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valitus 293 
» » erään osan viemäröimissuumutelman vahvistaminen ja rakennuskustannusten 

osittelu 86 
» huvilayhdyskunnan rakennusjärjestyksen kumoaminen 85 
» l i ka - j a sadevesiviemärin rakentaminen Urheilutiehen 294 
» Pohjois-, aluelääkärin viran perustamista sinne koskeva aloite 32 
» » kahluualtaan rakentaminen sinne 43 
» » kesäleikkitoiminnan siirtäminen Taka-Töölöstä sinne 255 
» » lastentarhan perustaminen sinne 51 
» » seurakuntataloa var ten va ra t t ava t on t t i 273 
» siellä sijaitsevan virvoitusjuomakioskin vuokran alentaminen 278 
» tont t ien ostoa, myynt iä ja vuokralleantoa sieltä koskevat asiat 56, 68, 73 

Haagan paloasemarakennuksen ym. piirustusten hyväksyminen 29 
» pohjoisen, ruotsinkielisen kansakoulun itsenäistäminen 50 
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Haagan Vapaaehtoinen Palokunta, tontin varaaminen sille palokunnantaloa varten 273 
» yhteiskoulu Oy:n lainojen takaaminen 19, 170 
» yhteiskoulun uudisrakennusta varten myönnet ty laina 167 

Haavikkot ien kestopäällystäminen, liikennemerkkien pystyt täminen 290 
Haka , Helsingin Asuntokeskuskunta, tontt ien vuokraaminen sille 75 
Hakaniemen asemakaavan uudelleen jär jestämistä ta rkoi t tava aloite 78 
Hallinnon, alue- ta i maakunta- , uudelleen järjestely, siitä annet tava lausunto 150 
Hallintoelimiä, virastoja ja laitoksia ilmaisevien lyhenteiden vahvistaminen 150 
Hammashoitolaitos, kansakoulujen . 32, 50 
Hammasteknikkokoulu, huonetilan luovuttaminen sille 250 
Hanasaaren satama-alue, Mercantile Oy:n oikeuttaminen rakentamaan sinne raide 318 

» sähköasema, raiteen rakentaminen sinne 334 
» voimalaitos, huoltorakennuksen tupaantuliaistilaisuuden järjestäminen 334 
» » sen rakennustöiden rahoittamiseen o te tu t lainat 14 

Hankintatoimisto, kaupungin julkaisujen tilaukset, toimit taminen tilaajille ym 151 
» » virastojen ja laitosten kaluston hankin ta ja kunnossapito 130 
» koneiden ym. hankinta, laskutuksen jär jestäminen ym 116 
» virat ja viranhalti jat , työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan työaika 115, 116 

Hautausmaa-aluei ta koskevat aluevaihdot ym 63, 70 
Heinolan sahaa koskevat asiat 122, 123, 124 
Helsingfors Aktiebostäder Ab., Kampin alueella olevien vanhojen rakennusten ostaminen yht iöl tä 266 

» Svenska Ungdomsråd yhdistyksen avustaminen 240 
Helsingin Kansanteatteri , ks. Kansanteatteri , Helsingin, sekä vastaavast i m u u t sanalla 

Helsingin alkavat 
Helsinki-aiheisen grafiikkakilpailun järjestämistä koskeva asia 259 

» -mitalien jakaminen ym 130 
» -Seura, korvauksen suorittaminen sille uuden vuoden vastaanottoti laisuuden jär jestämi-

sestä 336 
Helsinkiä esittelevien elokuvien valmistaminen 133, 151 

» koskevan kuvateoksen julkaiseminen 153 
Hemgård lastentarha, sen yhden puolipäiväosaston siirtäminen lastentarha Elkaan 255 
Henkilökuljetusten, kaupungin, uudelleen järjestäminen 147 
Henkilö vuokra-autojen enimmäismäärän alentamienn, a jomaksujen korottaminen 311, 312 
Hernesaaressa sijaitsevan rakennusviraston autokorjaamon peruskorjaustyö 297 
Hert toniemen kansakoulu, soittokoneen vuokraaminen voimisteluseuran käyt töön 246 

» Kiinteistö-oy. Siilitie 1 -nimisen yhtiön vuokrien määräämistä koskeva anomus ... 277 
» Kiinteistöyhtiöt Oy. -nimisen yhtiön perustaminen 283 
» kytkinlaitoksen pääpiirustusten hyväksyminen 100, 334 
» lastenkoti, käteiskassa, kaluston hankinta 216 
» läntisen väylän syventäminen 318 
» pikatien rakentamista var ten suoritettu aluevaihto 66 
» tehdaskorttelien ja öljysatama-alueen rakennusjärjestyksen 2 ja 3 §:n kumoaminen 85 
» teollisuusalue, alueen vuokralleanto sieltä 75 
» vanhusten asuntolan luonnospiirustusten hyväksyminen 40 
» » » rakentamista koskeva aloite 24, 80 
» vastaanottokoti -nimisen lastensuojelulaitoksen perustaminen 41 
» venelaiturin rakentamista koskeva asia 318 
» Yhteiskoulun Kiinteistöosakeyhtiön lainat 20, 171 

Herttoniementien erästä osaa koskevan asema- ja leikkauspiirustusten hyväksyminen 292 
Herttoniemi, alueen varaaminen sieltä yleistä ammat t ikoulua var ten 273 

» eräiden kaupungin siellä olevien alueiden merkitseminen yleisten alueiden rekiste-
riin 281 

» » rakennusten ja vuokra-alueiden ostaminen kaupungille 267 
» » tontt ien perusvuosivuokran korot taminen 77 
» erään korttelin varaamista rakennusvirastoa var ten koskevan päätöksen peruut-

taminen 75 
» Itä-, lastentarha- ja neuvolarakennuksen rakentaminen sinne 255 
» Kaivolahdenkadun alitse rakennet tava putki tunnel i 276 
» Länsi-, sen pohjoisosan kansakoulun rakennusohjelmaa koskeva esitys 246 
» rautatieylikäytäväsillan rakentamista Porvoontien yli koskeva aloite 96 
» Roihuvuoren vanhainkodin luonnospiirustusten hyväksyminen 39 
» tont in vuokralleanto sieltä 75 
» Wihurin Teollisuushallit Oy:n tehdastont in kunnostamiseen myönnet ty oikeus 274 
» ä i t iys- ja lastenneuvolan perustaminen Siilitien varrella olevaan huoneistoon 31 

Hesperian puistossa olevan käymälän poistaminen 298 
» sairaalan laajennustyöt 35 

Hevossalmen uuden kääntösillan rakentaminen 318 
Hiidenveden ja Vantaan vesistön suojaamista koskevat toimenpiteet 324 
Hiidenvesi, lisäveden hankkiminen sieltä, tu tk imuksen suori t taminen sitä varten 98 
Hirvihaaran alue, asuntotontin myynt i sieltä 70 
Holhouslautakunta, jäsenen valitseminen 106 

» toimistoapulaisen ja vaht imestar in palkkion korot taminen 185 
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Holmanmoisiontien erään osan leventäminen 291 
Hopeasalmentien sillan suunnitelman vahvistaminen 292 
Humallahden rakennusainesataman rakentamista koskevan päätöksen kumoaminen 316 

» uimalan pukukoppirivistön purkaminen 223 
Huoltokassa 118, 119 
Huoltolaitokset 209—213 
Huoltolautakunta, huonetilan luovuttaminen talosta Siltasaarenkatu 3—5 Kotikerho yhdistyk-

selle . 235 
» jäsenten valitseminen 107 
» sen alaisten laitosten ohjesäännön eräiden määräysten muut taminen 38 

Huoltovirasto, VI I huoltotoimiston sijoittaminen talossa Helsinginkatu 24 vapautuvaan huo-
neistoon, au ton ostaminen ja myynti ym 209, 210 

» virat ja v i ranhal t i ja t 38, 209 
Huomiomerkit, koulua ym. osoi t tavat sekä yleiset 310 
Huoneenvuokralaskennan suorit taminen tilastotoimistossa 117 
Huoneenvuokralautakunnat, virat , muutosta ja sähköasennuksista aiheutuneet kulut y m 185 
Huoneen vuokralautakuntien ja niiden keskuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 105 
Huoneenvuokratoimisto, eräiden käytöstä poistettujen kalustoesineiden myyminen. . . . . 116 
Huoneistojen, kaupungin omistamien, ostaminen, korjaustyöt ym 60, 82, 268, 285 

» arava-, vaihtaminen, siirtäminen ym 284 
Huopalahden seurakunnalle Pohjois-Haagan seurakuntataloa sekä Munkkiniemen työkeskusta 

var ten vara t tava t ton t i t 273 
Huopalahdentien päällystäminen 290, 291 
Huutokauppa-Yhtymä Oy:lle elinkeinon harjoittamiseen myönnet ty oikeus 102 
Hyvösen lastenkodin kalustonhankinta, korjaus- ja muutostyöt 214, 215 
Hämeentie 80, siellä sijaitsevan kansakoulurakennuksen julkisivun koristepilarien ym. purkami-

nen . 245 
Hämeentien erään osan tasoi t taminen 290 

» korttelin n:o 530 tont in n:o 78 rakentamisajan pidentäminen 70 
» talon nro 122m asukkaita var ten rakennet tava väestönsuoja 225 

Häädet ty jen omaisuuden siirtäminen Ero t t a j an kalliosuojasta 225 
» perheiden huonekalujen ym. säilyttäminen, asuntojen korjaaminen 284, 285 

Ida Aalbergintie, talosta nro 4 lastentarhaa varten vuokrat tava huoneisto 255 
Ihotautipoliklinikan, Helsingin Yliopiston, apulaisylilääkärin palkkaus 207 
Ikälisät, virkavuosien laskeminen niitä var ten 129 
Ikäluokkien, suurten, kaupungille aiheuttamien ongelmien ratkaisemista koskevasta selvitys-

työstä suoritettava korvaus 232 
Ilkantien eteläpään, Tunnelitien ja Kauppalantien rakentaminen linja-autoliikenteelle kelpoi-

siksi 291 
Ilmalan vesisäiliörakennus, sieltä vuokralle annetut huonetilat, kerrostilojen kunnostaminen 

ym 98, 324, 325 
» vesitorni, heikkovirtakaapelin laskemiseen Pasilasta sinne Yleisradio Oyrlle myönne t ty 

lupa 276 
Ilman epäpuhtaut ta koskevan tutkimuksen suorittaminen 287 
Ilmoitusten, kunnallisten, julkaiseminen sanomalehdissä 147 
Imatran Voima Oy., sen toimesta rakennetun voimajohdon korvausta ja sähkön hankin taa kos-

kevat sopimukset ym 61, 99, 330, 333 
» » Oy m oikeuttaminen rakentamaan voimajohto kaupungin Vihdin kunnassa omis-

t aman t i lan kau t t a 265 
Insinööritoimisto H. Auramo, huonetilan vuokraaminen sille Ilmalan vesisäiliörakennuksesta 324 
Invalidien avustaminen 209, 239 
Irtaimen omaisuuden tarkastaj ien kertomus 8, 119 

» » » valitseminen 102 
Itsenäisyyspäivän juhlavalaistus 336 
Itämerenkadun ja Laut tasaarenkadun välisen alueen paloturvallisuuden tehostaminen 187 

Japaniin lähetetystä kansallispukuisesta nukesta aiheutunut lasku 146 
Johtosääntö, ammatt ioppilaslautakunnan 51 

» I kaupunginlääkärin 188 
» Helsingin kaupungin tuberkuloosipiirin 33 
» järjestelytoimiston 12 
» kaupunginarkiston 12 
» kaupunginhallituksen 12 
» » asiamiestoimiston 12 
» kaupunginkanslian 12 
» kiinteistölautakunnan 55 
» kiinteistöviraston 55 
» oikeusapulautakunnan ja -toimiston 42 
» palkkalautakunnan ja sen toimiston 6, 12 
» palolaitoksen 28 
» satamalautakunnan 89, 96 
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Johtosääntö, terveydenhoitoviraston 29 
» ti lastotoimiston 5, 12 
» urheilu- ja retkeilylautakunnan 43 
» veroviraston 8, 120 
» yleisten töiden lautakunnan 89 

Johtosääntöjen, eräiden vanhojen, kumoaminen 30, 33 
Joulukuusen lahjoi t taminen Brysselin ja Lontoon kaupungeille 146 
Joulunpyhien jälkeisen lauantain pitäminen vapaapäivänä kaupungin Virastoissa ja laitoksissa ... 129 
Juhlavalaistukset 336 
Julkaisut , kaupungin osallistuminen Tuhatvuotinen Pohjola -nimisen teoksen julkaisukustan-

nuksiin 14 
» » toimesta painetut ym., hintojen määrääminen 147, 151—154, 289 

Juurikasvaraston, elintarvikekeskuksen, piirustusten hyväksyminen 97 
Järjestelytoimisto, johtosäännön muuttaminen 12 

» sen suorittamia rationalisoimistutkimuksia ym. koskevat asiat 114, 115, 232, 323 
» lautakunnan perustamista sitä var ten koskeva asia 4 
» virat ja viranhalt i jat 4, 12, 114 

Jäsenmaksut , Kaupunkiliitolle suoritet tavat 180 
Jätekompost in menekkimahdollisuuksia koskeva selvitys 88 
Jätevedenpuhdistamot, ks. Puhdistamot. 
Jääkent täsäät iön hallituksen jäsenten ja t i l intarkastajien valitseminen 336 

» lainat 18, 166 
Jääkiekkoradan rakentaminen Velodromin viereiselle alueelle 43 

Kaapelin asentaminen Hämeentiehen, Wärtsilä-yhtymälle siihen myönnet ty lupa 77 
Kaarela, Etelä-, asuinrakennuksen rakentamista varten; anot tu poikkeuslupa 78 

» » eräiden tilojen ostaminen sieltä 56, 265 
» » » tontt ien luovuttusmuodon muut taminen 70 
» » kansakoulutaloon rakennet tava vesijohto 245 
» » sieltä Lassaksen kaut ta Konalan pumppuasemalle johtavan kokoojaviemärin 

suunnan vahvistaminen 86 
» » tont t ien vuokralleanto sieltä 77, 274 

Kaarelan, Etelä-, Ostokeskus Oy:lle myönnet ty lupa rakentaa lämpöjohdot Kantelet tarentien 
alitse 275 

» kartano, Maatalouskoneiden tutkimussäätiölle vuokra tun alueen vuokramaksun alen-
taminen 278 

» ruotsinkielisen kansakoulun itsenäistäminen 50 
Kaartinhallin myymälän vuokrasopimusten irtisanominen 27 
Kaasulaitos, autojen hankkiminen ja myyminen ym 328 

» kaasun myyntitariff in korottaminen, si ir tomäärärahojen käyttöoikeus ym 328 
» kivihiilen hankinta ja välitys kaupungin laitoksille 122, 328 
» päivystyksen järjestely, kassavajaukset ym 323 
» tariffien muutoksia tu tk imaan asetetun komitean täydentäminen 135 
» virat ja viranhalt i jat 224, 327 

Kadetint ien tasoit taminen 290 
Kadunnimistöt , eri kaupunginosien 280 
Kadut ja tiet, esikaupunkialueiden eräiden teiden kunnossapito 85, 271 

» » » Etel. Rautat iekadun erään osan leventäminen 290 
» » » Holmanmoisiontien erään osan leventäminen 291 
» » » Huopalahdentien päällystäminen 290, 291 
» ti » Hämeentien erään osan tasoit taminen 290 
» » » Ilkantien eteläpään, Tunnelitien ja Kauppalant ien rakentaminen linja-autoliiken-

teelle kelpoisiksi 291 
» » » Kadetintien tasoittaminen 290 
» » » kaduissa tehtävien kaivuiden suor i tus- ja valvonta taksan tarkis taminen 83 
» » » kadun rakentamiskustannusten korvaamista koskevan päätöksen muut taminen 86 
» » » Kaivolahdenkadun alitse rakennet tava putki tunnel i 276 
» » » kaupungin alueella sijaitsevan Helsingin—Turun val ta t ien päätekohta 85 
» » » Korkeavuorenkadun alle rakennet tava yhdyskaapeli tunneli 276 
» » » Koskelantien poikki rakennet tava ajoaukko ja jalankulkupaikka, kadun toisen 

puolen päällystäminen 290 
» » » Kottaraistentien rumpujen rakentaminen 296 
» » » Laajasalontien erään osan korot taminen 290 
» » » linja-autopysäkkien rakentaminen esikaupunkialueille 290 
» » » Mechelininkadun, Muurimestarintien ja Mäkelänkadun päällystyksen uusiminen 290 
» » » Niit tylän alueen ka tu jen rakennuskustannusten osittelu 86 
» » » Nuijamiestentien erään osan puhtaanapi to 292 
» » » Pakilan siirtolapuutarhassa suori te t tavat t ie työt 287 
» » » Pakilantien erään osan rakentaminen l inja-autol i ikennettä kestäväksi 291 
» » » polkupyöräteiden rakentaminen ulosmenoteille 290 
» » » Ristikkotien ja Sörnäistenkadun välisen talvihoidon jär jestäminen 292 
» » » Ryt ty län koulukodin piha-alueen läpi kulkevan t ien siirtäminen 79 
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Kadut ja tiet, Savonkadun päällystyksen osittainen uusiminen 290 
» » » Takkat ien päällystyksen uusiminen 291 
» » » Tammit ien rakentaminen 290 
» » » Tarvon moottorit ien rakentamista koskeva asia . 291 
» » » Tenholantien päällystyksen osittainen uusiminen 290 
» » » Tukholmankadun ajoradalla olevan lehmuksen kaataminen 314 
» » » Tuusulantien päällystyksen osittainen uusiminen 290 
» » » Urheilukadun päällystäminen 290 
» » » Vat tuniemenkujan erään osan tasoittaminen 290 
» » » Vihdintien päällystyksen osittainen uusiminen 290 
» » » Viipurinkadun eräiden katuosuuksien päällystyksen uusiminen 290 

Kahluual taan rakentaminen Pohjos-Haagaan 43 
Kaisaniemen lammikon kunnostamista koskeva aloite 88 

