoväri Oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 72 
Pajalahden kansakoulu, huonetilojen luovuttaminen Drumsö Svenska Skolförening yhdistykselle 220 
Pajamäen alueen eräiden katujen pituusleikkauksien vahvistaminen 251 

» » tonttien luovutusmuodon määrääminen, viemäröimissuunnitelma 65, 94 
Pakila, alueen ja tilan ostaminen sieltä 68, 239 

» » vuokralleanto sieltä 80 
» sähkölaitokselle sieltä hankittujen rakennusten muutos- ja korjaustyöt 303 
» tontin varaaminen sieltä Pakinkylän Vapaaehtoiselle Palokunnalle 76 

Pakilan kansakoulu, soittokoneen luovuttaminen järjestöjen käyttöön 220 
» lastentarha-alueen aitaaminen panssariverkkoaidalla 228 

Pakinkylän Vapaaehtoinen Palokunta, tontin varaaminen sitä varten 76 
Pakkolunastustoimitukset 69, 241 
Palkkalautakunnan toimiston virat 4 
Palkkalautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 107 

» työpalkkatilaston käytäntöön ottaminen, 10-vuotisjuhla 129 
Pallokenttä, Töölön, jääkiekkoradan eräiden laitteiden rakentaminen 202 

» » sen toisen pelialueen vuokralleanto 202 
Paloheinän alueen kansakoulun suunnittelua koskeva aloite 22, 58 
Palokunnan, Helsingin, soittokunnan avustaminen 175 

» Urheilijat, Helsingin, yhdistyksen avustaminen 174 
Palolaitos, henkilökunnan kesämajan rakentaminen 175 

» kaluston hankinta, muutos- ja korjaustyöt 30, 174 
» pääpaloaseman sivukirjaston lakkauttaminen 63 
» sairaankuljetusautojen maksujen korottaminen 174 
» sukellusrahan maksaminen sammakkomiehen tehtävissä toimiville 174 
» viranhaltijat, varallaolokorvaus ym 173, 174 

Palolautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 107 
Palomiesten, Helsingin, ammattiyhdistyksen avustaminen 174 
Palosuojeluyhdistyksen, Suomen, avustaminen 174 
Palovakuutuksia koskevat asiat 257 
Paraisten Kalkkivuori Oy:n oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohto eräälle Käenkujan tontille... 246 
Partiopoikapiiri, Helsingin, lainan myöntäminen sille 15, 168 
Pelastusarmeijan Säätiön, Suomen, avustaminen 193 
Perheasunnot Oy:n, Helsingin, osakkeiden ostaminen 241 
Perheasuntoavustusten suorittaminen 256 
Perimistoimenpiteiden, eräiden toimistojen saatavien, lopettaminen 235 
Pesulan, keskus-, luonnospiirustusten hyväksyminen, rakennustyöt 54, 191 
Pesulat, opetus- ja perhe-, kunnostus- ja asennustöiden suorittaminen niissä 227 
Pienteollisuuden avustamislainarahaston perustamista koskeva aloite 19, 23 
Pienteollisuustaloa varten Hitsaajatalo oy:lle Herttoniemestä vuokrattu tontti 82 
Pikaluistelun kaupunkiottelun, Helsinki—Leningrad, järjestäjiltä perittävä ratavuokra "203 
Pirkkolan uimalan parannustyöt 203 

» urheilupuiston sijoitus, rajojen vahvistaminen ym. 48, 202 
Pirkkolantien länsipuolisen jalkakäytävän rakentaminen 94 
Pirttimäen ulkoilualue, retkeilymajan ja saunan rakentaminen ym 201 
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen luonnospiirustusten hyväksyminen, rakennustyöt ..102, 292 
Pitkäsilta, alikäytävän rakentaminen sen pohjoispäähän 248 

» sen leventämistä koskeva esitys, rinnakkaissillan rakentaminen 286 
Pitäjänmäen kansakoulu, siivooja-vahtimestarin viran lakkauttaminen 57 

» muuntoasemalle johtavan tilapäisen tien tasoittaminen 303 
» äitiys- ja lastenneuvolaa varten ostettava huoneisto 241 

Pitäjänmäki, kiertotien rakentaminen sieltä Lahden tielle 93 
» putkikanavan rakentaminen Takkatien alitse 248 
» teollisuusalueen eräiden tonttien vuokralleanto ja myynti 75, 83 
» teollisuusalueen tontin luovuttaminen sähkölaitoksen muuntoasemaa varten 303 
» tonttien, maanhankintalain mukaisten, vuokralleanto sieltä 84 

Pohjankylän Asutusalue Oy., alueiden ostaminen siltä 68 
Pohjoismaiden Yhdyspankki Oy:lle kaupungin kartan painattamiseen myönnetty oikeus 236 
Pohjoismaisen, IV kunnallisen urheiluhallinnollisen kongressin julkaisukulut 203 
Pohjola, Vakuutusosakeyhtiö, sen oikeuttaminen jäljennyttämään kansleri Antti Tulenheimon 

muotokuva 118 
Pohjolan Pesula Oy., kaupungin edustajien valitseminen sen johtokuntaan 306 
Pohjoissatama, asuntolaivan pitämistä siellä koskevan päätöksen kumoaminen 285 
Poikien ammattikoulu, ks. Valmistava poikien ammattikoulu. 
Poistot ja palautukset, eräiden vuokrien palauttaminen 245 

» » » erään tulojäämän poistaminen teurastamon tileistä 287 
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Poistot ja palautukset, Helsingin ortodoksiselta seurakunnalta velotun puhtaanapitomaksun 
poistaminen tileistä 264 

» » » » Puhelinyhdistyksen erään saatavan poistaminen tileistä 235 
» » » kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvien saatavien poistaminen tileistä 235 
» » » saamatta jääneiden lainavarojen poistaminen tileistä 13 
» » » sähkölaitoksen erään saatavan poistaminen tileistä 305 

Poliisijärjestyksen 24 §:n muuttaminen 172 
Poliisilaitos, henkilökunnan kielitaidon kehittämistä koskeva aloite 29 

» Huopalahden poliisivartioaseman piirustukset 29, 173 
» kaupungin osuus sen menoista 172 
» » yleisen järjestyssäännön hyväksyminen, sitä valmistelemaan asetettu 

komitea 29, 135 
» muutos- ja korjaustyöt ym 173 
» rikososaston pidätetyille tarjottavien ruoka-annosten hinta 172, 185 
» työvoiman lisäämistä koskeva lausunto 172 
» Vallilan poliisitaloa varten tarvittavan kaluston hankkiminen 173 

Poliklinikkojen hoitomaksujen tarkistaminen 31 
Polttoaineiden hinnat 126 
Polttoainepäällikön asettamista koskeva esitys 217 

» toimisto, sanomalehtien tilaaminen 217 
Porintien Lämpökeskus Oy., lainan myöntäminen yhtiölle 157 
Porolahden kansakoulu, irtaimistoluettelon laatimisessa johtokunnalle myönnetty lykkäys ... 220 

» kansakoulurakennukseen liittyvän kirjastorakennuksen piirustusten hyväksyminen 230 
Porthaninkadun kansakoulu, veistosalissa sattunut tulipalo 220 
Posti- ja lennätinlaitos, Auto- ja tennistalosta sille vuokrattava huonetila 244 

» » » eräitä laitteita varten Erottajan kalliosuojasta vuokrattavat suojatilat 
ym 205 

Postisäästöpankki, lainan ottaminen siltä 12, 13, 154 
Puhelimet, ks. myös Hätäpuhelimet ja Rahakepuhelimet. 
Puhelimien hankkiminen ym 133 
Puhelinyhdistys, Helsingin, erään saatavan poistaminen tileistä 235 

» » hätäpuhelimia koskeva sopimus 134 
» » kaupungin kartan painattamiseen myönnetty oikeus 236 
» » puhelinkioskin pystyttämiseen Kivinokan kansanpuistoon myön-

netty oikeus 201 
» » radiopuhelinasemien ja antennilaitteiden sijoittaminen Ilmalan vesi-

säiliön yhteyteen 291 
Puheopiston, Suomen, avustaminen 232 
Puisto-, leikki- ja urheilualueiden parantamista koskeva aloite 47 
Puistoalueen kunnostaminen ja lasten kahluualtaan rakentaminen Pohjois-Haagaan 62 
Puistojen hoitoa ja kunnostamista sekä uusien puistoalueiden varaamista koskeva aloite 94 
Puistola, lasten päiväkodin rakentaminen sinne 61 

» lastentarhan ja -seimen perustaminen sinne 61 
» Valtatie 75:ssä olevan rakennuksen kunnostaminen aluelääkärin asunnoksi 257 

Puistolan, Tapanilan ja Pukinmäen sisääntuloteiden päällystäminen 92 
Pukinmäen kansakoulu, siivooja-vahtimestarin viran lakkauttaminen 57 

» Puistolan ja Tapanilan sisääntuloteiden päällystäminen 92 
» Vapaaehtoinen Palokunta, sen kanssa tehdyn vuokrasopimuksen uusiminen 84 

Punaisen Ristin, Suomen, Helsingin ja Uudenmaan piirin avustaminen 206 
» » » Maunulan osaston leikkikoulun lasten terveyden valvonta 177 
» » » plastikkakirurgisen sairaalan käyttämisestä tehty sopimus 37 
» » » sairaala, kaupungin sairaansijoista suoritettavat maksut ym. 37, 178, 186 

Puolustuslaitoksen hallussa olevien saarien olojen selvittäminen ja parantaminen 237 
Puutavara ja polttoainejaosto, jäsenen valitseminen 124 

» » polttoainetoimisto, Heinolan sahan kannattavuutta koskeva tutkimus 125 
» » » polttoaineiden hinnat 126, 170, 289 
» » » Ruoholahden halkosahan myyminen ym 126 
» » » sen toimintaa koskeva tutkimus 124 
» » » tilinpäätös ja talousarvio 124 
» » » viranhaltijat, palkkojen järjestely 124 

Pysäköiminen, pysäyttämisen kieltäminen eräillä kaduilla ym 277 
Päivä- ja leikkikotien perustaminen 60, 61 
Päivölän lastenkoti, käteiskassa, perusparannustöiden suorittaminen 196 

» » sen laajentaminen vajaamielislaitokseksi, virat ja viranhaltijat ym 196 

Raaseporin tuberkuloosipiirin kuntainliiton liittovaltuusto, jäsenten valitseminen 112 
» » kuntainliitto, lainan myöntäminen sille 156 

Raastuvanoikeuden järjestelykomitea, kaupunginpalvelijain keskitettyä käyttämistä koskeva 
selvitys 138 

Raastuvanoikeus, virat ja viranhaltijat, palkkiot ym 29, 171 
Rahakepuhelimet 134 
Rahalaitokset, eräät, lainan ottaminen niiltä 153 
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Rahapajan hajoituskaivon sijoittaminen katumaalle 265 
Rahastot, ks. myös Lahjoitusrahastot. 
Rahatoimisto, avustusmäärärahojen maksattamisohjeet 122 

» lahjoitusrahastojen varojen sijoittaminen indeksitileille 155, 157 
» sieltä vapautuvan henkilökunnan sijoittaminen kaupungin muihin virkoihin 119 
» varainhoidon valvonta 115 
» virat ja viranhaltijat, maksumääräykset, erhelaskujen korvaaminen ym. 4, 122, 123, 124 

Raitiotieliikennemaksujen korottaminen 272 
Raitiovaunun- ja linja-autonkuljettajien lukumäärän supistaminen 97 
Raittiusjärjestöjen avustaminen, avustusten jakoa harkitsemaan asetettu komitea 136 
Raittiuslautakunnan toimisto, elokuvakoneiden ym. lainaustoiminta 210 
Raittiuslautakunta, kurssi- ym. toiminnassa maksettavat palkkiot 210 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 109 
Rajasaaren puhdistamon laajentamissuunnitelman hyväksyminen 94 
Rakennukset, oikeudesta rakentaa ulkonevia rakennusosia kannettavat maksut 28 

» uudet, niihin rakennettavista väestönsuojista annetut määräykset 204 
Rakennus Oy. n:o 4, Helsingin kaupungin, yhtiölle myönnetyn lainan vakuuden vahvistaminen ... 168 
Rakennushuoltoa, sivistyksellistä, valvovan toimikunnan johtosäännön hyväksyminen 29 
Rakennusjärjestyksen muuttaminen 28 
Rakennuskieltoa koskevat asiat 86 
Rakennuslainat, ks. Lainat. 
Rakennusohjelma, asuntotuotantokomitean v:n 1958 254 
Rakennustaiteen Museon, Suomen, avustaminen 231 
Rakennustarkastustoimisto, muutostyöt ym 171 

» viranhaltijoiden oikeus periä eräitä korvauksia 28, 171 
Rakennusten purkaminen ja myynti 258 
Rakennustöitä varten katualueen eristämisestä kannettavat maksut 28 
Rakennusvalvontaan, kaupungin, kuuluvista toimituksista kannettavat maksut 28 
Rakennusvirasto, anastetun ja tulipalossa tuhoutuneen omaisuuden poistaminen luetteloista... 270 

» Auto- ja tennistalossa olevan puhelinkeskuksen vuokraaminen viraston käyt-
töön ym. 134 

» auton myyminen Koskelan sairaskodille 192 
» Herttoniemen puhdistamoa varten perustettavat virat 89 
» » vanhusten asuntolan rakentamiseen liittyvät suunnittelutehtä-

vät 260 
» huonetilan vuokraaminen talosta Kaisaniemenkatu 8 244 
» insinöörityövoiman kouluttamista koskeva esitys 260 
» kaupungin autojen korjausten ja huollon keskittäminen 95 
» » laitosten nimi- ja viittakilpien hankkiminen 261 
» kelkkamäkien ja luistinratojen, eräiden, hoito 267 
» korjaustöiden suorittaminen, käteiskassa, määrärahojen käyttö 260 
» Malmin piirin tienhoitokonetallin laajennustyön piirustusten hyväksyminen ... 270 
» piirtäjien palkkaaminen arkkitehtien avuksi 89 
» Rajasaaren puhdistamon laajentamissuunnitelma 94 
» Talin puhdistamoa ja kompostoimislaitosta varten perustettavat virat 89 
» talorakennusalaan kuuluvien rakennustöiden aloittamista koskeva aloite 91 
» tontin varaaminen sille Kasarmikadun varrelta 76 
» Toukolan konekorjaamon lisärakennuksen piirustusten hyväksyminen ym. 90, 270 
» tuntipalkkaisten mittausmiesten palkkausta koskeva esitys, työaika pimeänä 

vuodenaikana 260 
» vahingonkorvaukset 270 
» virat ja viranhaltijat 89, 259 

Rakentajain Konevuokraamo Oy., erään tontin vuokraamista yhtiölle koskevan päätöksen rau-
keaminen 85 

Rakentamisoikeuden muutokset, eräiden yhtiöiden ym. niistä maksettavat korvaukset 250 
Rakentamisvelvollisuuden, eräiden Arava-lainoituksen turvin rakennettujen omakotitalojen, 

täyttämisaika 243 
» eräiden tonttien, täyttämisaika 77 
» Scan-Auto Oy:n, vakuutena olevien kiinnitysten etuoikeusjärjestys 168 

Ranskalaisen Koulun Ystävät -nimisen yhdistyksen avustaminen 227 
Rastilan alueen talousvesikysymyksen tutkiminen 201 

» tilan retkeilymajan saunarakennuksen rakentaminen ym 201, 203 
Ratakadun ruotsinkielisen kansakoulun siivoojan siirtäminen toiseen kouluun 222 
Ratsastushalli, Ruskeasuon, etupihan järjestely, varastotilan vuokra ym 203 
Rauhala, lastentarha, ulkoilupaikan kunnostaminen 228 
Rauhanyhdistys Helsingissä, yhdistyksen rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 86 
Regulus Oy:n oikeuttaminen rakentamaan ajotie Vallilassa 263 
Reijolan nuorisokoti, hoitopäivämaksun korottaminen 43 
Reimarsin automaattisen puhelinkeskuksen alueen vuosivuokran vahvistaminen 243 
Reumasairaiden toipilasrahan suuruuden määrääminen 43 
Revisio virasto, käyttökelvottoman irtaimiston poistamista koskevat ohjeet 121 

» virat ja viranhaltijat 5, 127 
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Reykjavikin kunnalliskokoukseen nimetyt kaupungin edustajat 147 
Riistanhoitoyhdistyksen, Helsingin, toimialue 249 
Rinnekoti, Helsingin Diakonissalaitoksen, hoitopaikkojen varaaminen sieltä, kaupungin osallis-

tuminen sen rakennuskustannuksiin 45, 197 
» » » lainan myöntäminen sille 45 

Roihuvuoren Lämpö Oy., tontin vuokraaminen yhtiölle 83 
Roobertinkadun, Iso-, ja Fredrikinkadun kulmauksessa olevan alueen hankkiminen kaupungin 

omistukseen 238 
Rudus Oy:lle myönnetty lupa betonitehtaan sijoittamiseen Jätkäsaareen 285 
Ruoholahden halkosahan myyminen 126 