» » uudelleen suunnittelua koskevan aatekilpailun järjestäminen 88 
Kaivopuisto, Länsi-, talosta n:o 2 kansakoulua varten vuokratun huoneiston vuokrasopimuksen 

irtisanominen 246 
Kalastuslupien ja -kar t to jen myynnin järjestäminen 221 
Kala tukkukaupan jär jes tämistä koskeva aloite 97 
Kalliolan Kannatusyhdistys, kadun rakentamista varten myönnet ty avustus 291 

» » sen toimitalon sähkövirran muutoksesta aiheutuneen laskun mak-
saminen 335 

» kristillis-yhteiskunnalliselta työkeskukselta kansakoulujen käyt töön vuokratut huone-
t i la t 246 

Kallion nuorisokoti, kaluston hankinta, pakett iauton luovuttaminen sen käyt töön ym 216 
» paloaseman huonetilojen käyttäminen veroilmoitutsen vastaanot topaikkana 187 
» » tontilla olevan kalliosuojan vuokraaminen palolaitokselle 225 
» sivukirjasto, vahtimestarille hanki t tava virkapuku 256 

Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat. 
Kammion mielisairaalakiinteistön siirtäminen sairaalalautakunnan hallintoon 194 

» mielisairaalan viemärin siirrosta johtuvat kustannukset 293 
Kampin alueella olevien vanhojen rakennusten ostaminen 266 

» ja Leppäsuon alueen siistimistä koskeva aloite 82 
Kansakoululaitoksen historian kirjoit taminen 243 
Kansakoulunuorison Liikuntakasvatuslii ton Kurikassa jä r jes tämät talvikisat 246 
Kansakoulut, ammatt ikoulu talosta niitä varten luovutettava huonetila 250 

» elokuvatoiminnan johta jan palkkio 242 
» erikoisluokilla olevien aivovauriolasten kuljetus 214 
» eräiden opettaj ien asumiskustannuksia koskevan valituksen hylkäämispäätös 245 
» huoneistotilan käytöstä ja soittokoneista per i t tävät vuokrat 242, 243, 246 
» kansalaiskoulun opetussuunnitelman uudistamista ja tarkis tamista var ten asetettu 

komitea 133 
» kasvatusneuvolan viranhalt i jat 189 
» koulukasvitarhatoiminta 242 
» koulupsykiatrin viran palkkauksen järjestely 31 
» koulutyön järjestely lukuvuonna 1958/59 240 
» ohjesäännön muutosta koskevat toimenpiteet 49, 240 
» opettajien virkoja ja palkkojen maksamista koskevat asiat 49, 241 
» oppilaiden vapaa-ajanharrastustoimintaa, ruoanjakelua ym. koskevat asiat 241 
» Roihuvuoren asuntoalueen korttelin nro 43213 varaaminen kansakoulua var ten ... 273 
» ruotsinkieliset, Haagan pohjoisen, Mellunkylän alakoulun, Malmin, Maunulan ja 

Kaarelan koulujen itsenäistäminen 50 
» » johtokunnan jäsenten valitseminen 106, 107 
» » luokkajaon vahvistaminen, ryhtivoimistelun järjestäminen ym. 

245, 246, 247 
» » Vallilan koulun paloturvallisuustyöt 247 
» suomenkieliset, eräiden kouluhuoneistojen vuokrasopimusten irtisanominen ym. 246 
» » Etelä-Kaarelan koulua koskevat asiat 189, 245 
» » irtaimistoesineiden nimikeluettelon laatijalle makset tava palkkio 244 
» » johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta jan valitseminen 106 
» » Karjalan Yhteiskoulu Oy:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen 

muuttaminen ym 246 
» » koululääkärien valitseminen 189 
» » Käpylän kouluun hanki t tava seinämaalaus 258 
» » Lapinlahdenkatu lOrssä sijaitsevan koulutalon li i t täminen kauko-

lämmitysverkkoon 335 
» » Länsi-Herttoniemeen rakennet tavan kansakoulun rakennusohjel-

man hyväksymistä koskeva esitys 246 
» » Malmin jatkokoulussa suor i te t tavat muutos työt ym 245, 246 
» » Mäkelän koulua koskevat asiat 245, 246, 258 
» » nuorisokerhotyön johta jan palkkion vahvis taminen 244 
» » Oulunkylän ja Suomenlinnan koulutalojen pääpiirustusten hyväk-

syminen 246 
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Kansakoulut , suomenkieliset, palkkiot, kaluston hankinta ym 244, 245 
» » Porolahden koulun rakennustyöt ja hammashoitolaitos 32, 50 
» » Snellmanin ja Toukolan koulun korjaus- ja muutos työt 49, 245 
» » Tolarin koulun vihkiäisjuhla 246 
» » uuden tarkkailuluokan perustaminen 244 
» » Vallisaareen rakennettavan kansakoulurakennuksen piirustusten 

hyväksyminen ym 246 
» » Vartiokylän koulua koskevat asiat 245, 246 
» tarkastajaneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkiot 241 
» tarkkailu- ym. erikoisluokkien toiminnan jatkaminen, toimintaker tomus 241 
» vahtimestarien, siivoojien ja talonmies-lämmittäjien yli työkorvausten korotta-

minen 242 
» vakiokalusteiden luettelon laatiminen 242, 245 
» väliaikaisen opettajakorkeakoulun vuokrakorvauksen vahvistaminen 245 

Kansalaisoikeudet, Suomen, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 100 
Kansallisooppera, Suomen, sen avustaminen 24 
Kansallis-Osake-Pankki, kaupungin kar tan painattamiseen ja viemärin rakentamiseen myön-

net ty oikeus 263, 295 
Kansallisteatterin, Suomen, avustaminen 24, 54 
Kansanasunnot Oy., Helsingin, kaupungin edustus sen johtokunnassa ym 337 
Kansanedustajien vaalit 336 
Kansaneläkelaitos, lainan ot taminen siltä 14, 157 
Kansanpuistoja koskevat asiat 222, 335 
Kansanteat teri , Helsingin, kaupungin edustajan nimeäminen sen joh tokuntaan 337 

» » sen avustaminen 24 
» » ks. myös Työväenteatteri . 

Kantelettarentie, lämpöjohdon rakentaminen sen alitse 275 
Kantt i ini toiminta sairaaloissa, sitä koskevat sopimukset 194 
Karhulinnan erään kellarihuoneen vuokran poistaminen tileistä 277 
Karhusuon kylätiekunnalle myönnet ty lupa Jokitien si l tarummun uusimiseen 292 
Karjalaisten Vapaaehtoinen Palokunta, Malmilla olevan parakin myyminen sille 187 
Karjalan Yhteiskoulu Oy:n kansakoululle vuokraamaa huonetilaa koskeva sopimus 246 
Kar ta t , kaupungin, painatusoikeuden myöntäminen yksityisille ym 262 

» » toimesta painettavien valmistuksen ja jakelun si ir täminen kiinteistöviraston 
tehtäväksi 55 

Kasarmitorin hallialueen vuokralleanto 71, 274 
» osaa ja korttelin n:o 52 eräitä tont te ja koskeva muutosehdotus 279 
» sähköaseman akuston purkaminen 334 

Kassati lannetta, kaupungin, koskeva ilmoitus 180 
Kasvatusneuvolat, kansakoulujen ja terveydenhoitolautakunnan alaiset 189 
Kata janokan I ja I I varastorakennuksen rakentaminen ym 316, 318 
Katajanokka, siellä sijaitsevan satamalaitoksen huoltorakennukseen hank i t t ava korkokuva 258 
Katrinayhdistyksen lainojen takaaminen 18 
Katselmustoimituksiin vali tut kaupungin edustaja t 282 
Katujen , eräiden, puhtaanapi to 292 

» kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisille l inja-autopysäkeistä ym. a iheutuva rasitus 85 
» rakentaminen, päällystäminen ym. ks. Kadut ja t iet . 

Kaukolämmitystä koskevat asiat 239, 335 
Kauniaisten hoitokodin käyttömenot, toiminta, hyväksyminen B-mielisairaalaksi y m 35, 200 

» » toimintaa varten vuokrat tava Punainen Tupa -niminen lepokoti 35 
Kaupallinen Koulu, kansakoulujen käytöstä poistet tujen pulpett ien myyn t i sille 247 
Kauppakoulu Oy., lainan myöntäminen sille 16 

» » sen avustaminen 52 
Kauppalantien rakentaminen linja-autoliikenteelle kelpoiseksi 291 
Kauppatori , torikaupan rajoi t taminen kuningasvierailun ja paraat in yhteydessä 278 
Kaupungin kauneusarvoja vaaliva neuvosto 135 
Kaupunginarkisto, asiakirjojen hävit täminen, arkistotilat ym 5, 116, 117 

» johtosäännön muut taminen 12 
» viranhal t i ja t 117 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimisto, ilmoitus eräässä konkurssivalvonnassa tapahtunees ta 
virheestä 113 

» » johtosäännön muut taminen 12 
» » virat ja viranhal t i ja t , käteiskassa 109, 113 
» edusta ja t lautakunnissa ym., yhteistyö näiden kanssa 110 
» johtosäännön ja ohjesäännön muut taminen 4, 12, 13 
» kokoonpano, kokoukset ym 4, 109 

Kaupunginhallitus, laskujen hyväksyminen, ratkaisemattomien asiain luettelot 110 
Kaupunginjohtaja t 111, 128 
Kaupunginkanslia, johtosäännön uudistaminen ym 12, 112 

» virat ja vi ranhal t i ja t 109, 111 
Kaupunginkellarin ja eräiden kokoushuoneiden luovuttaminen eri tilaisuuksiin 286 
Kaupunginkirjasto, kaluston hankinta ym 256 
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Kaupunginkirjasto, kir jasakkoina kertyneiden varojen käyt tämis tä helsinkiläisten kirjailijoiden 
avustamiseen koskeva aloite 53 

» Nummelan sairaalaan jär jestet tävä kir jastotoiminta 256 
» sivukirjastoja koskevat asiat 53, 256 
» vira t 53, 255, 256 

Kaupunginlääkärien ohjesäännön hyväksyminen 29, 31, 187 
Kaupunginlääkärin, I, johtosäännön kumoaminen 188 

» ja kaupunginhygieenikon palkkauksen jär jestäminen 31 
Kaupunginmuseo 256 
Kaupunginorkesteri, 75-vuotisjuhlan johdosta julistettu sävellyskilpailu ym 256 

» sen luovuttaminen eri tarkoituksiin, virat ym 256, 257 
Kaupunginpuutarhan ja sen kasvihuoneen luovuttaminen eri tilaisuuksien järjestämistä varten ym.298 
Kaupungintalon juhlasalin luovuttaminen eri yhdistysten käyt töön 286 

» uu t t a puhelinkeskusta varten varatun t i lan kunnostaminen ym 131 
Kaupunginteatterin perustaminen 54 
Kaupunginvaltuusto, lopullisesti käsit telemättömät aloitteet 3 
Kaupunginvaltuuston asiainkäsittelyjärjestystä selvittelevästä lausunnosta suoritettava palkkio 112 

» kokoonpano 1—3 
» työjärjestyksen muuttamista koskeva aloite 3, 4 
» vaali lautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 102 

Kaupunginviskaalinvirasto, viranhalt i jat 183 
Kaupunkiliiton, Suomen, ansiomerkkien jakaminen 130 

» » jäsenmaksujen suorittaminen . 180 
Kaupunkipäivät , XV, Porissa pidettävät , edustajien valitseminen niille 11 
Kelkkalan Lomakodin Kannatusyhdistys, käytöstä poistet tujen kalustoesineiden myyminen sille 116 
Kellokosken sairaalan uuden osan vihkiäistilaisuuteen n imet ty kaupungin edustaja 147 
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, ks. Mannerheim-liitto. 
Kerhokeskukset, nuorisotyölautakunnan 236 
Kerrostalojen rakentamista koskeva aloite 24 
Kerrostalotoiminta, maanhankintalain mukainen 232 
Kesko Oy., räjähdysaineiden kaupan harjoittamiseen myönnet ty lupa 108 
Keskusmielisairaala, Helsingin 35 
Keskusmielisairaala, Helsingin, Kivelän osasto, ks. myös Hesperian sairaala. 
Keskusmielisairaalan, Helsingin, Kivelän osaston, nimen muut taminen 197 
Keskuspesulan rakentaminen, asiantunti jan palkkaaminen, piirustusten hyväksyminen ym. 210, 211 
Keskus-Sato Oy., tontt ien vuokraaminen sen toimesta perustettavalle yhtiölle 73 
Keskusvankila, Helsingin, maallikkojäsenten valitseminen sen johtokuntaan 336 
Kesäkoti yhdistyksen avustaminen 218 
Kesävirkistys- ja lomanviettotoiminnan avustaminen 238 
Kesävirkistystoiminnan, lasten, järjestäminen 52, 208 
Kielin kaupungille lahjana luovutetusta maljakosta a iheutunut lasku 146 
Kielitaitosäännön, kaupungin viranhaltijain, muut taminen 30 
Kiinnitysten, eräiden lainoj en, etuoikeusj är j estyksen muut taminen 172 
Kiinteistö Oy. Hämeentie 122 -nimisen yhtiön rakennuksessa olevan lastenseimihuoneiston piirus-

tusten hyväksyminen 255 
Kiinteistö Oy., Parkkisen Kulma, lisätystä rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 79 

)> » Ruusulankatu 7, yhtiön viemäriyhteyt tä ja mui ta oikeuksia koskeva sitoumus 
ym 283, 284 

» » Siilitie 1, yhtiön vuokrien määräämistä koskeva anomus 277 
» » » 5 ja 7, lainojen järjestely 165, 166 
» » » 11—13, lainojen järjestely 165 
» » » » talon rakennustöiden loppuun suori t taminen 282 
» » » » tien rakentamiseen myönnet ty lupa 291 

Kiinteistöjen omistaminen, ulkomaalaisten oikeudesta siihen anne t t ava t lausunnot 102 
» ostot 55—61, 264 

Kiinteistölautakunta, johtosäännön muutos 55 
» puheenj ohta j an j a j äsenten vaali 104 
» ruotsinkielisen työväenopiston eräiden huonetilojen määrääminen sen 

hallintoon 249 
Kiinteistöosakeyhtiöiden, eräiden, osakkeiden merkitseminen 283 
Kiinteistö tuomareiden toiminnan uudelleen jär jestämistä koskeva aloite 27, 183 
Kiinteistövirasto, huonetilan varaaminen sitä var ten 285 

» johtosäännön muutos 55 
» kaupungin kar t tojen painat taminen ja jakelu 55, 262 
» käteiskassa, auton myynt i ym. 260, 261 
» talo-osaston ent. osastopäällikön maksuvelvollisuuden lykkäystä koskeva 

anomus 260 
» » » organisaatiota ym. selvittelevän jaoston kokoontuminen 135 
» » » uudelleen järjestely 55 
» talo-osastoon perustet tava ti lapäinen asuntoasiain toimisto 261 
» tonttiosaston päällikön valitseminen hoi tamaan työt tömyystöiden järjestelyä 261 
» urheilukerhoille myönnet ty avustus 264 
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Kiinteistövirasto, virat ja vi ranhal t i ja t 55, 259 
Kiinteän omaisuuden tarkasta j ien kertomus 8, 119 

» » » valitseminen 103 
Kiljavan parantola, muiden tuberkuloosipiirien potilaiden hoitoa siellä koskeva asia 207 

» parantolalle lahjoi te t tava kaupungin vaakuna 336 
» parantolan 20-vuotisjuhla, kaupungin edustajan nimeäminen 147 

Kilpien, nimi- ja viitta-, kaupungin laitosten ym., valmistaminen ja asentaminen 289 
Kioskeja koskevat asiat 77, 222, 223, 278 
Kirjailijaliiton, Suomen, avustaminen 257 
Kirjail i jat , helsinkiläiset, kirjasakkoina kertyneiden varojen jakamista heille koskeva aloite 53 
Kirjallisuus- ja taideapurahojen jakoa koskevien sääntöjen muut taminen 54 
Kirjapainokoulua koskevat asiat 50, 250, 251 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjastolautakunta, puheenjohta jan ja jäsenten vaali 104 
Kir joja Sokeille -yhdistykselle ammatt ikoulutalosta luovutet tava huonetila 250 
Kivelän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 134, 191, 192, 194, 197, 203, 227, 

228, 328 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 33, 35 

Kivihiili- ja koksitilannetta koskeva teollisuuslaitosten lautakunnan selostus 328 
Kivikon siirtolapuutarhan suunnitelman hyväksyminen 287 
Kivinokan kansanpuistoalueen tien valaistus 335 
Kodinhoitajat , kunnalliset, heidän palkkaustaan koskeva asia 210 
Kodittomien Tuki yhdistys, huoneiston ostaminen siltä 268 
Koirasaari, johtoloiston rakentaminen luodolle 44, 222 
Koiraveron korottaminen 176 
Koivumäen Lomakodin Kannatusyhdistys, lainan myöntäminen sille 160 
Komediateatteri Oy., Alppilan ulkoilmateatterin vuokraaminen sille 257 

» » l ipputankojen lainaaminen sille 299 
Komiteat ja komiteapalkkiot 132—137 

» ym., aloitetoimikunnan jäsenten valitseminen 115 
» » ammattiopetuslaitosten uu t t a ohjesääntöä laat imaan asetettu komitea 133 
» » anniskeluoikeuksien myöntämistä harkitsemaan asetettu komitea 132 
» » erikoisammattikoulutoimikunnan kokoonpanon muut taminen 134 
» » esikaupunkiliikenteen suunnittelukomitean ennakkovarat , toimintaselostus ym. 134 
» » esikaupunkitoimikunnan asettaminen 113 
» » Helsingin kaupunkia esittelevien värifilmien valmistamista varten asetet tu toi-

mikunta 133, 151 
» » kansalaiskoulun opetussuunnitelmien uudistamista ja tarkis tamista var ten ase-

tet tu komitea 133 
» » Kivelän sairaalan rakennustoimikunnan jäsenen eroaminen 134 
» » kunnallisen ja kirkollisen veronkannon yhdistämiskomitean täydentäminen 134 
» » Lauttasaaren sillan ja Laut tasaarenkadun sillan suunnit telutoimikuntien asetta-

minen ym 133, 134, 317 
» » liikenne- ja rait iovaunusääntöehdotuksia tarkis tamaan asetettu komitea 133 
» » lisäjäsenen valitseminen konsert t i taloneuvottelukuntaan 134 
» » lomanvietto- ja kesävirkistysmäärärahan jakoa harkitseva komitea 132 
» » lääkäreiden yhdenmukaista palkkausjärjestelmää harkitseva neuvot te lukunta 132 
» » mustalaiskysymystä tu tk iva komitea 134 
» » niistä laadi t tavan luettelon esittämistä vuosittain kaupunginvaltuustolle tarkoi t-

tava aloite 13 
» » ns. suunnittelevan työvoiman palkka- ym. olosuhteita selvittelevä komitea 133 
» » Pirkkolan urheilupuiston suunnittelukilpailua varten asetetun toimikunnan täy-

dentäminen 134 
» » Ruskeasuon vaunuhallien ja autokorjaamon rakennustoimikunta 133 
» » Ryttylän koulukodin muut taminen B-mielisairaalaksi, sitä harki tsevan toimikun-

nan asettaminen 132 
» » sairaalakeskuksen perustamista suunnittelemaan asetettu jaosto 132 
» » sairaaloiden apteekkien toimintaa tu tk imaan asetettu jaosto 132 
» » » hankinta toimikunnan asettaminen 132 
» » » sairaansijojen jakautumista eri hoitoalojen kesken selvittelevä ko-

mitea 132 
» sosiaalivirastotalokomitean puheenjohtajan vaihdos 134 
» sosiaalivirastotalon suunnittelua varten asetettu rakennustoimikunta 133 
» sähkö-j a kaasulaitoksen tariffien muutoksia tu tk ivan komitean täydentäminen 135 
» sähkölaitoksen 50-vuotishistoriikin laatimistyötä var ten asetettu to imikunta ... 133 
» talousarvion tarkis tamista ym. var ten asetettu komitea 26, 132 
» Tervalammen työlaitoksen rakennustoimikunta 134 
» terveydenhoitolautakunnan ohjesääntökomitean täydentäminen 134 
» tiliasiakirjojen seulontaa var ten asetetun komitean lakkaut taminen 135 
» tullihuoneistoneuvottelukunnan asettaminen 133 
» työttömyystöiden suunnit telua varten asetettu komitea 132 
» vapaa-ajanviettokomitean puheenjohtajan vaihdos 134 
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Komiteat ym., vesikysymyksen tutkimista koskevan toimikunnan asettaminen 98 
» » yhteistyötoimikunnan täydentäminen 114 
» » yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahojen jakokomitea 132 

Konala, t i lan ja alueen ostaminen sieltä 59 
Konalan alueen rakennuskielto 78 

» kokoojaviemärin suunnan vahvistaminen 86 
» pumppuaseman suunnitelman hyväksyminen 296 

Konalantien valaistuksen parantaminen 335 
Kone Oy:n oikeuttaminen rakentamaan pistoraide Teollisuuskadun poikki 319 
Kone- ja pikakirjoituslisän korottaminen 129 
Konekirjoituskokeiden valvonnan siirtäminen koulutustoimikunnalle 114 
Konsertt i taloneuvottelukunta, lisäjäsenen valitseminen siihen 134 
Koristekasvien luovuttaminen eri tarkoituksiin 299 
Korkeasaaren liikennemaksujen korottaminen 301 
Korkeasaari, saaren vartijalle makset tava korvaus ym 222 
Korkeavuorenkatu, yhdyskaapelitunnelin rakentaminen sen alle 276 
Korkeussuhteiden, eräiden kortteleiden ja tonttien, vahvistaminen 281 
Korpaksen tilan kotieläinrakennuksen raunioiden purkaminen 278 
Kortteleiden ja tonttien, eräiden, korkeussuhteiden vahvistaminen 281 
Kortteli n:o 654, sen tontt ien vuokralleanto 73 

» » 658, » erään tont in vuokralleanto 72 
» » 726, » » » » 72 
» » 728, » » » myynt i 68 
» » 906 ja 907, eräiden tontt ien vuosivuokran tarkistaminen 77 

Koskelan hallit, ks. Liikennelaitos. 
» sairaskotia koskevat asiat 38, 134, 192, 210, 211, 212 

Koskelantien toisen puolen päällystäminen 290 
Koskilaiva Oy:n Kata janokan varastoalueen vuokran maksutapa 316 
Kotikallion lastentarha, virkojen järjestely, harjoi t tel i jan palkkaaminen 51, 255 
Kotikerho yhdistyksen avustaminen, huonetilan luovuttaminen sille 235 
Kotisairaanhoitoasema, taloon Dagmarinkatu 3 perustettava, kaluston hankkiminen sinne 188 
Kotitalouslautakunta, kurssien järjestäminen työttömille naisille 230 

» kurssimaksut, opetuskeittiön kalusto ym 253, 254 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 104 

Kottaraistien rumpujen rakentaminen 296 
Kouluhammashoitolaitos, Porolahden kansakoulun yhteyteen perustet tava hammashoitola 32 

» virat ja viranhalt i jat ym 189 
Kouluhammashoitolaitosten perustamista koskeva aloite 32 
Koulukodit, niitä varten anotun valt ionavun epäämistä koskeva ilmoitus 214 
Koululääkärit 189 
Koulumatkailutoimisto Oy., kalliosuojissa olleiden sänkyjen myynt i sille 225 

» Oy:lle myönnetyn la inanvakuuden hyväksyminen 167 
Koulupuutarha- ja arboretumalueeksi Meilahdentien pohjoispuolelta vara t tava alue ym 273 
Kouluterveydenhoito, koululääkärien valitseminen 189 

» sen ohjesäännön hyväksyminen 29, 31, 187 
» » siirtäminen terveydenhoitolautakunnan alaiseksi 31 

Koulutustoimikunta, konekirjoituskokeiden valvonnan siirtäminen sen tehtäväksi 114 
» puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 113 

Krematorion muutospiirustusten hyväksyminen 272 
Kukkienmyyntipaikkojen myyntikausi 77 
Kulosaaren aluevaihdot 66 

» eräitä tiloja koskeva pakkolunastus 266 
» jätevedenpuhdistamon suunnitelman hyväksyminen 296 
» kartano, talonmies-vahtimestarin työsuhde 224 
» rakennussuunnitelma-alueen kadunnimistö 280 
» sillan suunnittelukomitean ilmoitus työnsä päät tymisestä 134 
» uimarantaa ja uuden asutusalueen kalliosuojaa koskevat asiat 223, 225 

Kultaseppäkoulu, huonetilan luovuttaminen sille 250 
Kummikuntaneuvoston, Helsingin, jär jestämien nuorison kulttuurikilpailujen mahd. tappion 

korvaaminen 240 
Kumpulan kylässä olevan hiidenkirnun julistaminen rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi 297 

» sairaala-alueen vaihtaminen Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton kanssa ... 271 
» uimalan muuntamon jännit teen korottaminen 223 
» urheilu- ja leikkikentän kunnostaminen 43 

Kunnallishallinnollisen päätäntävallan uudelleen jär jestäminen 11 
Kunnallisverotusta koskevat asiat 20 — 22, 175 
Kunnallisvirkamiesyhdistyksen, Helsingin, kesäkotia koskevat asiat 224 
Kunnantyöntekijäin Liiton, Suomen, liittokokouksen edustajien vaali ym 127, 129 
Kunniakirjan, Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen, myöntäminen kaupungille 279 
Kunnianosoitukset 147 
Kuntien yhteistoimintaa koskevasta suunnitelmasta annet tava lausunto 150 
Kuorma-autojen, erikoisrakenteisilla perävaunuilla vsustet tujen, kuljetusmaksut 312 
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Kuorma- ja pakett iautojen liikennetaksan muuttaminen 312 
Kurssien järjestäminen työttömille naisille 230 
Kurssimaksut, kotitalouslautakunnan järjestämien kurssien 253 
Kurssitoiminta, kaupungin työvoiman kouluttaminen eri kursseilla 114, 142, 323 
Kustaankar tanon vanhainkoti, lääkärien palkkio ja työaika ym 39 

» » sen pihalle hanki t tava veistos 259 
» » virat ja viranhal t i ja t ym 212 

Kuusisaaren rakennussuunnitelma-alueen rakennusjärjestyksen kumoaminen 85 
Kuvaamataidetoimikunta, jäsenten valitseminen ym 258, 259 
Kuvateoksen, Helsinkiä koskevan, julkaiseminen 153 
Kyläsaaren alueen tontt ien vuokrien tarkistaminen 76 

» jätteiden polttolaitoksen piirustusten hyväksyminen 88, 296 
» varastokortteli, alueen vuokralleanto sieltä 76 

Kähertäjäkoulu, huoneiston luovuttaminen eräiden kerhojen käyttöön, työvälineiden hankin ta 
ym 251 

» rehtorin ylituntipalkkiot 50 
Käpylä, Yirkamiesasunto Oy. Sampsantie 50 -nimisen yhtiön erään korttelin tonteista makset-

tava vuokra 277 
Käpylän kansakoulun lisärakennukseen hanki t tava seinämaalaus 258 

» kerhokeskuksen nuorisotyönohjaajan palkkio 236 
» lastenneuvola, kaluston hankkiminen sinne 31 
» Musiikkiopiston Kannatusyhdistyksen avustaminen 257 
» paloasema, ruiskumestarin ent. virka-asunnon muut taminen toimisto- ym. tiloiksi ... 186 
» urheilupuisto, sinne rakennet tavan varastorakennuksen piirustusten hyväksyminen ... 222 
» Yhteiskoulun Talo Oy:lle vuokratun tont in vuokra-ajan pidentäminen 77 
» » » Oy:n lainoja ja piirustuksia koskevat asiat ... 18, 51, 171, 173, 272 

Käpylänt ie 10:ssä olevan rakennuksen ostaminen lastentarhaa var ten ym. 51, 60 
Käsi- ja Pienteollisuusliiton 60-vuotisjuhla, kaupungin edustajan nimeäminen 147 
Käsityönopettajaopiston, Helsingin, lainoja koskevat asiat 17, 20, 168 

» » rakennuksen muutospiirustusten hyväksyminen 272 
Kätilöiden ohjesäännön hyväksyminen ym 29, 31, 127, 187 
Kätilöopiston rakennuskustannukset 205 
Käymälät 297, 298 
Käyttörahaston, Helsingin kaupungin, sääntöjen muut taminen 20 
Käytöskilpailun järjestäminen Tampereen, Turun ja Helsingin kaupungin kesken 235 

Laajalahden alueen suunnittelun jär jestämistä koskevaan neuvottelutilaisuuteen val i t tu kau-
pungin edustaja 281 

» kyläteiden hoitokunta, Pölläkkälänkujan osan luovuttaminen sille 274 
» urheilu- ja leikkikentän kunnostustyöt 297 

Laajalahti , palokaivon rakentaminen Kirvuntien varrelle, Espoon kunnalle siihen myönnet ty lupa 276 
Laajasalo, eräiden tilojen kauppaa koskeva kysymys 272 

» erään pakkohuutokaupalla myytävän ti lan ostaminen sieltä 265 
» tontin myynti sieltä 70 
» uudisrakennusten rakentamisen kieltäminen siellä 78 

Laajasalon kadunnimistö 280 
» uimarannan pukusuoja- ja kioskirakennustyön loppuun suorit taminen 223 

Laajasalontien erään osan korottaminen 290 
Laakson sairaala, ent. Tuberkuloosiparantola. 

» sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset ... 191, 192, 196, 201, 228 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 33, 36 

Laboratorioapulaiskoulu, huonetilan vuokraaminen sille 250 
Lahja t , kaupungin antamat 146, 147 

» » saamat ,.. 154 
Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyt tö 213, 255 

» varoista myönnetyt lainat 159 
Laniat, ks. myös Omakotilainat. 

» asuntorakennustoimintaa var ten myönnet tävä t 164—166 
» eräiden lainojen koron alentamista koskeva Keskinäisen Henkuvakuutusyht iön Suomen 

ilmoitus 159 
» » Suomen Punaiselle Ristille myönnet ty jen lainojen järjestely 17 
» kaupungin myöntämät 16, 17, 166, 167, 168, 169 
» » ot tamat 14, 15, 157 
» lahjoitusrahastojen varoista myönnetyt 159 
» Mankala Oy:n 166 
» obligaatiolainojen ottaminen ... 155 
» pitkäaikaisten lainojen ot tamista ja työllisyyden turvaamista koskeva aloite 15, 24 
» rahan arvon muutosten ot taminen huomioon antolainauksen lyhennysmaksuissa 159 
» Suomen Matkailijayhdistyksen saamien lainojen maksaminen 17 
» uusille oppikouluille myönnettävien .rakennuslainojen ehdot ... 15 
» valmistavan poikien ammatt ikoulun rakennuslaina 158 
» Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiölle myönnet tyä lainaa koskeva järjestely 172 

23 — Kunnall.kert. 1958, I osa 
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Lainojen, eräiden, kiinnitysten etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 172 
» » maksuajan pidentäminen 173 
» takaaminen 17, 18, 19, 167, 168 

Laitureita koskevat asiat 96, 318 
Laivapäällystöliitto, Suomen, sen ja kaupungin välinen sopimus 94 
Lampila, Veljekset Oy., Ruoholahden varastoalueella olevan rakennuksen ostaminen yht iöl tä ... 316 
Lapinlahden sairaalan luovuttaminen Helsingin yliopistolliselle keskussairaalaliitolle 36, 205 
Lapinlahdenkatu 10:ssä sijaitsevan kansakoulutalon liittäminen kaukolämmitysverkostoon 335 

» talon n: o 27 huoneistojen luovuttaminen sairaala- ja terveydenhoito viran-
omaisten käyttöön 195 

» » » » liittäminen kaukolämmitysverkostoon 335 
Lapsiperheet, vähävaraiset, halpojen asuntojen rakentamista heille tarkoi t tava aloite 80, 285 
Lassas, tontin vuokralleanto sieltä 76 
Lasten kesävirkistystoiminnan avustaminen 238 

» » järjestäminen 52, 208 
» liikennekenttäalueen puhtaana- ja kunnossapito 297 
» Päivän Säätiön kanssa tehtävä sopimus Linnanmäen huvipuistoalueen vuokra-a jan jat-

kamisesta 77 
» turvattomien, sijoittamisesta aiheutuneet kustannukset 214 

Lastenhoitoyhdistys, Suomen, kaupunginpuutarhan luovuttaminen yhdistyksen jär jes tämää ti-
laisuutta varten 214 

» » sen avustaminen 218 
Lastenhuoltolaitosten hoitomaksutaksan vahvistamista koskeva valitus 214 

» kalustonhankinnat 214 
» uudelleen järjestelyn aiheuttamat toimenpiteet 40 

Lastenkotitarpeen tyydyt täminen, sen huomioon ottaminen asemakaavasuunnitelmia laadit-
taessa 278 

Lastenlinna, Helsingin, lisäpaikkojen varaaminen sieltä 37, 215 
» » sen edustajistoon määrä t ty kaupungin edustaja 336 
» » » laajentamisesta neuvottelemaan vali tut kaupungin edusta ja t 215 

Lastenpsykiatrin toimisto, psykiatrin palkkaus 31 
» » psykologille suoritettava vuosilomakorvaus 190 

Lastenseimet, Pohjois-Munkkiniemeen perustet tavaa lastenseimeä ja - tarhaa koskeva aloite .. 52 
» Vartiokylään ja Hämeentie 122:een perustet tava seimi 51, 255 
» virat ja viranhal t i ja t 51, 254 

Lastenseimien ja koululasten päiväkotien valtionavustusta koskeva ilmoitus 254 
Lastensuojelulautakunta, sen täydentäminen 107 

» Vankeusyhdistyksen kanssa teh ty sopimus suojelukasvatuksellisten 
ty t tö jen hoitopaikoista 219 

Lastensuojelun Keskusliitto, kaupungin liittyminen sen jäseneksi 42 
» » sen kokouksiin valit tu kaupungin edustaja 214 

Lastensuojeluvirasto, eräiden käytöstä poistettujen kalustoesineiden myyminen Kelkkalan 
Lomakodin Kannatusyhdistykselle 116 

» lähetti- ja koputuslaitteiden hankkiminen 214 
Lastentarhain Kesäsiirtolayhdistys, lastentarhain huonekalujen luovutus yhdistykselle 254 

» lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön muut taminen 30 
» » täydentäminen 107 
» toimisto, virat 51 
» valtionavustus, muutoksen hakeminen sitä koskevaan päätökseen 254 

Lastentarhat, ateriakorvaukset, kalustonhankinta, virka-asunnon luovuttaminen, toimiston en-
nakkovarat ym 254, 255 

» entisen ta rkas ta jan hautajaisti laisuuteen hanki t tava adressi 255 
» Hemgård lastentarhan yhden puolipäiväosaston siirtäminen lastentarha E lkaan ... 255 
» Itä-Herttoniemeen rakennet tava lastentarha- ja neuvolarakennus 255 
» Käpylään, Pohjois-Haagaan ja Vartiokylään perustet tavat las tentarhat ... 51, 61, 255 
» Laajalahdentie 10:een siirrettävä lastentarha 255 
» leikkikenttätoiminta 255 
» Suomenlinnan lastentarhan vesijohto- ja viemärityöt 294 
» Tomtebon lastentarhaa var ten rakennettava ulkoiluvälineiden säi lytysvaja 255 
» uusien lastentarhojen ym. perustamista Esikaupunkeihin koskeva aloite 51, 52 
» virat ja viranhal t i ja t y m 51, 254 

Lautakuntien ja johtokuntien ym. jäsenten vaali 102 
Lauttasaaren eräiden teiden kunnossa- ja puhtaanapi to 85 