» ja sen ympäristön asukkaille tarkoitettujen ulkoilu- ja pallokentän sekä puistikko-
jen järjestäminen 47 

Ruoholahden-, Mechelininkadun ja Itämerenkadun risteyksen valaistus 303 
Ruotsalaisen Teatterin avustaminen 23, 64, 232 
Ruskeasuon hyppyrimäen rakentaminen 203, 268 

» kansakoulun suunnittelua koskeva aloite 22, 58 
» pohjoispuolella olevan erään alueen kunnostaminen käytettäväksi moottoripyörä-

koulutusta varten 213 
» ratsastushallia koskevat asiat 203 
» suunnan liikenneolojen parantamiseksi suoritettavaa tutkimusta koskeva aloite ... 99 
» vuokra-alueita koskevan järjestelytoimituksen toimituskustannuksista aiheutunut 

lasku 252 
Ryttylän koulukotia koskevat asiat 45, 197, 252 

Saarien, Helsingin lähistöllä olevien, omistuksen ja hallinnan selvittely 243 
» puolustuslaitoksen hallussa olevien, olojen selvittäminen ja parantaminen 237 

Sailors Home säätiö, jäsenten ja tilintarkastajien vaali 113 
Sairaalahoidon, vapaan, järjestäminen kaupungin asukkaille 31 
Sairaalalaitosta, Helsingin kaupungin, koskevasta kirjallisesta esityksestä suoritettava palkkio 189 
Sairaalalautakunta, hankintatoimikunnan asettaminen, sen ja vaalitoimikunnan palkkiot 138, 178 

» jaoston asettaminen tutkimaan aluepoliklinikan perustamista ym 138 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 107 

Sairaalalääkärejä koskevat asiat 31, 177 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 

» kodinhoitajien ateriakorvaukset 190 
» kuorma-autojen moottoriajoneuvovero 178 
» niiden hoitomaksut, rahavarojen kuljettaminen ym 31, 178 
» » ruokakysymystä tutkimaan asetettu komitea 136 
» pohjoisen sairaalan sijoitusalueen määräämistä ym. koskeva aloite 40 
» päivystyksen järjestäminen niissä 177 
» ruumiinavauksissa avustavien henkilöiden palkkioiden korottaminen 177 
» sairaanhoito-oppilaiden harjoittelu niissä ym 177, 178 
» sairaskertomusaineiston mikrofilmausta tutkimaan asetettu komitea 136 
» tiliviraston virat ja viranhaltijat, uusien tilikorttien painattaminen 177 
» virat ja viranhaltijat 177 

Sairaalavirasto, virat ja viranhaltijat 177 
Sairaanhoitajakoulun opetusohjelman hyväksyminen ym 186 
Sairaanhoitajakoulutus, kaupungin oma, komitean asettaminen sitä tutkimaan 136 
Sairaanhoitajat, oppilaiden käyttäminen heidän vuosilomasijaisinaan 177 
Sairaankuljetusautoasemaverkon aikaansaamista koskeva aloite 40 
Sairaankuljetusmaksujen vahvistaminen 174, 280 
Sairaankuljetustoimintaa tutkimaan asetettu komitea 135 
Salmisaaren voimalaitos, siellä vietetyn perheenpäivän kustannukset 305 
Salon B-mielisairaala, tonttien ostaminen sen tarkoituksiin 36 
Sanoma Oy., tontin myynti sille 75 
Satakunnan, Itä-, mielisairaanhuoltopiirin liittohallituksen ja kaupungin välinen sopimus paik-

kojen varaamisesta Tyrvään piirisairaalasta 40 
Satama-alueiden asemakaavan vahvistaminen 283 
Satamajärjestyksen hyväksyminen 99 
Satamajäänsärkijäin miehistöä koskevan työehtosopimuksen hyväksyminen 100 
Satamalaitos, eräiden perimistoimenpiteiden lopettaminen 235 

» irtaimiston ym. myynti 284 
» Katajanokan korttelin n:o 191 erään alueen pääoma-arvon määrääminen 283 
» sen autot 175, 305 
» tuulaaki- ja liikennemaksuista valtiolle suoritettava korvaus 282 
» vahingonkorvaukset 284 
» vieraanvaraisuuden osoittaminen sen kanssa yhteistyössä olevien viranomaisten 

ym. edustajille 287 
» virat ja viranhaltijat 99, 282 

Satamalautakunta, eräiden alueiden siirtäminen sen hallintoon 283 
» johtosäännön muuttamista koskeva aloite 101 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 110 
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Satamamaksujen korottaminen 99 
Sataman mainostaminen 287 
Satamaratoja koskevat asiat 286 
Satamat, hiekkasatama-alueen varaaminen Lauttasaaresta ym 285 

» Katajanokan erään satama-alueen rajan muuttaminen 66 
» » varastorakennuksia koskevat asiat 100, 283 
» laiturien hävittäminen Sörnäisten rantatien varrelta 286 
» liikennemaksutaksan hyväksyminen 99 
» lisäalueen vuokraaminen Ford Oy:lie Hernesaaresta 100 
» » » Hietalahden Telakalle 100 
» Länsisatamaan hankittava nosturi ym 284 
» Länsisataman varastorakennuksen muutostyöt 100 
» » huoltorakennuksen rakennustyö 283 
» matkustajalaiturin pohjoisosan uudistaminen 286 
» niiden toimintaan liittyvien taksojen ja maksujen korottamista koskeva aloite 101 
» Pohjoissatamassa pidettävää asuntolaivaa koskevan päätöksen kumoaminen 285 
» Vattuniemen vesialueen täyttäminen ja aallonmurtajan rakentaminen 285 

Sato, Sosiaalinen Asuntotuotanto Oy., tonttien myynti sille ym 74, 241 
» » » Oy:n oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava Ida Aal-

bergintien alitse 247 
Sauna- ja pesulaitosten rakentamista koskevat aloitteet 54 
Scan-Auto Oy:lle rakentamisvelvollisuuden täyttämisestä asetettu vakuus 168 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti, johtokunnan, jäsenten ja tilintarkasta-

jien vaali, johtokunnalle myönnetty tili- ja vastuuvapaus 62, 112 
Seurakunnat, ks. Ev.-lut. seurakunnat ja Ortodoksinen seurakunta. 
Seurasaaren ravintolan laajennustyöt, varasto- ym. tilojen piirustusten hyväksyminen ym 200 
Seutukaavaliitto, Helsingin, jäsenmaksun suorittaminen sille 170 

» » kaupungin edustus siinä 306 
Shell Oy., erään tontin vuokrauksen raukeaminen, vuokran palauttaminen yhtiölle 85, 245 

» » yhtiölle Laajasalosta vuokratun alueen rajojen määrääminen 245 
Sibelius-viikon kustannusten peittäminen 64 

» » säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valitseminen 306 
Sielullisesti sairaiden huoltolaitokset, virat 35 
Siirtolapuutarhat 89, 259 
Sijoitussuunnitelman, kaupungin v:n 1958—1963, hyväksyminen 118 
Siltoja koskevat asiat 100, 285, 286 
Sinebrychoff Oy:n oikeuttaminen alentamaan pääomaansa 168 
Sininauhaliitto, alueen vuokraamista sille koskeva asia 81, 245 
Sipoon kunta, alueiden ostaminen sieltä 69 
Sirolan, Yrjö, Säätiö, alueen ostaminen siltä 67 
Siviilisuojelutoimenpiteiden tehostaminen ja kalliosuojien rakentaminen 52 
Sivistyksellistä rakennushuoltoa valvovan toimikunnan johtosäännön hyväksyminen 29 
Sjukhemmet i Helsingfors, Stiftelsen, -nimisen vanhainkodin avustaminen 43 
Slalom-Seura, valonheittimien myynti sille 203 
Snellmanin kansakoulu, irtaimistoluettelon laatimisessa johtokunnalle myönnetty lykkäys 220 
Societas Gerentologica Fennica -yhdistyksen ja kaupungin välinen poliklinikkaa koskeva sopi-

mus 186 
Sofianlehdon vastaanottokoti, henkilökunnan asuntolan kunnostaminen ym 195 

» » hoitopäivämaksun korottaminen 43 
» » virat ja viranhaltijat ym 44, 195 

Sokeain tai näkövikaisten henkilöiden työhön sijoittamista koskevan tutkimuksen suorittaminen 130 
Sokeaintalo-Säätiö, Helsingin, tilintarkastajan valitseminen 306 
Sokeaintalon rakentamista Töölöön koskeva aloite 43 
Sokeat, Helsingin, -nimisen yhdistyksen avustaminen 194 

» liikennelaitoksen alennuslippujen myöntäminen heille 273 
Sokeritautia sairastaville järjestettävää ilmaista jälkihuoltoa koskeva aloite 40 
Sompasaari, hiekkasatama-alueen varaaminen sen etelärannalta 285 

» sen ja Nihtisaaren siirtäminen satamalautakunnan hallintoon 283 
Soran ja mullan luovuttaminen Mellunkylän tiehoitokunnalle 269 
Sosiaalinen Asuntotuotanto Oy. Sato, ks. Sato. 
Sosiaaliohjesäännön muuttaminen 40 
Sosiaalivirastotalo, sinne tulevien virastojen tilitoimen organisaatiota varten asetettu komitea ... 135 

» väestösuojan rakentaminen sinne 204 
Sosiaalivirastotalon ja sen ympäristön suunnittelua koskevan kilpailun järjestäminen 256 
Sotainvalidien Veljesliiton Naisjärjestö, Pallokentän erään osan vuokraaminen sille 202 

» Veljesliitto, sen oikeuttaminen kiinnittämään salkokilvet Tähtitorninmäen lippu-
tankoon 270 

Sotilaspiirin, Helsingin, kutsuntalautakunta, kaupungin edustajan valitseminen siihen 306 
Soutumiehet-nimisen yhdistyksen lainan maksuajan pidentäminen 16 
Stadion, eräitä kaupungin virastoja osoittavien opasteiden hankkiminen sinne 261 

» kunnallisten harjoitussalien harjoitustunneista perittävät maksut 201 
» retkeilymajan rakentamista sinne koskeva kysymys 201 
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Stadion-säätiön edustajisto, jäsenen valitseminen siihen 112 
» » lainan takaaminen 18 

Stansvikin kartanon alueelle rakennettava tie 262 
» » käymälä- ja pyörä vajarakennuksen rakentaminen .. 257 

Steiner, Rudolf, koulun avustaminen 62 
» » » kannatusyhdistykselle varattu tontti 243 

Stockmann Oyrlle ampuma-aseiden, ja -tarvikkeiden ym. kaupan harjoittamiseen myönnetty lupa 308 
Strömsinlahti, uimarannan perustamista sinne koskeva aloite 50 
Suomen Taideakatemia, ks. Taideakatemia, Suomen, sekä vastaavasti muut sanalla Suomen alkavat. 
Suomenlinna, sivukirjaston perustaminen sinne 63 
Suomenlinnan kansakoulun rakennustyöt, piirustusten hyväksyminen ym 57, 221 

» lastentarhan, äitiysneuvolan ym. vesi- ja viemäritöiden suunnittelu 237 
» sinne johtavan talvitien valaistuksen järjestäminen 303 
» urheilukentän pukusuojan rakentaminen 202 
» ym. puolustuslaitoksen hallinnassa olevien saarien olojen selvittäminen ja paranta-

minen 237 
Suomi, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, lainan ottaminen siltä 154 
Suursuon palloilu- ja yleisurheilukenttää varten myönnetty avustus 203 

» vuokra-alueella olevien rakennusten ostaminen 67 
Suvilahden sillan rakennusurakoitsijan konkurssi 285 

» voimalaitos, kaasupolttimoiden sekä eräiden laitteiden hankkiminen sinne 303 
Svenska Finlands vårdanstalt för sinnesslöa -nimistä laitosta ylläpitävän kuntainliiton valtuusto 112 

» Handelshögskolan -nimisen säätiön valtuuskunta, jäsenen valitseminen siihen 112 
» Köpmannaskolan -nimisen oppilaitoksen avustaminen 62 
» Medborgarhögskolan -nimisen koulun avustaminen 62, 227 

Syväjäädyttämö, hissin hankkiminen sinne 288 
Syväjäädyttämön käyttömaksut 101, 287 
Syöpäsäätiön avustaminen 189 
Syöpäyhdistyksen, Suomen, tukemista koskeva aloite 22, 40 
Sähkölaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 170, 249, 289, 297—303, 304, 305 

» » kaupunginvaltuuston päätökset 103, 104, 105 
Sähköliesien asentaminen Asunto Oy. Vellamonkatu 15:n rakennuttamaan kerrostaloon 248 
Sähkön ja kaasun tariffikomitean oikeuttaminen ottamaan sihteeri kumpaiseenkin jaostoon 138 
Sähkösisu-nimisen osakeyhtiön oikeuttaminen sijoittamaan sähkönjakokeskus Herttoniemeen ... 286 
Säveltäjät, Suomen, -nimisen yhdistyksen avustaminen 232 
Sörnäisten rantatie, erään sen katumaa-alueen luovuttaminen kiinteistölautakunnan hallintoon 303 

» » kaukolämmityshöyryjohdon rakentaminen sen poikki 304 
» » sen varrella olevien purkauslaitureiden hävittäminen 286 
» » vene- ja pyykkilaiturin rakentamista sen läheisyyteen tarkoittava aloite... 101 

Sörnäisten ratapihan raidejärjestelyjä koskevat asiat 286 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen jako toimikunnan asettaminen, avustusten jakaminen 232 
Taideakatemia, Suomen, sen avustaminen 232 
Taidehallin Säätiön, Helsingin, avustaminen 232 
Taidemaalariliiton toimeenpanemat freskomaalauskurssit 233 
Taideteollisuusyhdistyksen, Suomen, hallintoneuvoston jäsenten valitseminen 112 
Taideteosten ostaminen 233, 286 
Taimi-Kiinteistö Oy., alueen ostaminen siltä 66 
Taiteilijaseuran, Suomen, apurahojen verottamista koskeva kirjelmä 233 

» » avustamista ja tukemista koskeva aloite 22, 64 
» » sille myönnetyn lainan maksattamisehtojen muuttaminen 163 

Taitorakennus Oy:lle myönnetyn lainan maksuajan pidentäminen 164 
Taivallahden kansakoulu, korkokuvan hankkiminen sinne, vihkiäisjuhla 222, 233 

» » soittokoneen luovuttaminen seurojen käyttöön ym 220 
Taksa, ks. myös Maksut ja Tariffit. 

» eräiden teurastamon maksujen tarkistaminen 101, 287 
» kaupungin rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista kannettavien maksujen 28 
» oikeudesta rakentaa ulkonevia rakennusosia kannettavien maksujen 28 
» palolaitoksen sairaankuljetuksesta ym. kannettavien maksujen 174 
» sairaaloissa perittävien maksujen 178 
» satamien liikennemaksujen 99 
» yksityisen paikallis- ja lähiliikenteen henkilökuljetus- 280 
» yksityisten liikkeenharjoittajien sairaankuljetuksesta perimien maksujen 174, 280 

Taksoituslautakunta, komitean asettaminen laatimaan ehdotusta sen työjärjestykseksi ja johto-
säännöksi 9, 135 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 110 
Taksoitustyön jouduttamistoimenpiteitä koskeva aloite 9 
Taksojen ja maksujen, satamatoimintaan liittyvien, korottamista koskeva aloite 101 
Talin puhdistuslaitos, eräiden virka-asuntojen määrääminen 267 

» » Espoon kunnan oikeuttaminen käyttämään sitä 102 
» » kompostoimislaitosta varten perustettavat virat 89 
» siirtolapuutarha, vesivaurioiden korvaaminen 259 
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Talin urheilupuistoa koskeva suunnitelma 202 
Tallberg Oy:n, Julius, lahjoittaman mitalin vastaanottaminen 122 
Tallbergin puistotielle Haahkantieltä rakennettava viemäri 264 
Talot, kaupungin omistamat, niiden rakentamista, korjaamista ym. koskevat asiat 256, 257 
Talousarvio, kaupungin v:n 1958 19—24 

» » » 1958, käyttöomaisuuden arvojen korottaminen 289, 296 
» komitean asettamista vähentämään varsinaisia menoja tarkoittava aloite 26 

Talousarvioehdotuksen laatimista varten virastoille ja laitoksille tiedotetut sähkön, veden ym. 
yksikköhinnat 126, 170, 289 

Talousarvion, v:n 1957, toteutumista ja tilien asemaa ym. koskevat ilmoitukset 170 
Talousosakekauppa, sen ja kaupungin välinen aluevaihto 72 
Talousspriin myyntiluvat 106 
Taloustyöntekijäin Yhdistys, Helsingin, sopimus sen lepokodin käyttämisestä toipilaskotina 33 
Talviliikennetoimikunnan asettaminen ja täydentäminen 138, 139 
Tammisaaren piirimielisairaalan kuntainliiton liitto valtuuskunta, jäsenten valitseminen 112 