» eräästä vuokra-alueesta suori tet tava lisäkorvaus 268 
» hyppyrimäen rakentaminen 223 
» maantiesillan liikennöimistä koskevan päätöksen muut taminen 317 
» silta, yliraskailla linja-autoilla liikennöimisestä annet tava lausunto 312 
» siltasuunnitelmaa ta rkas tamaan asetettu komitea 133, 134 
» sivukirjasto, järjestelyapulaisen palkkaaminen 256 
» teollisuuskorttelin n:o 31133 edustalla rannassa olevan laiturin purkaminen 318 
» uut ta siltaa koskevat asiat 96, 280, 317 
» vesisäiliön rakentaminen 98, 325 
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Laut tasaaren yhteiskoulu, sille myönnetyn lainan maksuajan pidentäminen 173 
Laut tasaarenkadun ja I tämerenkadun välisen alueen paloturvallisuuden tehostaminen 187 

» ylikulkusillan suunnittelutoimikunnan aset taminen 317 
Lauttasaari , väki juomamyymälän avaamista siellä koskeva aloite 101 
Leikki- ja urheilukentän aikaansaamista Kumpulan alueelle koskeva aloite 43 
Leikkikentät 43, 88, 255, 297 
Lemmilän vastaanottokoti , nimen muuttaminen Vastaanottokoti Lemmiläksi, navettarakennuk-

sen purkaminen ym 41, 216 
Lentolinjan Helsinki —Basel ja Helsinki—Geneve avauslennolle osallistumaan valit tu kaupungin 

edustaja 146 
Lepolampi, siellä jär jes te t tävät virastopäälliköiden neuvottelupäivät 114 
Lepolantien ja Alku tien välisen viemäriojan perkauskustannukset 88 
Lepopirtt i lepokodin käyttämisestä tehty sopimus 37 
Leppäsuon ja Kampin alueen siistimistä koskeva aloite 82 
Leppävaara, Albergan tilasta vuokratun maa-alueen vuokran maksua jan pidentäminen 277 
Leski- ja orpoeläkekassan hallituksen jäsenen valitseminen 106 

» » » maksamien eläkkeiden tarkis taminen 10 
Liikelaitokset, niiden vuosivoitot ja tappiot 180 

» niitä johtavien lautakuntien jäsenten vaal i tavan muut tamis ta koskeva aloite 13 
Liikemiesten, Suomen, Kauppaopiston Säätiö, jäsenten valitseminen sen hallitukseen 106 
Liikenne- ja rait iovaunusäännön hyväksyminen 89 

» » raitiovaunusääntöehdotuksia tarkis tamaan asetettu komitea 133 
Liikennelaitoksen lautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 104 
Liikennelaitos, leimasinpihtien poistamista käytöstä ta rkoi t tava aloite 91 

» Ruskeasuon vaunuhallien ja autokorjaamon rakentamista varten asetettu raken-
nustoimikunta 133 

Liikennelaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 214, 266, 300, 301, 302, 313, 314 
» » kaupunginvaltuuston päätökset 90, 92 

Liikenneluvat 313 
Liikenneristeyskohtien, eräiden, parantamista koskeva aloite 93 
Liikennetoimikunnan Helsinki-jaostoon nimetyt kaupungin edus ta ja t 134 
Liikenneturvallisuustyö 314 
Liikenteen järjestely, ajonopeuden rajoittamisesta Marjaniemessä annet tava lausunto 312 

» » aloite Töölöntorin rait iovaunusilmukan tarpeell isuutta koskevan tutki-
muksen suorittamiseksi 92 

» » j a liikennesuunnitelmat 301, 303 
» » liikennekorokkeet, ajokaistat ym 305 
» » liikenneolojen parantamista koskevat aloit teet 91, 92, 93 
» » liikenteenohjaus valolaitteet, liikennemerkit ym 309 
» » pysäköimisen kieltäminen eräillä kaduilla ym 306 
» » vuokra-autoasemat 304 

Linja-autojen, yksityisten paikallisliikenteen henkilötaksan vahvistaminen 312 
» -autolinjan perustamista Pohjois-Munkkiniemestä Toukolaan tarkoi t tava aloite 93 
» -auton alustojen hankkimista koskeva välikysymys 91 
» -autopysäkit 290, 304 

Linnankoskenkadun varrella olevan puiston kunnostaminen 297 
Linnanmäen huvipuistoalueen vuokra-ajan jatkaminen 77 
Liputuksen järjestäminen eri tilaisuuksiin 299 
Lomanvietto- ja kesävirkistystoiminnan avustaminen 238 

» » kesävirkistystoimintaa varten vara tun määrärahan jakoa harki tsemaan ase-
te t tu komitea 132 

Lontoon kaupungille lähetetyn joulukuusen aiheut tama lasku 146 
Luistinradat, virvoketarjoilu- ym. oikeuksien vuokraaminen talvikaudeksi 1958/59 223 
Lumenkaatopaikat 297 
Luonnonsuojelualueita koskevat asiat 297, 319 
Luonnonsuojelulain vastainen liikemainostus, sen a iheut tamat toimenpiteet 278 
Luonnonsuojeluyhdistyksen, Suomen, kaupungille myöntämä kunniaki r ja 279 
Luontoisetusääntö, viranhalti jain 10, 128 
Luottamusmiehet, kaupungin, heidän palkkiosääntönsä uusiminen ja sitä koskeva aloite 10 

» » heidän valitsemistaan kaupungin edustaj iksi yhtiöiden ym. hal-
lintoelimiin ta rkoi t tava aloite 107 

Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen, lisätystä rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 79 
Länsisataman laiturikenttiä eristävän aitauksen purkaminen 318 

» suurjännitevarasyötön rakentaminen 334 
» väylän suuntataulun ja loiston, Laut tasaaren i tärannalla olevan, korot taminen ... 318 

Lääketieteenkandidaattiseura, työnvälityksen harjoi t tamisluvan myöntäminen sille 101 
Lääkärintodistuslomakkeiden, viranhaltijoita ja työnteki jöi tä koskevien, uusiminen 129 
Lääkärinvirkojen julistaminen haettavaksi Suomen Lääkärilehdessä 193 
Lääkäri t , alue-, poliisi- ja koululääkärit ym 31, 187, 188, 189 

» kaupungin-, ohjesääntö 29, 31, 187 
» neuvottelukunnan asettaminen heidän yhdenmukaisen palkkausjärjestelmänsä aikaan-

saamiseksi 132 
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Lääkärit , sairaala- ja virkalääkärien palkkausta koskeva kysymys 31, 192 
Lääninvankilan, Helsingin, alueen omistusoikeuden selvittely 264 

» » johtokunnan maallikkojäsenen valitseminen 336 
Lönnrotinkadun sillan liikenteen sulkeminen korjaustöiden ajaksi 317 

Maalaiskunnan, Helsingin, t ie lautakunnan kokoukseen valittu kaupungin edustaja 282 
» » v. 1957 maksamien eläkkeiden kaupungin osuuden suori t taminen. 180 

Maalariammattikoulu, huoneti lan luovuttaminen sille 250 
Maanhankintalain mukainen kerrostalotoiminta 232 

» mukaisten valtion velkasitoumusten kat taminen 15 
» » Vartiokylän asuntotonttien korvauskysymys 281 

Maanjako-oikeuden jäsenten valitseminen 106 
Maanmittaustoimitukset 79, 281 
Maanteiden päätepisteiden määrääminen kaupungin asemakaava-alueella 292 
Maanvuokrien, indeksiehtoisten, tarkistaminen 273 

» maksuajan pidentäminen 277 
Maatalouskoneiden Tutkimussäätiö, sille myönnetty erään alueen vuokranalennus 278 
Maauimalat, aloite alle 12-vuotiaitten oikeuttamiseksi käyt tämään nii tä maksut tomast i 43 
Maidontarkastamo, t aksan korottaminen 32 

» tutkimuksen suorittaminen utaretulehduksen levinnäisyydestä 191 
» virat ja viranhal t i ja t ym 32, 190 

Mainos TV-Reklam Oy:lle I lmalan vesisäiliörakennuksesta vuokrat tava huonetila 324 
Mainostus, liike-, luonnonsuojelulain vastainen, sen aiheut tamat toimenpiteet 278 
Maistraatin ilmoitus työjärjestyksensä vahvistamisesta, kirjaamossa suori tet tavat muutos- ja kor-

jaustyöt 180 
» virat ja v i ranhal t i ja t 26 

Maitopisarayhdistyksen avustaminen 32 
Makkaranmyyntipaikkoja koskevat asiat 77, 188, 278 
Maksut, ks. myös Taksat ja Tariffi t . 

» eräiden säännösteltyjen maksujen ja hintojen vapaut taminen 150 
» eräistä yksityisten viemärijohtojen piirustustehtävistä suori tet tavat 98 
» henkilövuokra-autojen ja kuorma-autojen ajomaksujen korot taminen 312 
» kotitalouslautakunnan kurssimaksut 253 
» lasarettisairaaloiden ja poliklinikkojen hoitomaksujen korottaminen 191 
» liikennelaitoksen maksujen korottaminen 90, 301 
» pesutuvan, ilman mankelia olevan, käytöstä peri t tävä maksu 286 
» poliklinikoiden ja sairaaloiden maksujen vahvistaminen 34, 191, 193 
» satamamaksujen korottaminen 93 
» teurastamon eräiden maksujen korottaminen 97, 320 

Malmi, parakin myyminen sieltä 187 
» sitä koskeva rakennuskielto 78 
» sieltä Vanhankaupunginlahden rannalle johtavan kokoojaviemärin piirustusten hyväk-

syminen ym 86, 293 
» -Tapanilan asemakaavan laatimista koskeva kantelu 279 
» » kylätien hoitokunnalta ostettu alue 57 
» tilojen ostaminen sieltä 57, 265 
» tontin varaaminen sairaalan henkilökunnan asuntolaa var ten 273 

Malmin hautausmaan itäpuolella olevien alueiden hankkiminen kaupungille 268 
» -Hämeentien leventämistä var ten suoritetut pakkolunastustoimenpiteet ym 265, 266 
» ja Oulunkylän alueiden viemäröinnin jouduttamista koskeva aloite 87 
» kansa- ja jatkokoulua koskevat asiat 50, 245, 246 
» Kaupalliset Oppilaitokset Oy:lle myydyn tontin rakentamisvelvollisuus ym 70, 326 
» » » » myönnettyjen lainojen takaaminen 20, 168 
» palo vartioaseman ullakolla olevan huoneen muut taminen kuivaushuoneeksi 186 
» rautatiesillan korjaamista koskeva aloite 96 
» sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 191, 192, 202, 227, 228, 229 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 33, 36 

Mankala Oy:n lainat 17, 166 
Mannerheim-liitto, sen kanssa paikkojen varaamisesta Lastenlinnasta t eh tävä sopimus 37, 215 
Mannerheimin, Suomen Marsalkan, ra tsas ta japatsaan sijoituspaikka ym 297 
Mannerheimintien Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiön rakennuslainojen takaaminen 19, 171 
Marcelklubi, Helsingin, huonetilan luovuttaminen kähertäjäkoulusta sen käyt töön 251 
Marian neuvolapiirin äitiys- ja lastenneuvolan huoneisto 190 

» sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 191, 192, 194, 195, 227, 228, 278, 285 
» » » kaupunginvaltuuston päätökset 33, 34 

Mariankadun erään osan puhtaanapi to 292 
Marimekko Oy., kaupunginpuutarhan kasvihuoneen luovuttaminen yhtiölle pukuesit telyä varten 298 
Marjaniemen liikenteen ajonopeuden rajoi t tamista koskeva asia 312 

» siirtolapuutarha, sähköverkon rakentaminen sinne 287 
Markkinoiden, toripäivien ja eläinmarkkinoiden pitäminen v. 1959 278 
Marttayhdistys, Helsingin, lainan myöntäminen sille 159 
Matka-apurahat ja matkakertomukset , kaupungin viranhalt i jain 137, 143 
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Matkailijayhdistys, Suomen, sille myönnettyjen lainojen maksuaika 17, 173 
Matkustajapavil jongin luovuttaminen meriurheilunäyttelyä var ten 319 
Matkustussäännön eräiden korvausten vahvistaminen 128 
Maunula, kortteliin n:o 28220 rakennettavaa rakennusta var ten anot tu lupa 78 

» Männikkötien ja Maunulantien valaistuksen parantaminen 335 
Maunulan kansakoulu, asiantunti ja-avusta rakennustyön yhteydessä johtajaopet ta ja l le suoritet-

t ava korvaus 245 
» kansakoulun, ruotsinkielisen, itsenäistäminen 50* 
» kansanasunnot Oy., kaupungin edustus sen hallituksessa 337 
» pienasunnot Oy., » » » » 337 
» yhteiskoululle myönnetyt lainat 19, 167, 170 

Mechelininkadun itäisen puolen päällystyksen uusiminen 290 
Medborgarhögskolan, Svenska, huonetilan luovuttaminen sen käyt töön ruotsinkielisestä työväen-

opistotalosta 249 
Meijeriliike, Helsingin, tont t ien myynt i yhtiölle, kauppahinnan maksuajan pidentäminen 68, 272 
Meilahden sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 37, 206 

» yhteiskoululta kansakoulujen käyttöön vuokratun huoneti lan irtisanominen 246 
Meilahdentien pohjoispuolella olevan alueen varaaminen koulupuutarha- ja arboretumalueeksi ... 273 
Mellunkylä, alakansakoulun, ruotsinkielisen, itsenäistäminen 50 

» ladon luovuttaminen sieltä urheiluseuralle 224 
» sitä koskeva rakennuskielto 78 
» tilojen ja alueiden ostaminen ja vaihtaminen siellä 58, 67 

Mellunkylän kadunnimistö 280 
Mercantile Oy., kivisen nosturitallin ostaminen siltä 316 

» Oy:n oikeuttaminen rakentamaan yksityisraide Hanasaaren satama-alueella olevalle 
tontilleen 319 

Merenkulkuhallitus, johtoloiston rakentamista varten Koirasaareen sille myönnet ty lupa 44, 222 
Meritullinkadun virastotalon piirustusten hyväksyminen 172, 182 
Meriurheilunäyttelyn jär jestäminen 319 
Merkkivalmistamo A. Oelker, toiminimen oikeuttaminen myymään vaakunaneuloja 336 
Messut, Suomen, Osuuskunta, kaupungin edustajan valitseminen sen hallintoneuvostoon 338 

» » » siltä vuokratun huoneiston kunnostaminen 285 
Mielisairaalat 35, 37, 60, 132, 192, 197, 199 
Mielisairaanhuoltopiirin, Helsingin, keskusmielisairaalan hoitomaksujen vahvistaminen 191 

» Uudenmaan, kuntainliiton lii t tovaltuusto, kaupungin edustajan valitse-
minen siihen 106 

Mineraali, Suomen, Oy., yhtiölle myönnetty lupa maakaapelin asentamiseen Raja t ien alitse 77 
Mit taajankadun länsipäässä olevan suuntataulun ja loiston siir täminen ja korottaminen 318 
Moottoriajoneuvorekisterin pi tämistä koskeva asia 185 
Moskovan kaupungille lähete t tävät oravat 222 

» kaupunkineuvoston vierailukutsu 146 
Muistopatsaat, Paavo Nurmen patsaan lainaaminen 298 

» Ståhlbergin, K. J. , patsaan pystyt täminen Eduskunta ta lon edustalle 298 
» Suomen Marsalkan muistopatsaan sijoituspaikka ym 297 

Muistoristin, Suomen ilmavoimien, luovuttaminen kaupungille 154 
Munkkiniemen sankarihauta-alueen kunnostaminen 298 

» yhdyskunnan rakennusjärjestyksen kumoaminen 85 
» Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiölle myönnetyn lainan maksua jan pidentäminen 173 

Munkkiniemi, alueen ostaminen sieltä 56 
» eräiden kaupungin siellä omistamien alueiden merkitseminen yleisten alueiden 

rekisteriin 281 
» korttelin n:o 30110 tont t ia n:o 1 varten rakennet tava viemäri 294 
» Pohjois-, kerhokeskuksen perustaminen sinne 236 
» » lastentarhan,-neuvolan ja-seimen perustamista sinne koskevat aloitteet 52, 

190 
» Tammitietä var ten ta rv i t tavan alueen pakkolunastus ym 266 
» tontt ien ostoa, myynt iä ja varaamista sieltä koskevat asiat 69, 265, 273 

Munkkivuoren Yhteiskoulun Kannatusyhdistys, tontin varaaminen sille 273 
Museolautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 104 
Musiikkilautakunnan kirjastoa varten hanki t tava arkistokaappi 257 

» puheenjohta jan ja jäsenten vaali 104 
Mustalaiskysymystä tu tk imaan asetettu komitea 134 
Mustalaislähetys yhdistys, lainan myöntäminen sille, maksuajan pidentäminen 17, 167, 173 
Muurimestarintien erään osan päällystyksen uusiminen 290 

» rakentamista varten ostetut alueet 57 
Mylly Oy., Helsingin, sähkömaksujen palauttaminen yhtiölle 335 
Myllypuron eräitä viemäreitä koskevat asiat 87, 293 
Mäkelän kansakoulu, veistoksen hankkiminen sen pihalle 245, 258 

» » voimistelusalin käyttämisestä kilpailuihin aiheutuneet kustannukset ym. 246 
Mäkelänkadun päällystyksen osittainen uusiminen 290 
Mäkelänkatu 78—82, suurperheisten asuntotalo, lämminvesilaitteiden asentamista sinne koskeva 

asia 82, 167 
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Naisten keskuskoti, sielullisesti sairaiden, nimen muutos, peruskorjaukset ym 198 
400-vuotiskoti-säätiön hallituksen jäsenten valitseminen 336 
Nii t tylän alueen ka tu jen ja viemärin rakennuskustannusten osittelu . 86 
Nikkilän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 192, 194, 198, 228, 229, 256 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 33, 35 
Nimi- ja viittakilpien, kaupungin laitosten ja alueiden, valmistaminen ja asentaminen 289 
Norden Under Tusen Är -nimisen teoksen julkaiseminen, kaupungin osallistuminen siihen 147 
Nordsjö Skatan t i lust iekunnan tieosakkaiden kokoukseen vali t tu kaupungin edustaja 282 
Nosturien, satamien, i lmaradan uusiminen 316 
Notkotie, uuden kilven aset taminen sille 280 
Nuijamiestentien erään osan puhtaanapi to 292 
Nukarin lastenkoti, vesikysymyksen järjestäminen 216 
Nummelan Parantola Oy., eräiden tilojen ja rakennusten ostaminen yhtiöltä, parantolan muut ta-

minen mielisairaalaksi — 60 
» sairaala, kir jastotoiminnan järjestäminen siellä 256 
» » sen hyväksyminen B-mielisairaalaksi ym 35, 200 

Nuorisojärjestöjen avustaminen 236—238 
» avustusmäärärahojen jakoa koskeva valitusasia 238 
» vapaut taminen suorit tamasta vuokraa soittokoneista 236 

Nuorisokahvilaa koskevat asiat 236 
Nuorison vapaa-ajanviet to- ja huvittelupaikkojen varaamista ta rkoi t tava aloite 78 
Nuorisotalon rakentamista Vallilaan koskeva aloite 24, 49 
Nuorisotoimisto, v i ra t ja viranhal t i ja t 49, 236 
Nuorisotyölautakunta, eräiden soittimien luovuttaminen sille 247 

» kaluston hankinta, kerhokeskukset 236 
» puheenjohta jan ja jäsenten vaali 103, 107 

Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen, Helsingin, avustaminen 53 
Nurmen, Paavo, patsaan lainaaminen Kreikassa pidet tävään teollisuusnäyttelyyn 298 
Nurmikentän aikaansaaminen Esplanaadikappelin alueelle 297 
Nurminen, John, Oy:ltä Satamakatu 5:stä vuokrat tavan huoneiston irtaimiston ostaminen 116, 270 
Nyländska Jaktklubben yhdistys, Matkustajapaviljongin luovuttaminen sen käyttöön 319 

Obligaatiolainojen ot taminen 14, 155 
Ohjelmapalvelu, työnvälityksen harjoit tamisluvan myöntäminen sille 101 
Ohjesääntö, Helsingin kaupungin sairaalatoimen 33, 191 

» » » sairaanhoitajakoulun 33 
» huoltolautakunnan alaisten laitosten 38 
» kansakoulujen 49 
» kaupunginhallituksen 4, 12, 13 
» kaupunginlääkärien 29, 31, 187 
» kouluterveydenhoidon 29, 31, 187 
» kätilöiden 29, 31, 187 
» lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten 30 
» sosiaali-, sen muuttaminen 38 
» terveydenhoitolautakunnan 29, 31, 187 
» terveyssisarten 29, 31, 187 
» työnväli tyslautakunnan ja työnvälitystoimiston 42 
» ä i t iys- ja lastenneuvoloiden 29, 31, 187 

Ohjesääntöjen, eräiden vanhojen, kumoaminen 30, 33 
Oikeusapulautakunnan ja -toimiston johtosäännön vahvistaminen 42 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 103 
» virat ja viranhal t i ja t ym 42, 219 

Ojat ja rummut 88, 296 
Omakoti lainat 15, 175, 272 
Opaskoirayhdistyksen avustaminen 239 
Opettajakorkeakoulun, väliaikaisen, vuokrakorvaus ym 245 
Opintomatkat , kaupungin viranhalti jain ym 132 
Oppikoulujen oppilaiden hampaiden hoidon järjestäminen 189 

» rakennuslainoja koskevat asiat 15, 18, 19, 20, 167 
» vanhempainneuvostot 108 

Oppilaskoti Toivolaa koskevat asiat 41, 215 
Optikkokoulu, huonetilan luovuttaminen sille 250 
Oravien lähettäminen Korkeasaaresta Moskovaan 222 
Ortodoksinen seurakunta, Helsingin, lisätystä rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 79 

» » » Uspenskin katedraal in luona olevan alueen käy t t ämis tä 
koskeva asia 292 

» » » viemärijohdon rakentaminen sen tontille 294 
Osakepankki, Helsingin, kaupungin kar tan painattamiseen myönne t ty oikeus 263 

» » tontin myynt i sen toimesta perustet tavalle yhtiölle 68 
Osoitenumerointi, Etel. Rautat iekadun 280 

» Laajasalon erään alueen osan 280 
Otava, Kustannusosakeyhtiö, kaupungin kar tan painattamiseen myönne t ty oikeus 263 
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Oulunkylä, aluevaihdot siellä 66 
» Etumetsän alueen viemärityöt 294 
» tont in vuokralleanto sieltä 73 

Oulunkylän alueen rakennusjär jestyksen 2 §:n kumoaminen 85 
» eräiden teiden kunnossa- ja puhtaanapi to 85 
» ja Malmin alueiden viemäröinnin jouduttamista koskeva aloite 87 
» kansakoulutalon pääpiirustusten hyväksyminen 246 
» Kiinteistö Oy:n rakennuslainojen takaaminen 19 
» rautatiesillan kor jaamis ta koskeva aloite 96 

Paasikiven, presidentti, muistolle omistetun kadun nimeäminen 78 
Paciuksenkatu, putki- ja jalankulkutunnelin rakentaminen sen alitse 275 
Pajamäki , tont in myynt i sieltä 69 
Pakila, alueiden ostaminen sieltä 56, 57 

» aluevaihdot 66 
» viemäröintiä koskevat asiat 293 

Pakilan alueen rakennusjärjestyksen 2 §:n kumoaminen 85 
» kulkuyhteyksien parantamista koskeva aloite 24, 89 
» siir tolapuutarhan tie- ja vesijohtotyöt 287 

Pakilantien erään osan rakentaminen linja-autoliikennettä kestäväksi 291 
Pakkolunastustoimitukset 265 
Palkkalautakunnan ja sen toimiston johtosäännön muut taminen 12 

» puheenjohta jan ja jäsenten vaali 103, 107 
» viranhal t i ja t , virka-asuntojen vahvistaminen y m 125 

Pallokentän, Töölön, jääkiekkoradan valaistuslaitteiden ym. rakentaminen 290 
» » tenniskentt ien vuokran alentaminen 222 

Palolaitoksen Esimiehet, Helsingin, yhdistyksen avustaminen 187 
Palolaitos, Haagan paloasemarakennuksen ym. piirustusten hyväksyminen 29 

» I tämerenkadun ja Laut tasaarenkadun välisen alueen paloturvallisuuden tehostaminen 187 
» johtosäännön ja palosäännön muuttaminen, sisäpalvelusäännön hyväksyminen ... 28, 186 
» Kallion paloaseman tontilla olevan kalliosuojan vuokraaminen 225 
» kaluston hankkiminen, korjaus- ja muutostyöt ym 186, 187 
» nuohoustaksan muut taminen 187 
» Pasilan paloasemarakennuksen luovuttaminen rakennusviraston käyt töön 289 
» viranhalt i jat , virka-asunnot, huoneiston korjaustyöt ym 29, 186 

Palolautakunta, sen aset tama paloturvallisuustoimenpiteitä harki tsevan jaoston kokoontuminen 187 
» varapuheenjohta jan ja jäsenen valitseminen 106, 107 

Palomiesten, Helsingin, ammatt iosaston avustaminen 187 
Palosuojelu, puolustuslaitokselle kuuluvan saarialueen 187 
Palotie, Eemeli, Oy., yht iön ja kaupungin välinen aluevaihto 65 
Pankki, Suomen, luvan myöntäminen sille putkitunnelin rakentamiseen 275 

» » sen ja kaupungin välinen tont t ikauppaa koskeva vahingonkorvausasia 264 
Paraisten Kalkkivuori Oy:n Vilhovuoren puistikon vieressä olevan tuk imuur in kor jaaminen 298 
Parturi-Kerho, Suomen Käher tä jä in liiton, huonetilan luovuttaminen käher tä jäkoulus ta sen käyt-

töön 251 
Pasilan asema, erään sen alueen vuokraamista yksityiselle koskeva asia 274 

» paloasemarakennuksen luovuttaminen rakennusviraston käy t töön 289 
» sivukirjastoa koskevat asiat 53, 256 

Paulig, Gustav, Oy., sähkölaitoksen erään kojeiston myynt i yhtiölle 334 
Pelastusarmeijan, Suomen, säätiön avustaminen 213 

» ylläpitämän Malmin lastenseimen lasten hoidosta makse t t ava lääkärin palkkio 190 
Perheasunnot, Helsingin, Oy., kaupungin edustus sen johtokunnassa 337 

» » » lainan myöntämistä yhtiölle koskeva aloite 167 
Perhonkadun leikkikentän perusparannustyöt 297 
Perimispalkkioiden, laiminlyötyjen maksujen, korottaminen 175 
Pesutuvan, ilman mankelia olevan, käytöstä peri t tävä maksu 286 
Pihlajasaari, Itäinen, ns. Signellin huvilan purkaminen 222 
Pirkkolan urheilupuiston aikaansaamista koskeva aloite 43, 222 

» » suunnittelukilpailua varten asetetun to imikunnan täydentäminen ... 134 
Pitkäkosken—Vanhankaupungin raakavesitunnelin tu tk imustyöt 98 

» vedenpuhdistuslaitosta koskevat asiat 97, 324, 325, 327 
P i tä jänkujan viemärin rakentaminen 86, 294 
Pi tä jänmäen muuntoasema, eräitä sen voimajohtoalueita koskeva pakkolunastusanomus 61 
Pi täjänmäki , Sanoma Oy:n oikeuttaminen rakentamaan sinne yksityisraide 319 

» sähköjohdon rakentaminen Tammiston muuntoasemal ta sinne 99, 330 
» tont in myynt i sieltä 69 

Pohjoismaiden pääkaupunkien ja Göteborgin sairaala-asioita hoitavien kaupunginjohta j ien neu-
vottelupäivät 195 

» Yhdyspankki, kaupungin kar tan painattamiseen myönne t ty oikeus 262 
Pohjoisrannan leventäminen 316 
Pohjoissataman T-laiturilla olevan käymäläkoj un poistaminen 298 
Pohjola, Vakuutusyhtiö, lainan ot taminen siltä 158 
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Pohjola, Vakuutusyhtiö, sen ja kaupungin välinen aluevaihto 65 
Pohjolan Pesula Oy., kaupungin edustajien valitseminen sen johtokuntaan 337 
Poistot ja palautukset, erään asunto-osakeyhtiön aitaamismaksun poistaminen tileistä 276 

» » » kiinteistölautakunnan eräiden saatavien poistaminen tileistä 277 
» » » kiinteistöviraston erään virheellisen viennin poistaminen tileistä 261 
» » » Kivelän sairaalan erään potilaan hoitomaksujen poistaminen tileistä ... 197 
» » » rakennusviraston puhtaanapito-osaston erään saatavan poistaminen 

tileistä 292 
» » » sekalaisten tulojen, erään rakennusvalvontamaksun osan palauttaminen 

määrärahoista 182 
» » » teurastamon erään tulojäämän poistaminen tileistä 321 

Poliisien, Suomen, Liitto, sille luovutetun huoneiston käyttöoikeuden peruuttaminen 185 
Poliisilaitoksen, Helsingin, kesäkotiyhdistys, l ipputankojen hankkiminen sen alueelle 299 
Poliisilaitos, kaluston hankkiminen, korjaus- ja kunnostustyöt ym 185 

» kaupungin osuus sen menoista 184 
» poliisilääkärille suoritettava palkkio 188 
» sen autojen ja liikennelaitoksen kulkuneuvojen käytöstä suoritet tavat korvaukset 

ym 184 
» » kehit tämistä ja kaupungin järjestyksen tehostamista koskeva aloite 28 
» uusien virkojen perustamista, autokannan lisäämistä ym. koskeva esitys 184 

Poliklinikat, alkoholistitoimiston ja -huollon poliklinikan siirtäminen taloon Siltasaarenkatu 3—5 210 
» aluepoliklinikan perustaminen Aleksis Kiven kadun varrelle, huoneiston ostaminen 

sitä varten 31, 60, 270 
» iho - j a sukupuolitautien poliklinikan virat 31, 207 
» helsinkiläisten vanhusten poliklinikan ylläpitäminen 207 
» niiden hoitomaksujen tarkistaminen 34 
» sairaaloissa perittävien poliklinikkamaksujen kuit taaminen 193 

Polkupyöräte den rakentaminen ulosmenoteille 290 
Polttoaine Osuuskunta, luvan myöntäminen sille putkitunnelin rakentamiseen Kaivolahden-

kadun alitse 276 
Polttoaineiden hinnat 124 
Polttoainepäällikön toimisto, sanomalehtien ti laaminen sinne 240 
Pommisuoja Oy:n väestönsuojan varauloskäytävän rakentaminen 225 
Porin kaupungin 400-vuotisjuhla, kaupungin edustajan nimeäminen 147 
Porolahden kansakoulu, hammashoitolan perustaminen sen yhteyteen 32, 189 

» » koulu- ja kirjastorakennuksen rakennustyöt 50 
» » soittokoneen vuokraaminen voimisteluseuran käyttöön 246 
» sivukirjasto, kaluston hankinta, kir jastonhoitajan palkkaaminen 256 

Porvoontie, Uotila Oy:lle myönnet ty lupa käy t tää sitä tulotienä tontilleen 278 
Posti- ja lennätinhallitus, Ero t ta jan kalliosuojan erään osan vuokraaminen sille 45 
Postisäästöpankki, lainan ottaminen siltä 15, 157 
Professorintien sillan poikkileikkauksen vahvistaminen 318 
Psykiatrinen huoltotoimisto, ent. sielullisesti sairaiden huoltotoimisto 198 

» vastaanottoasema, ent. sielullisesti sairaiden vastaanottoasema 198 
Puhdistamon, jäteveden-, Kulosaaren, suunnitelman hyväksyminen 296 

» naapurikuntien kanssa yhteisen, rakentaminen 296 
» Talin, kokoojajohdon ja tkaminen 296 

Puhelimien hankkiminen ym 131 
Puhelinyhdistys, Helsingin, kaupungin kar tan painattamiseen myönnet ty oikeus 263 

» » lisätystä rakentamisoikeudesta suoritettava korvaus 79 
» » osuustodistusten kir janpitoarvo ym 131 
» » sen oikeuttaminen rakentamaan yhdyskaapelitunneli Korkea-

vuorenkadun alle 276 
Puhtaanapi to , eräiden katujen ym 85, 292 
Puistola, aluelääkärin virka-asunnon kunnostaminen ym 188 

» Pukinmäeltä sinne johtavan viemärin piirustusten vahvistaminen 86 
Pukinmäen alueen eräiden katujen ja viemäriojien perkaaminen ym 293 
Puistotät i toiminnan tehostamista tarkoi t tava aloite 52 
Pukinmäen alueen rakennusjärjestyksen 2 §:n kumoaminen 85 

» hoitokoti, ent. Naisten keskuskoti 198 
» kokoojaviemärijohdon suunnan vahvistaminen 86 
» tila, Marian sairaalan käytössä olleen hevosen siirtäminen sinne 278 

Pukinmäki, huoneiston hankkiminen sieltä äitiys- ja lastenneuvolaa varten 190 
» ti lan ostaminen sieltä 59 

Punainen Risti, Suomen, sille myönnet tyjen lainojen järjestely ym 17, 172 
» Tupa, ks. myös Kauniaisten hoitokoti. 
» » -nimisen lepokodin vuokraaminen 35 

Punainvaliidit , Vuoden 1918, yhdistyksen avustaminen 239 
Punaisen Ristin, Suomen, Helsingin ja Uudenmaan piirihallitukselta lastentarhaa var ten os-

t e t t ava rakennus 51, 61 
» » » » » » piirihallituksen avustaminen 53 
» » » sairaalan käyt töä koskeva sopimus ym 36, 203 
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Puodinkylän Valtti, Voimistelu- ja urheiluseura, Mellunkylässä olevan ladon luovuttaminen 
yhdistykselle 224 

Puotinkyläntie, Vanha, n:o 20:ssä sijaitsevien rakennusten luovuttaminen kaupungille 267 
Puukonttor i Oy:n oikeuttaminen rakennut tamaan kaksi kapearaiteista rul lavaunurataa Työ-

pajankadun poikki 319 
Puutavara- ja polttoainejaoston jäsenten valitseminen, toimintakertomuksen hyväksyminen 121, 

124 
» » polttoainetoimisto, autojen käyt tö ja hankkiminen ym 6, 122 
» » » hankintakomitean mietinnöstä annet tava lausunto 123 
» » » Heinolan sahaa koskevat asiat 122, 123, 124 
» » » Ilmalan vesisäiliörakennuksesta sitä var ten vara t tu huonetila 325 
» » » kivihiilihankintojen siirtäminen kaasulaitokselle 122, 328 
» » » puutavaran ja polttoaineiden h innat ym 124 
» » » viranhalt i jat , tilinpäätös, talousarvio ym 121 

Pysäköiminen ja pysäköimisen kieltäminen eräillä kaduilla ym 306 
Pysäköintikysymys, autojen, aloite komitean asettamiseksi sitä ratkaisemaan 93 
Pyykkilaitureiden tason parantamista tarkoi t tava aloite 96 
Päivölän lastenkoti, viranhalt i jat 217 
Pölläkkälänkujan osan luovuttaminen Laajalahden kyläteiden hoitokunnalle 274 

Raajarikkoisten koulusäätiölle Ruskeasuolta vara t tava ton t t i 273 
Raastuvanoikeuden arkisto, viranhal t i ja t 183 
Raastuvanoikeus 27, 183 
Rahastot , ks. Lahjoitusrahastot. 
Rahatoimisto, eräiden puolustuslaitoksen ja kaupungin välisten ti l i tysten tasoit taminen 175 

» maksumääräyksien allekirjoittaminen, erhelaskujen korvaaminen ym 118 
» rahavarojen säilyttämistä ja kul jet tamista koskevat ohjeet, tilisäännön lisäohjeet 154 
» varainhoidon valvonta 110 
» virat ja viranhalt i jat 5, 118 

Raitiopysäkkikorokkeita ym. koskevat asiat 309 
Raitioteiden raideleveyttä, vaunuja ym. koskeva suunnitelma 301 
Raitiovaunu- ja liikennesääntöehdotuksia tarkis tamaan asetettu komitea 133 