» » » perussäännön muuttaminen 39 
Tapanila, alueiden ostaminen sieltä 69 

» aluevaihdot 72 
» erään tilan ostaminen sieltä 239 
» huoneiston vuokraaminen äitiys- ja lastenneuvolaa varten ym 176 
» lasten päiväkodin rakentamista sinne koskeva aloite 61 
» tonttien vuokralleanto sieltä 81 

Tapanilan kansakoulu, siivoojia varten järjestettävät pukeutumis-ja peseytymistilat 220 
» Puistolan ja Pukinmäen sisääntuloteiden päällystäminen 92 

Tapaturmantorjuntayhdistyksen avustaminen 282 
» jäsenmaksujen suorittaminen 170 

Tariffi, ks. myös Taksat ja Maksut. 
» kaasulaitoksen 103 
» sähkölaitoksen 103, 303 

Tarvontien rakentaminen 248, 262, 263 
Teattereiden, eräiden, avustaminen 23, 64, 232 

» orkestereiden ja musiikkijärjestojen avustusten myöntämisperusteita tutkimaan 
asetettu komitea 137 

Teatterijärjestöjen Keskusliiton, Suomen, avustaminen 232 
Teatteripäivien, suomen- ja ruotsinkielisten, tappion peittämiseen myönnetyt avustukset 232 
Teatteritalon, Helsingin kaupungin, suunnittelua koskeva aloite 64 
Tehdasvalmisteisen vakiokaluston käyttäminen keittiöitä ym. huonetiloja sisustettaessa 150 
Tekniikan Edistämisrahasto, sen oikeuttaminen rakentamaan televisiokaapeli 246 
Teknos-Tehtaat Oy., sen oikeuttaminen rakentamaan putkikanava Takkatien alitse 248 
Tennistalo, ks. Auto- ja tennistalo. 
Teollisuuslaitokset, asiamiehen virka ym., eräiden virka-asuntojen määrääminen 289 

» talousarvioehdotuksessa käytettävät veden, kaasun ja sähkön yksikköhinnat 170, 
289 

Teollisuuslaitosten kassa- ja tiliviraston virat 102 
» lautakunta, erään alueen siirtäminen sen hallintoon 289 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 110 

Termo Oy., tonttien myynti sille 74 
Tervalammen työlaitosta koskevat asiat 40, 41, 192 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, virat 30 
Terveydenhoidontarkastajan johtosäännön vahvistaminen 175 
Terveydenhoito järjestyksen 54 §:n muuttaminen 30 
Terveydenhoitolautakunnan alaisille viranhaltijoille oman puhelimen käytöstä suoritettava kor-

vaus 134 
» alaisten laitosten ja toimistojen käteiskassat ym 177 
» ohjesääntöä koskeva esitys 30 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 107 

Terveydenhoitovirasto, eräiden perimistoimenpiteiden lopettaminen 235 
Terveydenhoito viraston autot 175 

» johtosääntöä koskeva esitys 30 
» virat ja viranhaltijat ym 30, 175 

Terveydenhoitoyhdistys, Suomen Kunnallinen, jäsenmaksun suorittaminen sille 170 
Terveyssisarten ohjesääntöä koskeva esitys 30 
Testamenttilahjoitus, kaupungin vastaanottama 43 
Teurastamo, eräiden taksojen ja maksujen tarkistaminen, palkkiot ym 101, 287 

» erään tulojäämän poistaminen tileistä, irtaimiston myynti ym 287, 288 
» kunnostustyöt 288 
» käyttöomaisuus 24, 168, 288 
» vihannesten tukku myyntitorin järjestäminen sen alueelle 101, 288 
» virat ja viranhaltijat 101, 287 

Teurastamoiden Yhdistys, Suomen Kunnallinen, jäsenmaksun suorittaminen sille 170 
» » » » teurastamolautakunnan osallistuminen sen 

vuosikokoukseen 288 
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Teurastamolautakunta, destruktiolaitoksen tarpeellisuudesta annettava selvitys ym 288 
» johtosäännön muuttamista koskeva aloite 101 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 110 
» sihteerin palkkio 287 

Tie- ja vesirakennushallituksen oikeuttaminen kaivamaan laskuojia Tarvon-Gumbölen tiehen ... 248 
Tieliikennelain aiheuttamia muutoksia liikennejärjestykseen ym. harkitsemaan asetettu komitea 138 
Tiet, ks. myös Kadut ja tiet. 

» niiden hoitoa kaupungin alueella käsittelevään neuvottelutilaisuuteen valitut edustajat 270 
Tilastotoimisto, kunnallishallinnollisen kirjallisuuden keskuskortiston pitäminen 124 

» vuokratiedustelun suorittaminen, sanomalehtien tilaaminen 124 
Tilien asemaa ja talousarvion toteutumista koskevat rahatoimiston ilmoitukset 170 

» ja hallinnon, v:n 1956, tarkastus 5 
Tilinpäätös, v:n 1956 170 
Tilintarkastajien ilmoitus jakautumisestaan jaostoihin 127 

» kertomuksen käsittelyn aika 5 
» vuosi-, vaali 6 

Tilitysvuokrat, Auto- ja tennistalosta luovutettujen moottoriajoneuvojen säilytyspaikoista perit-
tävät 256 

» niiden ja lämmöstä perittävän korvauksen tarkistaminen 256 
Tilkan raitiotiepysäkin itäpuolelle rakennettava aita 248 
Toimintakertomusten, kaupungin elinten, laatimista varten vahvistetut ohjeet 150 
Toimisto virkojen pätevyysvaatimusluokkiin sijoittamista vartsn asetettu komitea 135 
Toimituskirjojen, kunnallisten viranomaisten, lunastusmaksujen korottaminen 150 
Toivolan oppilaskotia koskevat asiat 43, 44, 195, 196 
Toivoniemen koulukotia koskevat asiat 197 
Tolarin kansakoulu, irtaimistoluettelon laatimisessa johtokunnalle myönnetty lykkäys ym 220 
Tontin, vanhan kätilöopiston, palauttaminen kaupungille 238 
Tonttien, eräiden, perusvuosivuokrien tarkistaminen 85 

» » vuokra-aikojen pidentäminen 84 
» Etelä-Kaarelan kerrostaloalueen, luovutusmuodon määrääminen 65 
» myyntiä koskevat asiat 73—76 
» Pajamäen alueen, luovutusmuodon määrääminen 65 
» rakennustarkoituksiin vuokrattavien, vuosivuokran periminen 77 
» rakentamisvelvollisuuden täyttämistä koskevat asiat 77 
» varaaminen eri tarkoituksiin 41, 76, 242 
» vuokralleanto, vuokra-aikojen määrääminen ym 77—85 
» vuokrien laskutavan muuttaminen 77, 243 

Topeliuksen kansakoulu, sitä varten lahjoitettu stipendirahasto 58 
Torvisoittokunta, Helsingin, säilytys- ja harjoitustilojen luovuttaminen sen käyttöön 213 
Toukolan kansakoulu, sähkövirran muuttamisesta aiheutuneet työt 220 

» konekorjaamo, kaupungin autojen korjausten ja huollon keskittäminen sinne 95 
» konekorjaamon lisärakennuksen piirustusten hyväksyminen ym 90, 270 
» kortteleiden nro 906 ja 907 rakennusten ym. ostaminen 239 
» sivukirjasto, kassa vajauksesta tehty ilmoitus 231 
» tontin vuokralleanto teollisuuskorttelista 79 
» äitiys- ja lastenneuvolaa varten varattu tontti 243 

Tuberkuloosiparantolaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 184 
» » kaupunginvaltuuston päätökset 36 

Tuberkuloositoimiston virat ja viranhaltijat ym 36, 183 
Tuberkuloottisten toipilasrahan suuruuden määrääminen 43 
Tulipalossa tuhoutuneen irtaimiston poistaminen luetteloista 270 
Tuomarinkylä, siellä sijaitsevan asuntotilan katselmus 210 
Tuottajain Lihakeskuskunta, tontin vuokraaminen sille 83 
Turistiauto Oy:n, Suomen, liikennöimien linjojen pysäkit ym 276 
Turkisalan ammattikoulun perustaminen 245 
Turkkurien Liitto, Suomen, huonetilan vuokraaminen sille 245 
Turun kaupungin teknillisille laitoksille myytävä sähkö 104, 303 
Tutkijalautakunta, jäsenten vaali 111 
Tuulaaki- ja liikennemaksut 282 
Tyrvään piirimielisairaala, hoitopaikkojen varaaminen sieltä 40 
Tyttöjen ammattikoulu, ks. Valmistava tyttöjen ammattikoulu. 
Tyttöjen nuorisokotia varten varattavaa huoneistoa koskeva aloite 45 