» linjan n:o 5 järjestelyä koskeva asia 303 
Rait t iusjärjestöjen avustusmäärärahojen jakaminen 233 
Rait t iuslautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 103, 107 
Rajakylän halki kulkevan ojan perkaaminen 297 
Rakennusjärjestyksen muut taminen 12,27, 85 
Rakennuskieltoa koskevat asiat 78 
Rakennusliike T. Nieminen, liikaa suoritetun rakennusvalvontamaksun palaut taminen yhtiölle 182 
Rakennusmestariliitto, Suomen, työnvälityksen harjoi t tamisluvan myöntäminen sille 101 
Rakennusohjelmaan, v:n 1958, kuuluvien eräiden rakennusyritysten rahoit taminen ja kiinteistö-

osakeyhtiöiden osakkeiden merkitseminen 283 
Rakennustarkastustoimisto, virat ja viranhal t i ja t 26, 182 
Rakennusten ja alueiden, kaupungin vanhojen, säilyttämistä entisellään koskeva aloite 54 

kaupungin, hallintoa ja hoitoa harkitsemaan asetettu yleisten töiden lautakunnan 
jaosto 133 

purkaminen, ostaminen ja myyminen 197, 222, 223, 249, 266, 278, 286, 316 
suunnittelutehtävät, as iantunt i jan käyt täminen niissä, suunnitelmien muut tami-

nen ym 288 
Rakennustoimintaa, kaupungin, koskevien painotuotteiden julkaiseminen 289 
Rakennusvirasto, betoniputkivalimoa var ten vara t tu alue 75 

» Hernesaaressa sijaitsevan autokorjaamon peruskorjaustyö 297 
» koulupuutarha- ja arboretumalueen siirtäminen sen hallintoon 273 
» talorakennusosaston puusepänverstaan ja työkont tor in siirtäminen Pasilaan 

ym 289 
» Toukolan konekorjaamoa koskevat asiat 284, 297 
» uuden virastotalon pääpiirustusten hyväksyminen y m 84, 289 
» vahingonkorvaukset ym 299 
» virat ja viranhal t i ja t 84, 288 

Rakentamisoikeuden lisäämisestä Helsingin Yliopiston ylioppilaskunnalle aiheutuvan korvauksen 
maksuaika 272 

Rakentamista varten suoritettu kadun ai taaminen, maksun jä t täminen per imät tä As.Oy. Ves-
perintie 8:lta 276 

Rakentamisvelvollisuuden, eräiden aravalainoituksen turvin rakennet tu jen omakotitalojen, 
täyt tämisa ika 272 

» » tontt ien, täyt tämisaika 70, 272 
Ranskalaisen Koulun Kannatusosakeyhtiö, lainan myöntäminen sille 16, 167 

» » Kannatusosakeyhtiön avustaminen 53 
Rasti lan ulkoilualueen päärakennuksen vesijohdon rakentaminen y m 44 
Rationalisointielinten, julkisen hallinnon, neuvottelutilaisuuden jär jestäminen 115 
Ratsastusseurojen, Helsingin, toimesta Ruskeasuon ratsastushallissa jär jes te t tävien tilaisuuksien 

vuokrat 224 
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Rautate iden tavaraliikenteen aiheuttamien savuvahinkojen estämistä tarkoit tava aloite 96 
Rautatiesil tojen, Malmin ja Oulunkylän, korjaamista koskeva aloite 96 
Rautatieylikäytäväsillan rakentamis ta Porvoontien yli Herttoniemessä tarkoit tava aloite 96 
Rautaväl i tys Oy., ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden kaupan harjoittamiseen myönnetty lupa ... 108 
Revisiovirasto, virat ja viranhal t i ja t , kassantarkastukset 6, 119 
Rinnekoti , vajaamielishoitolaitos, kaupungin osallistuminen sen laajentamiseen, hoitopaik-

kojen varaaminen sieltä 217 
Rintamamiesten, Helsingin, Maanhankintayhdistys, tontin vuokraaminen sille ym 274 
Ristikkotien ja Sörnäistenkadun välisen talvihoidon järjestäminen 292 
Ritokalliontien varrella olevan tont in ostaminen 265 
Rohdos, Helsingin, Oy., denaturoi tujen valmisteiden myyntiluvan myöntäminen sille 102 
Roihuvuoren alue, venelaituria ja uimarannan kunnostamista siellä koskevat aloitteet 43, 96 

» korttelin n:o 43213 varaaminen kansakoulutontiksi 273 
» vanhainkodin luonnospiirustusten hyväksyminen 39 

Roomalaiskatolisen pappilan piirustusten hyväksyminen 272 
Roskienlahottamon rakentaminen Taliin 88 
Rotanmyrkyn pakollisen ostamisen lopettaminen 188 
Rudus Oy., Malmilla olevan tilan ostaminen yhtiöltä 57 

» Oy:n vuokra-alue ja vesijohdon rakentamisoikeus 274, 326 
Ruoholahden Liha Oy:n akordi 176 

» varastoalueen erään rakennuksen ostaminen 316 
Ruotsalaisen Teatterin avustaminen 24 
Ruskeasuon eräiden vuokra-alueiden lunastaminen kaupungille 267 

» erään tont in varaaminen Raajar ikkojen koulusäätiötä varten 273 
» ratsastushalli, tallirakennuksen sähkökaapelin uusiminen ym 223, 224 
» siirtolapuutarha, Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors yhdistyksen luopuminen 

sen vuokraoikeudesta 287 
» suunnan liikenneolojen parantamista tarkoi t tava aloite 91 
» vaunuhallialueella olevien rakennusten ostaminen, alueen tasoittamistyö 266, 301 
» vaunuhallien ja autokorjaamon rakentaminen, rakennustoimikunnan asettami-

nen 133, 301 
Ry t ty l än koulukotia koskevat asiat 35, 40, 41, 79, 132, 216 
Räsänen, Antti , Oy., alueen vuokraaminen yhtiölle Kyläsaaren varastokorttelista 76 
Röntgenosastojen, sairaaloiden, henkilökunnan pakollinen talviloma 34 

Saarien, kaupungin edustalla sijaitsevien, omistusoikeuden selvittely 117, 264 
» puolustuslaitokselle kuuluvien, palosuojelu 187 

Sailors Home Säätiön hallitukseen val i tut jäsenet ja t i l in tarkastaja t 106 
Sairaala-asioita hoitavien kaupunginjohtaj ien, Pohjoismaiden pääkaupunkien ja Göteborgin, neu-

telupäivät 195 
Sairaalakeskuksen perustaminen Helsinkiin, sen tarpeellisuutta tu tk imaan asetettu jaosto 132 
Sairaalalautakunta, eräiden kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon 194 

» Nummelan B-mielisairaalan siirtäminen sen hallintoon 200 
» puheenjohta jan ja jäsenten vaali 103, 107 
» Salon B-mielisairaalan siir täminen sen hallintoon 199 

Sairaalalääkärien palkkauksen järjestely 33, 192 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta sekä Mielisairaalat. 

» eräiden sairaaloiden hyväksyminen sairaalalaissa tarkoitetuiksi paikallissairaaloiksi... 191 
» » » käyt täminen yliopisto-opetukseen 191 
» Lapinlahdenkatu 27:n huoneistojen luovuttaminen sairaalaviranomaisten käyt töön ... 195 
» lasaretti-, niiden henkilökuntatarpeen selvittelyä koskevaan neuvottelutilaisuuteen 

valitut kaupungin edusta ja t 134 
» niiden apteekkien toimintaa tutkiva jaosto ja hankintatoimikunta 132 
» niissä peri t tävät hoitomaksut ym 34, 191, 193 
» » toimivia kant t t i ine ja koskevat sopimukset 194 
» » toimivien kotitalousharjoitteli j öiden palkkiot 193 
» pohjoisen sairaalan suunnittelua ja rakennustöitä koskeva aloite 38 
» röntgenosastojen henkilökunnan pakollinen talviloma 34 
» sairaansijojen jakautumista kaupungin sairaaloissa selvittelevä komitea 132, 193 
» valtionavun saannin varmistaminen 191 
» virat ja viranhalti jat ym 34, 193 

Sairaalatoimen ohjesäännön hyväksyminen ja vahvistaminen 33, 191 
Sairaalavirasto, virat ja viranhal t i ja t 195 
Sairaanhoitajakoulun, kaupungin, ohjesäännön hyväksyminen 33 

» » tuntiopettaj i l le suori tet tavat luento- ja opetuspalkkiot 203 
Sairaanhoitajaopiston oppilaiden harjoit telu Koskelan sairaskodissa 212 
Sairaanhoitajayhdistys, Suomen, Punainen Tupa -nimisen lepokodin vuokraaminen siltä 35 
Salmisaaren Veneveistämö Oy:n vapaut taminen suori t tamasta vuokraa eräästä Vat tuniemen 

pientelakka-alueen tont is ta 277 
» voimalaitos, henkilökunnan shakkikerhon avustaminen 335 
» » turbogeneraattorin hankin taa koskevat asiat 100, 334 
» » v i r tamuunta j ien hankkiminen ym 334 
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Salon B-mielisairaala, sen hallinnon siirtäminen sairaalalautakunnalle ym 199 
» kauppalan ja kaupungin välinen aluevaihto 68 

Sampo, Keskinäinen Vakuutusyhtiö, lisätystä rakentamisoikeudesta suoritet tava korvaus 79 
Sanoma Oy., tont in myynt i yhtiölle 69 

» Oy:n oikeuttaminen rakentamaan yksityisraide 319 
Sanomat, Helsingin, -nimiselle päivälehdelle kaupungin kar tan painattamiseen myönnet ty oikeus 262 
Satamajär jestyksen vahvistaminen 93 
Sa tamakatu 5:stä vuokrat tavan huoneiston irtaimiston ostaminen 116 
Satamakomitean mietinnöstä ministeriölle annet tava lausunto 315 
Satamalaitos, alusten kansipäällystön palkkausta ja työehtoja koskeva kaupungin ja Suomen 

Laivapäällystöliiton välinen sopimus 94 
» kaluston hankinta , rakennus- ja muutos työt ym 316 
» kivisen nosturitallin ostaminen Mercantile Oy:Itä 316 
» laskutuksen uudistamista koskeva tu tk imus ym 315 
» sen suori t tamat vahingonkorvaukset 320 
» virat ja viranhal t i ja t 95, 314 

Satamalautakunnan johtosäännön tarkistamista koskeva aloite 89, 96 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 104 

Satamaliiton, Suomen, liittokokoukseen vali tut kaupungin edus ta ja t 107 
Satamamaksujen korottaminen ja sitä tarkoi t tava aloite 93 
Satamarato ja koskevat asiat 319 
Satamat , alusten aiheuttamien öljyvahinkojen estäminen 318 

» Herttoniemen läntisen väylän syventäminen ym 318 
» Humallahden rakennusainesataman rakentamista koskevan päätöksen kumoaminen ... 316 
» Kata janokan I ja I I varastorakennuksen rakentaminen 316, 318 
» » huoltorakennukseen hanki t t ava korkokuva 258 
» Länsisataman suurjännitevarasyötön rakentaminen 334 
» -» väylän suuntataulun ja loiston korot taminen ym 318 
» nosturien ilmaradan uusiminen ym 316 
» pintavirrankehit täj ien hankkimista koskeva aloite 96 
» Pohjoisrannan ja Siltavuoren sataman rantojen penkerei t ten leventäminen 316 
» Sörnäisten sataman uuden huoltorakennuksen luonnospiirustusten hyväksyminen ... 316 

Sato, Sosiaalinen Asunnontuotanto Oy., tont t ien myynt i yhtiölle 69 
Savukaasujen kaupungin alueella aiheuttamien hai t tojen tu tk iminen 278 
Savonkadun päällystyksen osittainen uusiminen 290 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulua ja Marian turvakot ia koskevat asiat 106 
Sepän leikkikenttä, leikkikenttärakennuksen rakentaminen sinne 88 
Seurakunnat, ks. Evankelis-luterilaiset seurakunnat ja Ortodoksinen seurakunta. 
Seurasaaren kansanpuiston teiden, nurmikoiden ja kentän kunnostaminen 222 

» ravintolan korjaus- ja rakennustyöt 43, 221 
Seurasaari-säätiö, siltä peri t tävä vuokra oopperaesitysten jär jestämisestä saaressa 222 
Seutukaavalii t to, Helsingin, kaupungin edustus siinä 337 
Shell Oy., autonhuoltoasemaa varten yhtiölle vuokra t tava alue 71 
Sibelius-Akatemian avustaminen 54 

» -Seura, jäsenen valitseminen sen val tuuskuntaan, kaupungin l i i t tyminen seuran jäse-
neksi 54, 337 

» -viikon kustannusten peit täminen 54 
» » säätiön hallituksen jäsenten valitseminen 337 

Sielullisesti sairaiden hoitolaitokset 198 
Si i r to lapuutarhat 83, 287 
Siltakylä, sitä koskeva kielto 78 
Siltavuoren sa taman rantojen penkereitten leventäminen 316 
Siltavuorenpenkere, Helsingin Yliopiston oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava sen 

alitse 274 
Siltoja koskevat ' asiat ' ' . ' 96," 133, i34,' 280, 292*, 312, 317, 318 
Sinebrychoff Oy., aluevaihtosopimuksessa edellytetyn ka tumaan hall inta-ajan pidentäminen ... 68 

» Oy:n alueen suunnittelukilpailun palkintolautakuntaan val i t tu kaupungin edusta ja 281 
Sininen Kir ja Oy:lle kaupungin kartan painattamiseen myönne t ty oikeus 263 
Siviili-, Suomen, ja Asevelvollisuusinvaliidien Liiton avustaminen 239 

» » » » » tont in varaaminen sille kuntouttamislai-
tosta var ten 273 

Snellmanin kansakoulun korjaus- ja muutostyöt 49, 245 
Societas Gerontologica Fennica -nimisen yhdistyksen ja kaupungin välinen, poliklinikkaa koskeva 

sopimus 207 
Sofianlehdon vastaanottokoti , eräälle ent. hoitoapulaiselle suori te t tava korvaus ym 215 
Sokeain asunto- ja työhuoneolojen parantamista ta rkoi t tava aloite 284 

» Keskusliiton avustaminen 213 
» Ystävät , Suomen, yhdistyksen vuokraoikeuden ja tkamis ta koskeva kysymys 277 

Sokeaintalon rakentamista Töölöön koskeva aloite 81 
Sokeaintalo-Säätiö, Helsingin, kaupungin edusta jan nimeäminen sen hallitukseen 337 
Sokeat, Helsingin, yhdistyksen avustaminen 213 
Sokeritautia sairastavien ilmaista jälkihuoltoa ta rkoi t tava aloite 38 
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Sompasaaren alueiden vuokra-a jan jatkaminen 318 
Sorsien, kaupungin rantavesillä talvehtivien, huolto 297 
Sosiaaliohjesäännön muut taminen 38 
Sosiaalisten apurahojen jakamisessa noudatet tavat periaatteet 208 
Sosiaalivirastotalo, sinne muut tav ien virastojen yhteistoimintamahdollisuuksien tutkiminen ... 115 
Sosiaalivirastotalon suunnit telua var ten asetettu rakennustoimikunta 133 

» suunnittelukilpailu 285 
Sosialidemokraattisen Sanomalehtimiesliiton, Suomen, 50-vuotisjuhla, kaupungin edustajan 

nimeäminen 147 
Sotainvalidien avustusmäärärahojen merkitseminen talousarvioon 209 

» Veljesliiton avustaminen 239 
» » merkkien myynt i Korkeasaaren kioskeissa 222 

Sotilaspiirin, Helsingin, ku tsunta lau takuntaan valittu kaupungin edustaja 336 
Sotkankuja, viemärin rakentaminen sieltä Koivusaarentielle 294 
Stadion-säätiön edustajisto, jäsenten valitseminen siihen 106 
Stansvikin kar tanon lisärakennuksen piirustusten hyväksyminen ym 224 
Steiner, Rudolf, -koulua koskevat asiat 19, 72, 167, 171, 247, 272, 295 
Ståhlbergin, K. J. , patsaan pys ty t täminen Eduskuntatalon edustalle % 298 
Sukupuolitautien poliklinikka, vi ra t 31 
Suoja-aitojen rakentaminen eräisiin rinteisiin 298 
Suomen Pankki, ks. Pankki, Suomen, sekä vastaavasti muut sanalla Suomen alkavat. 
Suomenlinna, viemärin rakentamisesta eräisiin puolustuslaitoksen rakennuksiin aiheutuvien 

kustannusten jakaminen 294 
Suomenlinnan ja Kauppator in välistä laivaliikennettä koskeviin neuvotteluihin vali t tu kau-

pungin edusta ja 314 
» kansakoulurakennuksen pääpiirustusten hyväksymienn 246 
» Kummikunta to imikunnan avustaminen 219 
» lastentarharakennuksen vesijohto- ja viemärityöt 294 
» Liikenne Oy., kaupungin edustus sen johtokunnassa 337 

Suomi, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, tont in myynt i sille 69 
Suu tar ila, uudisrakennusten rakentamisen kieltäminen siellä 78 
Suvilahden voimalaitos, kaasupoltt imoiden ym. laitteiden hankkiminen ym 334 
Svensk Förening i Åggelby -nimisen yhdistyksen lainojen takaaminen 18 
Svenska Finlands vårdanstal t för sinnesslöa -nimistä laitosta ylläpitävä kuntainli i t to 218 

» Kvinnoförbundet i Helsingfors yhdistyksen luopuminen vuokraoikeudestaan Ruskea-
suon siir tolapuutarhaan 287 

» privata läroverket för flickor -niminen oppilaitos, ruotsinkielisen työväenopiston käy-
tössä olleen kaluston myynt i sille 249 

» sjuksköterske-hälsosysterskolan -nimisen koulun oppilaiden harjoit telu eri sairaa-
loissa 192, 212 

Syväjäädyttämön, teurastamon, laajentamista varten tehtävät suunnitelmat ja kustannusarvio 320 
Syyttäjistö, viranhalt i jat 183 
Syöpäsäätiön avustaminen 24, 37, 207 

» ja Suomen Syöpäyhdistyksen tukemista tarkoi t tava aloite 38 
» ylläpitämän poliklinikan tappion peittämistä koskeva aloite 24 

Sähkölaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset ... 133, 135, 323, 329, 330, 333, 334, 335 
» » kaupunginval tuuston päätökset 56, 61, 99, 100 

Säännösteltyjen maksujen ja hintojen, eräiden, vapaut taminen 150 
Säästäväisyyden noudattamista ja menojen supistamista koskevan kiertokirjeen lähet täminen 

lauta- ja johtokunnille ym 179 
Sörnäisten rantat ien yli rakennet tava höyryjohto 335 

» sataman uuden huoltorakennuksen luonnospiirustusten hyväksyminen 316 
» siltaa koskevat asiat 317 

Sörnäistenkadun ja Ristikkotien välisen talvihoidon järjestäminen 292 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakaminen ym 54, 258 
Taideakatemia, Suomen, sen avustaminen 257 

» » » edustaj istoon valitut jäsenet 106 
Taideteollisuusyhdistys, Suomen, jäsenten valitseminen sen hallintoneuvostoon 106 
Taideteoston hankkiminen kaupungin virastoihin ja laitoksiin 258, 259 
Taitorakennus Oy:lle myydyn tont in kauppahinnan maksuajan pidentäminen 175 
Taivallahden lumenkaatopaikan a iheu t tamat hai ta t 297 
Takkatien päällystyksen uusiminen 291 
Taksa, ks. myös Maksut ja Tariffi t . 