» vastaanottokodin rakentaminen, alueen varaaminen sitä varten 195, 242 
Työehtosopimukset 11, 100 
Työkalujen, anastettujen, poistaminen luetteloista 270 

» ja koneiden, eri laitosten, hankkimiseksi laadittava suunnitelma 90 
Työllisyyslainojen yleisiä ehtoja koskeva Suomen Kaupunkiliiton ilmoitus 155 
Työllisyyslautakunta, puheenj ohtaj an j a j äsenten vaali 109 
Työllisyysohjelman, v:n 1957—1958, hyväksyminen 206 
Työmaat, niillä sattuneiden vahinkojen korvaaminen 270 
Työntekijät, eväsrahasta suoritettava veronpidätys 130 

» heidän ja viranhaltijain avustaminen eräissä oikeudenkäynneissä 129 
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Työntekijät, influenssan aiheuttamat poissaolot 130 
» palkkausta koskevat asiat 11, 100, 129, 287 
» palkkojen korottamista koskeva välikysymys 10 
» työttömyyskortistossa olevien työntekijäin työhönsijoittamisvelvollisuus 206 

Työnvälityksen harj oittamisluvat 106 
Työn välityslautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 1.08 
Työnvälitystoimisto, virat ja viranhaltijat 45, 198 

» v:n 1956 valtionapua koskeva valitus ym. 198 
Työpalkkatilaston käytäntöön ottaminen 129 
Työsääntöjen tutkimista varten asetetun komitean työn lopettaminen , 139 
Työtapaturma- j a ammattitautikortiston käytäntöön ottaminen virastoissa j a laitoksissa . . . . . . . . . . f 119 
Työtehoneuvottelukunnan j äsenten valitseminen 121 
Työterveyslaitos, siellä toimivan vanhusten poliklinikan käytöstä ym. tehty sopimus 39, 188 
Työttömyyden torj umista j a ty öttömyyskortiston avaamista koskeva välikysymys 53 
Työttömyyskortistoa koskevat asiat . 53, 206 
Työttömyyskysymys, naistyövoimaa koskeva, sitä tutkimaan asetettu komitea 136 
Työttömyystyöt 206—209, 260, 265, 272, 285 
Työttömyystyötilaisuuksien järjestämistä varten asetettu komitea 137 
Työttömyysvakuutuskin aikaansaamista koskeva aloite 53 
Työtuvat, virat, ylimääräisen osaston perustaminen 41, 207 
Työvoiman, ns. suunnittelevan, työ-, palkka- ym. olosuhteiden tutkimista tarkoittava aloite . . . . . . . 10 
Työväen Säästöpankki, Helsingin, huonetilojen vuokraaminen siltä 244 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 109 

» » sen sisustusta suunnittelemaan asetettu komitea 137 
» » virat ja virkojen palkkaus 58 
» suomenkielinen, johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 109 
» » lisärakennuksen piirustusten hyväksyminen y m 223 
» » testamenttilahjoitus ym 224 
» » virat ja virkojen palkkaus 58 

Työväenopistot, palkkioiden vahvistaminen 223 
» Tarvon kesäkotia koskevat asiat 223, 224 

Työväenteatterin, Helsingin, avustaminen 23 
» Suomen, Kannatusyhdistyksen avustaminen 232 
» » Näyttelijäyhdistys, Alppipuiston ulkoilmanäyttämön vuokraaminen 

sille 245 
» » » sen avustaminen 64 

Tähtitorninmäellä sijaitsevaan kaupungin lipputankoon kiinnitettävät salkokilvet 270 
Töölö, Etu-, lastentarhan ja -seimen sekä sivukirjaston sijoittaminen sinne 243 

» » tontin varaamista sieltä lastentaloa varten koskeva aloite 76 
Töölön kansakoulun harmoonin myyminen 220 

» Lastenseimi-nimisen yhdistyksen avustaminen 62 
» Pallokenttä, jääkiekkoradan eräiden laitteiden rakentaminen 202 
» » pelialueen vuokraaminen sieltä 202 

Töölönkadun ja Kivelänkadun kulmauksen kunnostaminen 228 

Uimalat ja uimarannat 49, 50, 201, 202 
Uimastadion, koululaisille tilapäisesti myönnetty maksuton uimaoikeus 201 
Ulkoilmakonserttien j ärj estäminen 200 
Ulkoilu- ja pallokentän sekä puistikkojen järjestämistä Ruoholahden ja sen ympäristön asukkaille 

koskeva aloite 47 
Ulkoilualueet :: · · · ·: · · · ·; 46—48, 200, 201 
Ulkomaalaisten oikeus omistaa kiinteistöj ä 106 
Ulkomainos Oy:n vapauttaminen maksamasta erästä vuokraa 249 
Ulosottovirasto, johtosäännön vahvistaminen ... v,,, 27 

» sieltä vapautuvan henkilökunnan sijoittaminen kaupungin muihin virkoihin , . ,s > 119 
» virat ja viranhaltij at y m r . . . , . 27, 171 

Ulvilantien viemärin j atkaminen 264 
Union-Öljy, alueen vuokraaminen yhtiölle moottoriaj oneuvojen huoltoasemaa varten . . . . . . 77 
Unioninkatu, Oy. Yleisradion oikeuttaminen asentamaan koaksiaalikaapeli sen ylitse 245 

» sinne tulevan putkikanavan asema- ja rakennuspiirustuksia koskeva asia 246 
Urheilu- ja retkeily lautakunta, eräiden alueiden ja huonetilojen siirtäminen sen hallintoon ... 200, 203 

» » " » leiri- ja retkeilytoiminnan yhtenäisen järjestelyn aikaansaamiseksi 
suoritettava tutkimus <,., 194 

» » » puheenj ohtaj an j a j äsen ten vaali ·,·>., 108 
» » » ulkoilmakonserttien j ärj estäminen ·., > ·»»... · 200 
» » retkeilytoimisto, eräiden perimistoimenpiteiden lopettaminen ,> . . . . , , 235 
» » » lähetinkutsu-ja koputuslaitteiden hankkiminen sinne ^...,....4., .•.·,. 194 
» » » virat ja viranhaltijat 2.00 

Urheilu- ja ulkoilupaikkoja, kaupungin, esittävän kaitaelokuvan valmistaminen .·,.,.. t 46 
Urheiluhallinnollisen, IV pohjoismaisen kunnallisen, kongressin julkaisun painatuskulut . . . . . . . . . . .. 203 
Urheilukentät 46, 47, 48> 134,, 202, 203, 268 
Urheiluseurojen avustusten jakoperusteen muuttamista koskeva aloite ...;·. .y. . . . . . 45 
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Ursa, tähtitieteellinen yhdistys, sille Kaivopuistosta vuokratun alueen vuokra-ajan pidentäminen 84 
Uskonnollisen yhdyskunnan tarpeisiin varattu tontti 243 
Uuden vuoden vastaanotto 305 
Uudenpellon vuokra-alueen n:o 45 lunastaminen 239 
Uudisrakennuskieltoa koskevat asiat 86 
Uutelan ulkoilualue, paikan luovuttaminen autotallia varten ym 201 
Vaakunan, kaupungin, käyttö 305 
Vaalilautakunta, kaupunginvaltuuston, jäsenten valitseminen 107 
Vaalit, ks. myös Kunnallisvaalit. 

» kaupungin jakaminen äänestysalueisiin eduskuntavaaleja varten 105 
Vaatturiammattikoulun avustaminen 62 
Vahingonkorvaukset 222, 235, 269, 270, 281, 284, 288, 296, 305 
Vainajien muiston kunnioittaminen 129, 150, 222, 231, 271 
Vajaamielisten hoitolaitoskysymyksen järjestäminen 45, 196 
Vakuusasiakirjain tarkastus 114 
Valaistuksen järjestäminen Suomenlinnaan johtavalle talvitielle ym 303 
Valaistuspylväiden, mainostarkoituksiin käytettävien, tuottamat tulot 304 
Valkonauhayhdistyksen, Helsingin, avustaminen 193 
Vallila, ajotien rakentaminen teollisuuskortteliin 263 

» nuorisotalon rakentamista sinne koskeva aloite 54 
» tontin myynti sieltä 73 

Vallilan kansakoulu, ruotsinkielinen, varastettujen suksien korvaaminen ..· 222 
» » suomenkielinen, soitto koneen luovuttaminen järjestöjen käyttöön 220 
» Kesäteatterin avustaminen 64 
» » vapauttaminen koristeistutuksista aiheutuneen laskun suorittamisesta 269 
» kytkinlaitoksen piirustusten hyväksyminen . 303 
» leikkikenttä, Punkaharjuntien erään osan liittäminen siihen 230 
» poliisitaloa varten tarvittavan kaluston hankkiminen 173 
» Sos.-dem. Naisyhdistyksen avustaminen 212 

Vallisaaren kansakoulun rakennustyöt 221 
Vallisaari, sinne rakennettavan kansakoulu-, kirjasto- ja nuorisotyötalon piirustusten hyväksy-

minen — · 57 
Valmet Oy:n jakelualueella olevien yleisten teiden ja laiturien ulkovalaistuksen järjestäminen 303 
Valmistavaa poikien ammattikoulua koskevat asiat 13, 59, 154, 224, 225 

» tyttöjen ammattikoulua koskevat asiat 60, 226 
Valokopiotyöt, kaupungin laitosten, niiden suorittaminen 121 
Valokuvauskilpailu, Helsinkiä esittävän kuvateoksen julkaisemisen yhteydessä järjestetty 152 
Valonheittimien myynti Slalom-Seuralle :.... 203 
Valtion ja kaupungin välinen hätäpuhelimia koskeva sopimus 134 

» » » » kalliosuojatunneleita koskeva sopimus 59 
» » » » verovirastoa koskeva sopimus 7, 128 
» lääkintävoimistelukurssien oikeuttaminen sijoittamaan harjoittelijoita eräisiin kaupungin 

sairaaloihin 181, 192 
Valtionapua koskevien ilmoitusten tekeminen, niitä varten annetut ohjeet 168 
Valtionavustukset, ammattikoulujen 226 

» koulukotien 195, 197 
» kuntien kirjastojen 230 
» lastenseimien ja koululasten päiväkotien 228 
» mielisairaanhoitolaitoksien 182 
» tarkkailulastentarha Vanamon 228 
» työnvälitystoimiston 198 

Valtionrautatiet, Sörnäisten ratapihan järjestelyä koskeva asia .. 286 
Valurinkadun käyttäminen ulosmenotienä .; '263 
Vanamo, tarkkailulastentarha, puolipäiväosaston siirtäminen uuteen toimipaikkaan, valtionavus-

tuksen myöntäminen sille 228 
Vanhan Talvitien ajoradan päällystäminen 94 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 113 
Vanhojen Huolto -nimisen yhdistyksen avustaminen 43 
Vanhukset, asuntojen varaaminen ja uusien asuntoloiden perustaminen heitä varten 41, 88 
Vanhusten asuntoloita varten Herttoniemestä varattu tontti ym 242, 260 

» kodinhoitotoiminnan tehostamista koskeva aloite 43 
» poliklinikan ylläpitäminen Työterveyslaitoksella 186 

Vantaan sillalta Malmin asemalle johtavan tien niemäminen 250 
Vantaanjoen veden likaisuutta koskevat tutkimukset 292 
Vapaa-aj anviettokomitean täydentäminen : 139 
Vapaa-ajanviettopaikkojen kulkuyhteyksien parantamista koskeva aloite 98 
Varoj en, rahatoimistossa olevien, sij oittaminen indeksitilille 155 
Vartiokylä, kansakoulurakennuksen rakentamista sinne koskeva aloite 57 

» tyttöjen vastaanottokodin rakentaminen sinne 195, 242 
Vartiokylän kalliosuojan sähkölaitteiden asentaminen 205 

» kansakoulun luonnospiirustusten hyväksyminen 57 
Vastaanottokodit, ks. ao. kodin nimen kohdalta. 
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Vattuniemen pientelakka-alueen tonttien vuokrausperusteiden vahvistaminen 84 
» pohjoisrajalta varattava hiekkasatama-alue 285 
» vesialueen täyttäminen ja aallonmurtajan rakentaminen 285 

Veikkausvoittovaroista myönnetyt avustukset 203 
Vellamonkatu, kaasu johdon asentaminen siihen 297 
Wendelin & Knuuttila Oyille kaupungin kartan painattamiseen myönnetty oikeus 237 
Vene- ja pyykkilaiturin rakentamista Sörnäisten rantatien läheisyyteen koskeva aloite 101 
Veneeristen tautien poliklinikkaa koskevat asiat 176 
Venelaiturin ja uimarannan rakentamista Herttoniemeen koskeva aloite 50 
Verotuslautakunta, jäsenten vaali 111 
Verotusta koskevat asiat 19, 169 
Verovirasto, asiakirjojen hävittäminen 9 

» huonetilojen luovuttaminen postilaitoksen tilapäiskäyttöön ym 128 
» j ohtosääntöä koskevan päätöksen täytäntöönpano ym 128 
» sitä koskevan kaupungin ja valtionvälisen sopimuksen uusiminen 7 
» valtion suorittama osuus sen menoista 128 
» virat ja viranhaltijat 8, 128 

Vesijohto- ja viemärityöt, ks. myös Vesilaitos. J 

» » » eräiden asunto-osakeyhtiöiden, yhteisöjen ja yksityisten, oikeuttaminen 
rakentamaan vesi-ja viemärijohtoja 266—267, 293—296 

» » » erään työn rakentamiskustannusten korvaaminen 265 
» » » erään viemärin rakentamista koskevan päätöksen muuttaminen 267 
» » » Etelä-Kaarelan kerrostaloalueen viemäröimissuunnitelman vahvista-

minen 94 
» » » Kivalterintien ja Käskynhaltijantien välisen pintavesiviemärin raken-

nustyöt 264 
» » » Kulosaaren kartanon pienpuhdistamon ja viemärin rakentaminen 264 
» » » Lauttasaaren vesijohto-ja viemäritöitä koskevat asiat 261, 265, 292 
» » » Myllykallion kansakoulun alueen rajalla olevan lika viemärin aiheutta-

mat haitat 265 
» » » Niittylän alueen katujen ja viemärien rakennuskustannusten osittelu ... 92 
» » » Pajamäen alueen viemäröimissuunnitelman vahvistaminen 94 
» » » rahapajan ha joit uskaivon sijoittaminen katukäytävään 265 
» » » sadevesien ohjaaminen pois Asunto Oy. Koivikkotie 24 -nimiselle yh-

tiölle vuokratulta tontilta 264 
» » » Suomenlinnan lastentarhan ym. vesi-ja viemärijohto töiden suunnittelu 237 
» » » Ulvilantien viemärin jatkaminen 264 
» » » viemärin rakentaminen Haahkantieltä Tallbergin puistotielle 264 
» » » » » Kadetintien erään tontin kohdalla 264 
» » » VW-Auto Oy:n rakentaman yksityisen viemärin siirtyminen kaupungin 

omaisuudeksi 265 
Vesi-Pekka, Insinööritoimisto Oy., tontin vuokraaminen sille 81 
Vesikysymys, kaupungin, aloite toimikunnan asettamiseksi sitä tutkimaan 103 
Vesilaitos, Alppilan vesisäiliön alustan rakentaminen juusto varastoksi 292 

» eräiden virka-asuntojen järjestely 289 
» Espoon kunnan kanssa tehtävä vesihuoltosopimus 102, 289—291 
» Ilmalan vesisäiliörakennusta ym. koskevat asiat 102, 291 
» Malmin sairaalan puhdistuslaitoksen piirustusten hyväksyminen 267 
» Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen 102, 292 
» Talin ja Herttoniemen puhdistuslaitosten eräiden virka-asuntojen määrääminen 267 
» talousarvioehdotusta varten virastoille ja laitoksille tiedotetut veden, sähkön ja kaasun 

yksikköhinnat 170, 289 
» vahingonkorvaukset 296 
» Vanhassakaupungissa olevien asuntokiinteistöjen isännöitsijän palkkion korottaminen 289 
» Vantaanjoen likaisuutta koskevat tutkimukset 292 
» vesijohtotyöt : 292 
» virat ja viranhaltijat 102, 289 

Vesistökatselmus, Hevossalmen uuden sillan johdosta pidettävä, kaupungin edustajien valitsemi-
nen siihen 252 

Vesta, Toiminimi, ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden ym. kaupan harjoittamiseen myönnetty lupa 308 
Westendinpuistotien hoitokustannukset 203, 264 
Vieraanvaraisuuden osoittaminen 147, 287, 297 
Vihannesten tukkukaupan j ärj estäminen 101, 288 
Vihdin kunta, alueen ostaminen sieltä 69 
Vihdinseudun Osuusliike, sille vuokratun tontin vuokrasopimuksen uusiminen 85 
Vihurin Teollisuushallit Oy., yhtiön oikeuttaminen käyttämään Valurinkatua ulospääsytienä 263 
Viikinmäen omakotialue, tonttien vuokralleanto sieltä 84 
Viipurin Lauluveikot -nimisen kuoron avustaminen 232 