» henkilö vuokra-autojen 312 
» huoltolaitosten hoi topäivämaksujen 209 
» kaduissa tehtävien kaivuiden suoritus- ja valvontataksa 83 
» kuorma- ja paket t iautojen 312 
» lastenhoitolaitosten hoi tomaksujen 214 
» maidontarkastamon 32 
» nuohoustaksan muut taminen 187 
» sairaaloissa perittävien maksujen 34, 191 
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Taksa, sa tamatoimintaan liittyvien maksujen 93 
» vedenkulutusmaksujen 97 
» yksityisten linja-autojen paikallisliikenteen 312 

Taksoituslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen ym 9, 105, 107 
Taksoitustyön joudut tamista koskeva aloite 9 
Talin kar tanon puistossa olevan tammen rauhoittaminen 297 

» puhdistamon kokoojajohdon rakentaminen 296 
» roskienlahottamon piirustusten hyväksyminen 88 

Talot, kaupungin omistamat, niiden korjaamista ym. koskevat asiat 285 
Talousarvio, kaupungin v:n 1959 22—26 
Talousarvion, kaupungin v:n 1958, noudattamista, to teutumis ta ja tilien asemaa koskeva ilmoi-

tus ym 177, 180 
» varsinaisia menoja tarkis tamaan asetettu komitea 26, 132 

Talousspriin myynt i luvat 102 
Taloustyöntekijäin Yhdistys, Helsingin, sopimus sen lepokodin käyt tämisestä toipilaskotina 37 
Tammitien rakentaminen 290 
Tanskan kuningasparin vierailu, torikaupan rajoi t taminen sen yhteydessä 278 
Tapanila, aluevaihto siellä 67 

» maakaapelin asentaminen Rajat ien alitse 77 
» rakennuskielto 78 
» tilojen ja alueiden ostamista sieltä koskevat asiat 57, 58, 60 
» Työväen Näyt tämön avustaminen 54 

Tapaninkylän erään viemäriojan perkauskustannusten suori t taminen 293 
Tapaturmakorvausten suorittaminen 127 
Tapaturmantor juntayhdis tys , sille liikenneturvallisuustyöhön myönne t ty avustus 314 
Tariff i , ks. myös Taksat ja Maksut. 

» kaasulaitoksen 328 
» sähkölaitoksen 135, 329 

Tarvon moottoritien rakentamista koskeva asia 291 
Teatterin, kaupungin-, perustaminen 54 
Teatteri t , ks. ao. teat ter in nimen kohdalta. 
Tehdas- ja Asuinrakennus, Suomen, Oy:n konkurssin a iheut tamat toimenpiteet 84, 248 
Tehtaankadun room. kat . pappilan piirustusten hyväksyminen 272 
Tekstiilikauppiaiden Liitto, kaupungin osoitekarttojen myyminen sille 262 
Tenholantien päällystyksen osittainen uusiminen 290 
Tenniskentät 222 
Tennistalo, autojen pesupaikan luovuttaminen sieltä poliisilaitokselle 185 

» sen li i t täminen kaukolämmitysverkostoon 335 
» siellä suori tet tavat muutos- ja korjaustyöt 285 

Teollisuuskatu, Kone Oy:n oikeuttaminen rakentamaan pistoraide sen poikki 319 
Teollisuuskeskus Oy:n yhtiövuokraa koskeva ilmoitus 277 
Teollisuuslaitosten kassa- ja tiliosaston organisaatiotutkimus 323 

» » » » virat ja v i ranhal t i ja t 97, 324 
» lautakunnan kivihiili- ja koksit i lannetta koskeva selostus 328 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 105 
» päivystyksen yhdenmukaistaminen 323 

Tervalammen työlaitosta koskevat asiat 134, 210, 212 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, kaluston hankinta , muutos- ja korjaustyöt ym 190 
Terveydenhoitojärjestyksen muuttaminen 12, 13 
Terveydenhoitolautakunnan ja -v i ras ton o h j e - j a johtosäännön hyväksyminen ym 29, 31, 187 

» ohjesääntökomitean täydentäminen 134 
» puheenjohtajan ja varapuheenjohta jan valitseminen 106 

Terveydenhoitolautakunta, Lapinlahdenkatu 27:n huoneistojen luovuttaminen terveydenhoito-
viranomaisten käyt töön 195 

» oppikoululaisten hampaiden hoidon jär jestäminen 189 
Terveydenhoitovirasto, kaluston hankinta ym 188 

» kasvatusneuvoloita koskevat asiat 189 
» virat ja viranhal t i ja t 30, 31, 187, 188 

Terveyssisarien ohjesäännön hyväksyminen ym 29, 31, 127, 187 
Teurastamo, eräiden maksujen korottaminen, s i i r tomäärärahat ym 320 

» kalatukkukaupan järjestämistä koskeva aloite 97 
» käyttö- ja tarkastusmaksujen korottaminen 97 
» syväjäädyt tämön laajentaminen 320 
» teurastajien kurssimaksun jä t täminen per imät tä ym 323 
» virat ja viranhalt i jat 320 

Teurastamolautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 104, 107 
Teurastamon ja Agroksen alueen käyt tö 321 
Thorax, Medicinarklubben, työnvälityksen harjoi t tamisluvan myöntäminen sille 101 
Tiealueen luovuttaminen Espoon kunnalle 271 
Tiet, ks. Kadut ja tiet. 
Tiilimäellä olevan kivikasan poistaminen 298 
Tiilirakenne Oy:n oikeuttaminen rakentamaan vesijohto 326 
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Tikkurila, Ala-, uudisrakennusten rakentamisen kieltäminen siellä 78 
Tilastoneuvottelukunnan jäsenten valitseminen 117 
Tilastotoimisto, huoneenvuokralaskennan suorittaminen siellä 117 

» johtosäännön muut taminen 5, 12 
kaupungin omaa autokantaa ym. osoittavan tilaston laatiminen 147 

» » työnteki jäin ansiotason kehitystä koskeva ilmoitus ym 117 
» v i ra t 5 

Tiliasiakirjojen seulontaa var ten asetetun komitean lakkauttaminen 135 
Tilien asemaa ja talousarvion toteutumista koskevat ilmoitukset 180 

» ja hallinnon, v:n 1957, tarkastus 6, 177 
» » » » 1952, » lopullisen vastuuvapauden myöntäminen 8 

Tilintarkastajien kertomuksen käsittelyn aika 6 
» vaali ym 8, 119 

Tilisäännön muut taminen 6 
Toimela, Työkeskus, Tukiyhdistyksen lainojen takaaminen 18, 171 
Toimikunnat, ks. Komiteat ym. 
Toivolan oppilaskoti, ks. Oppilaskoti Toivola. 
Toivoniemen koulukotia koskevat asiat 40, 41, 217 
Tolarin kansakoulu, as iantunt i ja-avusta koulun rakennustyön yhteydessä johtajaopettajalle 

suori tet tava korvaus 245 
» kansakoulun vihkiäisjuhla 246 

Tomtebon lastentarha, ulkoiluvälineiden säilytysvajan rakentaminen 255 
Tonttialueiden hankkimista kaupungille koskeva aloite 24 
Tonttien, eräiden Etelä-Kaarelan, luovutusmuodon muuttaminen 70 

» » kauppahinnan maksuajan pidentäminen 175, 272 
» » rakentamisvelvollisuuden täyt tämisaika 70, 272 
» eräille viranhaltijoille varat tujen, alustavien rakennusuunnitelmien ja kustannusten 

hyväksyminen 284 
» ja kortteleiden, eräiden, korkeussuhteiden vahvistaminen 281 
» Kyläsaaren alueen, vuokrien tarkistaminen 76 
» myynt i 68—70 
» ostaminen 55, 60 
» varaaminen eri tarkoituksiin 273 
» vuokralleanto, vuokra-ajan pidentäminen ym 71—77, 274 

Tontt i jaon muutosten hyväksymistä koskeva ohjesäännön muutos 4 
Topeliuksen lastentarha, va jas ta hävinneiden lastenvaunujen korvaaminen 255 
Torsäng-nimisen tilan, Vartiokylässä sijaitsevan, vuokralleanto 278 
Toukolan kansakoulu, koulutaloon rakennet tavat varaportaat 245 

» konekorjaamo, väestönsuojan rakentaminen sitä var ten 284 
» konekorjaamon sähköjohtojen muutostyöt 297 

Tuberkuloosiliiton avustaminen 239 
Tuberkuloosiliitto, työnväli tyksen harjoittamisluvan myöntäminen sille 101 
Tuberkuloosiparantola, ks. Laakson sairaala. 
Tuberkuloosipiirin, Helsingin kaupungin, johtosäännön hyväksyminen 33 
Tuberkuloositarkastus, virastojen henkilökunnan 129 
Tuberkuloositoimiston autot 202 

» kaluston hankinnat 192 
» lääkärien virkoj en nimikkeiden muutos ym 33 
» virat , toimistorakennuksen piirustukset '. 35 

Tukholmankadun ajoradalla olevan lehmuksen kaataminen 314 
Tullihuoneistoneuvottelukunnan asettaminen 133 

» mietintö 315 
Tullisaaren kansanpuisto, palaneen lepokotirakennuksen jäännösten purkaminen 222 
Tullisaari, t i lan ostaminen sieltä 56 
Tunnelitien rakentaminen linja-autoliikenteelle kelpoiseksi 291 
Turun—Helsingin valtat ien päätekohdan määrääminen 85 

» » » rakentaminen 291 
» » » rakentamista koskevaan katselmukseen vali t tu kaupungin edustaja 282 

Turvattomien lasten sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset 214 
Tutki ja lautakunta , jäsenten vaali 105 
Tuusulantien päällystyksen osittainen uusiminen 290 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistyksen lainojen takaaminen 18, 171 
Työlaitokset, alkoholistien kuljet taminen niihin 213 
Työllisyyden turvaamiseksi hanki t tavaa lainaa koskeva aloite 24 
Työllisyyslautakunta, puheenjohta jan ja jäsenten vaali 103 
Työllisyystyöt 226 
Työntekijät, aloite sairausajan korvausten suorittamiseksi työttömyystöissä työskenteleville ... 10 

» eri työmailla anastetun ta i tulipalossa tuhoutuneen omaisuuden korvaaminen 299 
» heidän ansiotasonsa kehitystä koskeva tilastotoimiston ilmoitus 117 
» » palkkaustaan koskevat asiat 9, 10, 126 
» heitä koskevien lääkärintodistuslomakkeiden uusiminen 129 
» kaupungin työvoiman kouluttaminen eri kursseilla 114, 142 
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Työntekijät , puhelinkustannuksista heille suoritettava korvaus 131 
» Suomen Kunnantyönteki jä in Liiton liittokokouksen edustajien vaalin toimit ta-

minen työpaikoilla 129 
» talonmiehiltä ja lämmittäj i l tä virka-asunnoista per i t tävän vuokran määrääminen 128 
» työsopimussuhteessa olevien työntekijäin lomasäännön muut tamis ta koskeva aloite 10 
» ulkokuntalaisten kaupungin palvelukseen ot taminen 125 

Työnvälityksen har joi t tamis luvat 101 
Työnväli tyslautakunnan ja -toimiston ohjesäännön hyväksyminen 42 

» jäsenen valitseminen 107 
Työnvälitystoimisto, ammatinvalinnanohjaustyöstä oppikoulujen opettajille suori tet tava korvaus 219 

» eräiden osastojen aukioloaika, valtionavun myöntämistä koskeva valitus 
ym 219 

» vira t ja viranhal t i ja t 42, 219 
Työpajankatu, Puukont tor i Oy:n oikeuttaminen rakentamaan kaksi kapearaiteista rullavaunura-

taa sen poikki 319 
Työtapaturmien, suurehkojen, i lmoittaminen työturvallisuustarkastajalle, t apa turmien korvaa-

minen 127 
Työtehoneuvottelukunnan jäsenten valitseminen 115 
Työttömyysavustuksen maksamista kaupungin varoista ta rkoi t tava aloite 47 
Työttömyystyömaita koskevat aloitteet 46, 47, 49 
Työttömyystyöt , niiden suunnittelua var ten asetettu komitea 132 
Työttömyystöitä koskevat asiat 48, 224, 226—230, 261 
Työttömyysvakuutuslaki, sitä koskeva aloite ja välikysymys 46 
Työttömät, kurssien jär jestäminen työttömille naisille 230 

» valtion työttömyysmail la olevien työttömien kuljetus 232 
Työturvallisuustoiminta, virastojen ja laitosten työturvallisuuselinten jäsenille jä r jes te t tävä t luen-

to- ja neuvottelupäivät 115 
Työvoiman, ns. suunnittelevan, työ-, palkka- ym. olosuhteita selvittelemään asetet tu komitea ... 133 
Työväen mieskuoron, Helsingin, avustaminen 257 

» Musiikkiliiton Uudenmaan piiri, Suomen, yhdistyksen avustaminen 257 
» Säästöpankin taloon siirrettävien virastojen puhelinkeskuksen muutos työt 131 
» Urheiluliitto, korvauksen periminen siltä kilpailujen järjestämisestä Kumpulan uima-

lassa 223 
Työväenasunnot, kunnalliset, sähkövirran muutoksesta aiheutuneet kustannukset 82 

» » vuokrien korotusten estämistä niissä koskeva aloite 78 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, huonetilan luovuttaminen Svenska Medborgarhögskolan -nimi-

sen oppilaitoksen käyt töön 249 
» » johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 104 
» » opistotalon pääpiirustusten muut taminen ym 249 
» » uudisrakennuksessa olevien opetuskeittiötilojen käy t täminen ... 253 
» » viranhaltijoiden palkkaaminen, eräiden palkkioiden vahvista-

minen ; 50, 247, 248 
» suomenkielinen, johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen 103, 107 
» » kahvila-ravintolahuoneiston luovut taminen opistolaisyhdis-

tyksen käyt töön 247 
» » kaluston hankinta ja kunnostaminen, opistotalon vanhan osan 

lisätyöt ym 50, 248 
» » opetus- ym. palkkioiden vahvis taminen 247 
» » rakennustöiden urakoitsijan konkurssin a iheu t tamat toimen-

piteet 84, 248 
» » Tarvon kesäkodin vahtimestarin palkan korot taminen 247 
» » testamentt i lahjoituksen vas taanot taminen 50 
» » Vallilan ulkoilmateatterin näyttämövalaistuslai t teiden siirtämi-

nen opiston käyt töön ym 248 
Työväenteatterin, Helsingin, avustaminen 24 

» » elokuvasalin vuokraaminen sille poikien ammatt ikoulutalosta 257 
Tähti torninmäen juurella olevan käymälän poistaminen 298 
Töölö, sokeaintalon rakentamista sinne koskeva aloite 81 
Töölön kansakoulu, asiantunt i ja-avusta rakennustyön yhteydessä johta jaopet ta ja l le suori tet tava 

korvaus 245 
» Lastenseimi -yhdistyksen avustaminen 53 
» Pallokentän jääkiekkoradan valaistuslaitteiden, radan laitojen ja pukeutumisparakin 

rakentaminen 290 
» » tenniskentt ien vuokran alentaminen 222 
» Taka-, kesäleikkikenttätoiminnan siirtäminen sieltä Pohjois-Haagaan 255 
» Yhteiskoulu Oy., l isätystä rakentamisoikeudesta suori te t tava korvaus 79 

Töölönkadun varrelta autonhuoltoasemaa varten vuokralle annet tu alue 71 
Töölöntorin makkaranmyynt ipaikan kuukausivuokran alentaminen 278 

» raitiovaunusilmukan tarpeellisuuden tu tkimis ta ta rkoi t tava aloite 92 

Uimalat, 
Uimastadionin tasakattorakenteen uusimistyöt 

43, 223 
43 
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Ulkoilualueet 43, 44 
Ulkokuntalaisten kaupungin palvelukseen ottaminen 125 
Ulkomaalaisten oikeus har jo i t taa elinkeinoa 101, 339 

» » omistaa kiinteistöjä 102 
Ulosottovirasto, huonetilan varaaminen sitä varten Munkkiniemen vartiopiiristä 182 

» Laajalahdentie 10:ssä sen hallussa olevien tilojen luovuttaminen lastentarhain 
käyt töön 255 

» sen uudelleenorganisoinnin aiheuttamien toimistotöiden j är j estely ym 181, 182 
» virat ja viranhal t i ja t 26, 181 

Unioninkadun liikenteen parantamista koskeva aloite 93 
Uotila Oy:lie myönnet ty lupa Porvoontien käyttämiseen tulotienä tontilleen 278 
Urheilu- ja retkeilylautakunta, johtosäännön muuttaminen 43 

» » » kalastuslupien ja -kart tojen myynnin järjestäminen 221 
» » » Lauttasaaren hyppyrimäen rakentaminen 223 
» » » Pihlaja- ja Korkeasaaressa olevien rakennusten purkaminen ... 222 
» » » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 103 
» » retkeilytoimisto, l ähe t t i - j a koputuslaitteiden hankkiminen 214 
» » voimisteluseurojen työn tukeminen 221 