» Realikoulu Oy., tontin vuokraaminen sille '....' 80 
Vilhovuorenkadun varrella olevien vuokra-alueiden rakennusten ostaminen 239 
Viranhaltijat, eräiden viranhaltijain oikeus periä korvaus annetuista lausunnoista 171 

» heidän ja työntekijäin avustaminen eräissä oikeudenkäynneissä 129 
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iranhaltij at, heitä koskevan luontoisetuj ärj estelrtlän hyväksyminen 10 
» huoneenvuokratoimistosta, rahatoimistosta ja ulosottovirastosta vapautuvan hen-

kilökunnan sij oittaminen kaupungin muihin virkoihin 119 
» influenssan aiheuttamat poissaolot 130 
» kokouspalkkioiden suorittaminen heille 130 
» konekirjanpito-, konekirjoitus- japikakirjoituslisän maksaminen heille 11, 131 
» oman auton tai moottoripyörän käyttäminen virka-ajoihin 117, 131, 132, 171, 175, 

182, 190, 191, 210, 219, 234, 260, 272, 282, 289, 296 
» palkkausta ym. koskevat asiat 129 
» soveltuvuuskokeiden käyttäminen konekirjanpito- ja laskentatehtäviin henkilöitä 

valittaessa 130 
» toimistovirkoj en pätevyy svaatimusluokkiin sij oittaminen 135 
» virka-ajoihin käytettävien yksityisautojen ajokirjoja koskevat määräykset 131 
» virkapuhelimien siirtokustannusten suorittaminen 134 
» virkasäännön erään palkkausta koskevan pykälän muuttaminen ........"....' 10 
» virkavuosien laskeminen ikälisiä varten — .. 130 

Viranomaisten, kunnallisten, toimituskirjojen lunastusmaksujen korottaminen 150 
Virastot ja laitokset, huonetilan vuokraaminen niitä varten .1 244 

» » » kaluston hankinta ja kunnossapito ....: 132 
» » » kaupungin omiin kiinteistöihin sijoitetut, niiden tilitysvuokrien vahvista-

minen 256 
» » » kirjallisuutta koskevan hankintakirjan pitäminen 150 
» » » moottoriajoneuvojen vakuuttaminen 151 
» » » sokeain tai näkövikaisten henkilöiden työhön sijoittamista koskevan tutki-

muksen suorittaminen 130 
» » » tehdasvalmisteisen vakiokaluston käyttäminen eräitä huonetiloja sisustet-

taessa 150 
» » » työtapaturma-ja ammattitautikortiston käytäntöön ottaminen 119 

Virastotalon rakentaminen Meritullinkadun varrelle 89, 256 
» sosiaali-, sekä siihen liittyvän ympäristön suunnittelua koskevan kilpailun järjestä-

minen 256 
Virka-asunnot, ks. myös ao. laitoksen kohdalta. 

» » eräiden kiinteistöjen talonmiesten, määrääminen 258 
Virkamiesliiton kanssa tehty sopimus Ahtelan lomakodin käyttämisestä toipilaskotina 33 
Virkasäännön erään palkkausta koskevan pykälän muuttaminen 10 
Virvoitusjuomakioskin, Naurissaaressa sijaitsevan, vuosivuokran alentaminen 249 
Volvo-Au to Oy., tontin myynti sille 73 
Vuokrat, indeksiehtoisten maanvuokrien tarkistaminen 243 

» tontinvuokrien laskutavan muuttaminen 243 
Vuokratalojen, kaupungin, muuttamista asunto-osakeyhtiöiksi koskeva aloite 88 
Vuokra tiedustelu, tilastotoimiston toimesta suoritettava 124 
Vuokraukset, kaupungin vuokralleantamat tontit, alueet ym 77—85, 244 
Vuorikadun tontin n:o 14 käyttö 241 
Vädön saarella sijaitsevan huvilatilan ostaminen 239 
Väestönsuojat, ks. myös Kalliosuojat 

» uudisrakennusten, niistä annetun päätöksen tarkistaminen 204 
» yhteisen väestönsuojan rakentaminen sosiaalivirastotaloa ja yleisöä varten 204 

Väestönsuojelulautakunta, evakuoimissuunnitelmien laatimista koskevat kirjelmät 204 
» ohjesäännön muutos 51 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 108 

Väestönsuojelu toimisto, kalliosuojien vuokraamista koskevan päätöksen kumoaminen 205 
» talossa Korkeavuorenkatu 21 sijaitsevan huoneiston vuokraaminen sen 

käyttöön 204 
» virat ja viranhaltijat 51, 204 

Väinölän tilan ostamista koskeva asia 239 
Väkij uomaliikkeen kunnallisen tarkastaj an kesäloma 212 
Väkijuomayhtiön v:n 1955 vuosivoitto-osuuden käytön hyväksymistä koskeva ilmoitus 168 
Väkijuomien anniskeluoikeuksia ja väkij uomamyymälöitä koskevat lausunnot ym 105, 106 
Väkiluku, kaupungin 168 
Välikysymys, Kulosaaren sillan rakennustöiden viivästymistä koskeva 100 

» lautakuntien päätösten alistamista ja työntekijäin palkkojen korottamista koskeva 10 
» Pohjois-Munkkiniemen linja-autoliikenneluvan hylkäämistä koskeva 97 
» työttömyyden torjumista ja työttömyyskortiston avaamista koskeva 53 

Wärtsilä-yhtymä Oy:n Hietalahden Telakka, lisäalueen vuokraaminen sille 100 

Yhteiskunnallinen Korkeakoulu, askarteluhuoneiden luovuttaminen Koskelan sairaskodista sen 
käyttöön : 192 

» » sen valtuuskuntaan valittu kaupungin edustaja 307 
Yhteistoiminnan, kaupungin eri hallintoelinten ja liikelaitosten, parantaminen 24—26 
Yhteistoimintatoimikunnan täydentäminen 139 
Yhtenäiskoulua, Helsingin, varten varattu tontti * 243 
Yksinäisten henkilöiden asuntola, ks. Kodittomat. 



H< kemisto 341 

Yksityislyseon, Helsingin, lainat 156, 166 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustaminen 136, 198 
Yleisradio Oy:n oikeuttaminen asentamaan koaksiaalikaapeli Unioninkadun ylitse 245 
Yleisten töiden lautakunta, erään jaoston kokousten määrä 139 

» » » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 110 
Yliopistollinen keskussairaala, Helsingin, sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 186 

» » » sitä koskevat kaupunginvaltuuston päätökset 38 
Yliopistollinen keskussairaalaliitto, Helsingin, sitä koskevat asiat 38, 76, 112, 178 
Yliopisto-opetuksen järjestäminen eräissä sairaaloissa 32, 34, 36, 178 
Ylioppilaskuntien Liiton Terveydenhoitosäätiö, Suomen, Kivelän sairaalan käytöstä poistetun 

pienoisröntgenkuvauslaitteen osan myynti sille 181 
Ylioppilasteatterin avustaminen 232 

Äitiys-ja lastenneuvolat 30, 31, 176, 237, 241, 242, 243 
Äänekoski Oy:n ja Metsäliiton Selluloosa Oy:n fuusiosopimuksen hyväksyminen 308 
Äänestysalueet, kaupungin jakaminen niihin eduskuntavaaleja varten 105 



Viimeksi ilmestyneet julkaisut 

(Muut paitsi A IV ja V julkaisee Helsingin kaupungin tilastotoimisto) 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja englanniksi. 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
43. 1958. 
Jälkimmäinen osa (tilastokatsaus). 
39—41. 1954—56. 

II—III. Ulkomaankauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulukot ja tavaraluettelo myös 
ruotsiksi ja englanniksi. 
20. 1958. 

IV. Helsingin kaupungin teollisuuslaitokset. Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten lautakunnan 
julkaisema vuosikertomus. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi. 
43. 1958. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. Suomen- ja 
ruotsinkielinen, englanninkielinen katsaus. 
43. 1958. 

VI. Opetuslaitokset. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos,—taulukot myös englanniksi. 
26. 1957/58. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. 
Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkielinen sisällysluettelo. 
48. 1959. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
70. 1957. (vuosikerta 1952 ei vielä ole ilmestynyt). 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. 
Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
31. 1959. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 
Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
36. 1958. 

F. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. 
Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
Ajankohtainen irtolehtijärjestelmää käyttäen. 

G. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. 
Suomen- ja ruotsinkielinen teksti. 
11. 1960. 