Urheilukadun päällystäminen 290 
Urheilukentät 43, 134, 297 
Uspenskin katedraalin aukion käyt tö ja katualueiden puhtaanapi toa koskeva asia 292 
Uudenmaan mielisairaanhuoltopiirin kuntainliiton liittovaltuusto, kaupungin edustajan valitse-

minen siihen 106 
» Prikaatille lahjoi tet tava kaupungin vaakuna 336 

Uurnahautapaikkojen lisäämistä koskeva aloite 70 

Vaakunan, kaupungin, käyt tö 336 
Vahingonkorvaukset 195, 199, 255, 264, 278, 293, 299, 314, 320, 328 
Vahtimestareiden, kaupungin virastojen ja laitosten, virkapukujen vahvistaminen 149 
Vainajien muiston kunnioittaminen 147, 255, 256 
Vajaamielishuollon Keskusliitto, kaupungin liittyminen sen jäseneksi 42 

» » sen kokouksiin valit tu kaupungin edustaja 214 
Vajaamielisten lasten kuljettaminen apulastentarhoihin ja erityisluokille 214 
Vakuusasiakirjain tarkastus 109 
Valkonauhayhdistyksen, Helsingin, avustaminen 213 
Vallilan kansakoulu, ruotsinkielinen, siellä suoritettavat paloturvallisuustyöt 247 

» kerhokeskuksen nuorisotyönohjaajan palkkio 236 
» nuorisotalon rakentamista koskeva aloite 24, 49 
» siirtolapuutarhan sähköverkon uusiminen 287 
» Sos.-dem. Raittiusyhdistyksen Tähkän avustaminen 235 
» ulkoilmateatterin näyttämövalaistuslaitteiden käyt tö 248 

Vallisaaren omistusoikeutta koskevaa oikeudenkäyntiä var ten hanki t tava t asiantuntijalausunnot 264 
Vallisaari, sinne rakennettavan kansakoulu-, kirjasto- ja nuorisotyörakennuksen pääpiirustusten 

hyväksyminen ym 246 
Valmistavaa poikien ammattikoulua koskevat asiat 15, 50, 158, 251, 257 

» ty t tö jen ammatt ikoulua koskevat asiat 50, 252 
Valokopio työt, kaupungin laitosten, niiden suorittaminen 116 
Valtio, eräiden kaupungin edustalla olevien saarien omistusoikeus ym 117, 187, 264 

» lainan ot taminen siltä 15, 158 
» puolustuslaitoksen ja kaupungin välisten, huoltorahoja koskevien tilitysten tasoit taminen 175 
» rautatiehallituksessa pidet tävään selvittelykokoukseen vali t tu kaupungin edustaja 282 
» rauta t ien erään alueen vuokraamista koskevat asiat 274 
» työllisyyden turvaamiseksi tarkoi tet tujen töiden jär jestäminen sen toimesta 226 
» työttömyyslainan saamista siltä ym. tarkoi t tavat aloitteet 49 

Valtion ja kaupungin välinen kalliosuojia ja -tunneleita koskeva sopimus 44, 276 
» työttömyystyömaalla olevien työntekijäin kuljetus 232 
» velkasitoumusten, maanhankintalain mukaisten, ka t taminen 15 

Valtionavustukset, lastentarhain, lastenseimien ja koululasten päiväkotien 254 
» niiden anomista ym. koskeva tiedotus 177 
» työnvälitystoimiston 219 

Vanhainkodit , ks. myös Vanhusten asuntolat. 
» Kustaankartanon vanhainkotia koskevat asiat 39, 212, 259 
» Roihuvuoren vanhainkodin luonnospiirustusten hyväksyminen 39 

Vanhankaupungin—Paloheinän sähkölinja-alueen pakkolunastusasiassa makset tavat korvaukset 265 
» rannalle Malmilta j ohtavan kokooj aviemärin hyväksyminen kaupungin yksin 

kustannettavaksi 86 
Vanhankaupunginlahden osan määräämistä luonnonsuojelualueeksi koskeva anomus 319 
Vanhankirkon korttelin omistus- ja käyt töoikeut ta koskeva sopimus 55 

» puisto, sähkövalaisimien hankkiminen sinne 335 
Vanhat-Old-Boys-Automiehet, huoneiston ostaminen yhdistykseltä 60 

» » » » yhdistykselle myönnetyn ti lapäislainan indeksikorotuksen suo-
ri t taminen 172 
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Vanhat-Old-Boys-Automiehet, yhdistyksen ja kaupungin välinen laina- ja ostosopimus 268 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 108 
Vanhojen Huolto -yhdistyksen avustaminen 40 
Vanhusten asuntolan rakentamista Herttoniemeen koskeva aloite 24, 80 

helsinkiläisten, poliklinikan ylläpitäminen 207 
kesävirkistystoiminnan avustaminen 239 
kodinhoitotoiminnan tehostamista tarkoi t tava aloite 39 

Vankeusyhdistyksen avustaminen 218 
Vantaanjoen vesistöä koskevat asiat 98, 134, 282, 324,327 
Vapaa-ajanvietto- ja huvittelupaikkojen, nuorison, varaamista koskeva aloite 78 
Vapaa-ajanviettokomitean puheenjohtajan vaihdos 134 
Vapaussodan Invaliidien Helsingin Yhdistyksen avustaminen 239 
Ward, C. T., Oy., yhtiön ja kaupungin välinen aluevaihto 65 
Vartiokylä, eräiden alueiden pakkolunastaminen viemärijohdon rakentamista var ten 265 

» tontin varaaminen sieltä ammattikoulua varten 273 
» Torsäng -nimisen tilan vuokralleanto kesäkaudeksi 278 

Vartiokylän eräiden viemäreiden hyväksyminen kaupungin yksityisiksi viemäreiksi ym 87, 293 
» kadunnimistö 280 
» kansakoulua koskevat asiat 245, 246 
» maanhankintalain mukaisten asuntotontt ien korvauskysymys 281 
» rakennuskielto 78 

Vastaanottokoti Lemmilä, ks. Lemmilän vastaanottokoti . 
Vattuniemen pientelakka-alue, Salmisaaren Veneveistämö Oy:n vuokra-asia 277 
Vattuniemenkujan erään osan tasoi t taminen 290 
Veikkaustoimisto Oy., lisätystä rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 79 
Veikkausvoittovaroista myönnet tävät avustukset 221 
Weiste, K. A., Oy., yhtiön ja kaupungin välinen aluevaihto 67 
Velodrom, luistinradan rakentaminen sinne 43 

» sinne johtavien teiden valaistuslaitteiden asentaminen 335 
Venelaitureita koskevat asiat 96, 318 
Verkkopalloseura, Helsingin, lainan myöntäminen sille 160 
Verolautakunta, jäsenten valitseminen 105, 107 
Veronkannon, kunnallisen ja kirkollisen, yhdistämiskomitean täydentäminen 134 
Verotusta koskevat asiat 20—22, 175 
Verovirasto, sen reikäkorttityön a iheut taman laskun maksaminen sähkölaitokselle 335 

» ta rkas ta jan nimeäminen ym 121 
» uuden johtosäännön hyväksymistä koskeva valitus 8, 120 
» viranhalt i jat ym 9, 120 

Veroäyrin hinnan alentamista tarkoi t tava aloite 22 
Vesijohto- ja viemärityöt, ks. myös Vesilaitos. 

» » » Alkutien ja Lepolantien välisen viemäriojan perkaamiskustannukset 88 
» » » eräiden viemäreiden hyväksyminen kaupungin yksin kus tannet ta -

» viksi ym 86, 87, 293 
» » » » yhteisöjen ja yksityisten oikeuttaminen rakentamaan vesi-

ja viemärijohtoja 295, 325 
» » » Etelä-Haagan erään osan viemäröimissuunnitelman vahvis taminen ja 

rakennuskustannusten osittelu 86, 293 
» » » Etelä-Kaarelan kansakoulutaloon rakennet tava vesijohto 245 
» » » Haagan Urheilutiehen ja Kansakoulukatuun rakennet tavat viemäri t 294 
» » » Kammion sairaalan viemärin siirrosta johtuvat kustannukset 293 
» » » Konalan kokoojaviemärin suunnan vahvistaminen 86 
» » » Munkkiniemen korttelin n:o 30110 tont t ia n:o 1 var ten rakennet tava 

viemäri 294 
» » » Nii t tylän alueen viemärin rakennuskustannusten osittelu 86 
» » » Oulunkylän Etu-Metsän alueen viemäri työt 294 
» » » » j a Malmin alueiden viemäröinnin joudut tamis ta koskeva 

aloite 87 
» » » Pakilan, Puistolan ja Tapanilan viemäriojia ym. koskevat asiat 293 
» » » » s i i r tolapuutarhan vesijohtotyö 287 
» » » Pi tä jänmäen P i t ä j änku jan viemäröimissuunnitelman vahvis taminen 86 
» » » Pukinmäen kokoojaviemärin suunnan vahvistaminen ym 86 
» » » Suomenlinnan vesijohto- ja v iemäri työt 294 
» » » työt tömyystöinä suoritetut 228 
» » » Unioninkadun ja Sotkankujan viemärinrakentaminen 294 
» » » Vartiokylässä suori te t tavat 265, 293 
» » » viemärin rakennuskustannusten korvaamista koskevan päätöksen 

muut taminen 86 
Vesikysymyksen tutkimista koskevan toimikunnan asettaminen 98 
Vesilaitos, Ilmalan vesisäiliörakennusta koskevat asiat 98, 324 

» Lauttasaaren vesisäiliön pääpiirustusten hyväksyminen 98 
» päivystyksen järjestely, kassavajausten poistaminen tileistä 323 
» Vantaan vesistön ja Hiidenveden suojaamistoimenpiteet, lisäveden hankkiminen, 98, 324 

24 — Kunnall.kert. 1958, I osa 
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Vesilaitos, veden, laadun parantamis ta koskevat aloitteet 99 
» vedenkulutusmaksuj en korottaminen 97 
» vesijohtotyöt 325 
» virat ja v i ranhal t i ja t ym 97, 324 

Viator-nimiselle kustantamolle kaupungin kar tan painattamiseen myönnetty lupa 264 
Viemärit , ks. Vesijohto- ja viemärityöt . 
Vierailukutsu, Moskovan kaupunkineuvoston 146 
Vihannestukkutoria koskevat asiat 321, 323 
Vihdin—Helsingin maant ie ja tkon oikaisemista varten hanki t tava maa-alue 265 
Vihdintien päällystyksen osittainen uusiminen 290 
Wihurin Teollisuushallit Oyrlle myönnet ty oikeus tehdastontt insa ympäristön kunnostamiseen ... 247 
Viikinmäen teollisuusalueen tont t ien vuokra-ajan pidentäminen 77 
Viipurin Realikoulu Oy:lle myönnetyt lainat, lainojen takaaminen 19, 167, 170 
Viipurinkadun eräiden katuosuuksien päällystyksen uusiminen 290 
Vilhovuorenpuistikon vieressä olevan tukimuurin korjaaminen 298 
Viljelyspalstat, niistä peri t tävän vuokran vahvistaminen 278 
Viranhalti jat , eräille viranhaltijoille vara t tu jen tontt ien rakennussuunnitelmien hyväksyminen ... 284 

» heiltä viljelyspalstoista perittävän vuokran vahvistaminen 278 
» heitä koskevien lääkärintodistuslomakkeiden uusiminen 129 
» kone- ja pikakirjoituslisän korottaminen 129 
» kursseja ja opintomatkoja ym. koskevat asiat 114, 137—143 
» oman auton t a i moottoripyörän käyt täminen virka-ajoihin 129, 148, 186, 187, 188, 

189, 190, 198, 211, 212, 236, 260, 315, 324, 327, 329 
» palkkausta, eläkkeitä ja ikälisiä koskevat asiat 9, 10, 125, 129 
» tuberkuloositarkastuksen suorittaminen 129 
» ulkokuntalaisten kaupungin palvelukseen ot taminen 125 
» virka-, kielitaito- ja luontoisetusäännön muuttaminen ym 10, 12, 30, 128 

Virastojen, sosiaalivirastotaloon muuttavien, yhteistoimintamahdollisuuksien selvittäminen 115 
Virastot ja laitokset, asiantunti jain käyt tämis tä rakennusten suunnittelutehtävissä koskevat 

ohjeet 288 
» » » joulunpyhien jälkeisen lauantain pitäminen vapaapäivänä 129 
» » » kaluston hankinta ja kunnossapito 130 
» » » niitä ilmaisevien lyhennteiden vahvistaminen 150 
» » » säästäväisyyden noudat tamista ym. koskevan kiertokirjeen lähettäminen 

niille 177, 179, 180 
» » » työtapaturmien ilmoittaminen työturvallisuustarkastaj alle 127 
» » » vahtimestareiden virkapukujen tunnusmerkkien vahvistaminen 149 

Virastotalon, Meritullinkadun, piirustusten hyväksyminen 182, 272 
Virkamiesasunto Oy. Sampsantie 50, yhtiön tontinvuokran maksuajan pidentäminen 277 
Virkasäännön eräiden kohtien muut taminen 12 
Virvoitusjuomakioskeja koskevat asiat 77, 278 
Voimistelu- ja urheiluseurojen työn tukeminen 221 
Vuokra-alueiden, eräiden, hankkiminen kaupungin omistukseen 266 

» -autoliikenteen järjestysohjeet 311 
Vuokraoikeuden jatkaminen, siirtäminen, irtisanominen ym 273, 277 
Vuokrat , autosuojien kuukausivuokran vahvistaminen 276 

» eräiden liikaa peri t tyjen vuokrien palaut taminen 277 
» indeksiehtoisten maanvuokrien tarkis taminen 273 
» kaupungin omistamien työväenasuntojen vuokrien korottamisen estämistä tarkoi t tava 

aloite 78 
» maanvuokrien maksuajan pidentäminen 277 
» sakkokoron ja perimispalkkion periminen viivästyneistä vuokrista 273 

Vuokraukset, kaupungin vuokralleantamat alueet, ton t i t ym 274 
Wuorio, Otto, Oy., tontin vuokraaminen sen toimesta perustettavalle yhtiölle 74 
Vuosilomasäännön, työntekijäin, muut tamis ta koskeva aloite 10 
Vuosit i l intarkastajat 119 
VW-Auto Oy:n viemärin rakennuskustannusten osittelua koskeva anomus 293 
Väestökirjatoimiston perustamista koskeva kysymys 150 
Väestönsuojat, Erot ta jan ym. kalliosuojia koskevat kaupungin ja valtion väliset sopimukset 44, 276 

» häädet tyjen omaisuuden siirtäminen Ero t t a j an kalliosuojasta 225 
» Kallion paloaseman tontilla olevan kalliosuojan vuokraaminen palolaitokselle ... 225 
» Kulosaaren uuden asutusalueen yhteissuojan rakentaminen 225 
» niissä olleiden sänkyjen myynt i Koulumatkailutoimisto Oy:lle ym 225 
» Toukolan konekorjaamoa ja sen ympäristöön suunniteltuja taloja var ten raken-

tava suoja 284 
Väestönsuojelulautakunta, evakuointia selostavan opaskirjasen painat taminen 224 

» selostus- ja neuvottelutilaisuuden järjestäminen varasijoituskuntien 
edustajille 225 

» sen täydentäminen 107 
Väestönsuojelu toimisto, sen jär jes tämä ensiapukoulutus 224 

» virat ja v i ranhal t i ja t 224 
Väkijuomien anniskeluoikeuksia ja väki juomamyymälöi tä koskevat lausunnot ym. 101, 338 
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Väkijuomamyymälän avaamisen estämistä Lauttasaaressa koskeva aloite 101 
Väkijuomayhtiön kunnallisen ta rkas ta jan vuosiloma 235 

» v:n 1956 vuosivoitto-osuuden käytön hyväksymis tä koskeva ilmoitus 180 
Väkiluku, kaupungin 180 
Välikysymys, l inja-auton alustojen hankkimista koskeva 91 

» Salmisaaren turbogeneraattorin hankin taa koskeva 100 
» työt tömyystyökohtei ta ja työt tömyysvakuutuslain aikaansaamista koskeva 46 

Wärtsilä-yhtymälle myönne t ty lupa maakaapelin asentamiseen Hämeentiehen 77 
Väylät ja vi i ta t 318 

Vhdistyneet Villatehtaat Oy., rakennusten ym. ostaminen siltä sähkölaitoksen tarpei ta var ten ... 56 
Yhdyspankki, Pohjoismainen, lisätystä rakentamisoikeudesta suori tet tava korvaus 79 
Yhteistoimintatoimikunnan täydentäminen 114 
Yleinen Rakennuskauppa Oy., tont in vuokraaminen yhtiölle 74 
Yleishyödyllisten yri tysten ja laitosten avustusmäärärahojen jakamista var ten asetet tu komitea 

132, 219 
Yleisradio Oy., Ilmalan vesisäiliörakennuksesta sille vuokra t tava huonetila 324 

» » luvan myöntäminen sille heikkovirtakaapelin laskemiseen Pasilasta Ilmalassa ole-
vaan vesitorniin 276 

Yleisten töiden lautakunta, jaoston asettaminen harki tsemaan kaupungin rakennusten hallin-
toa ja hoitoa 133 

» » » puheenjohta jan ja jäsenten vaali 104 
» » » sen johtosäännön tarkis tamis ta koskeva aloite 89 

Yliopisto, Helsingin, sen ihotautipoliklinikan apulaisylilääkärin palkkaus 207 
» » » oikeuttaminen rakentamaan lämpöjohtokanava ym. Siltavuorenpenke-

reen alitse 274 
Yliopistollista keskussairaalaa koskevat asiat 36, 203, 204, 205, 271, 275 
Ylioppilaskunta, Helsingin Yliopiston, l isätystä rakentamisoikeudesta aiheutuvan korvauksen 

maksuaika. . 272 
» » » sen 90-vuotisjuhla 336 

Äitiys- ja lastenneuvolat 29, 31, 187, 190, 294 

öl jynpuris tamo Oy., alueen vuokralleanto yhtiölle Hert toniemen teollisuusalueelta 75 
öl jyvahinkojen, alusten aiheuttamien, estäminen 318 



Viimeksi ilmestyneet julkaisut 

(Muut paitsi A IV j a V julkaisee Helsingin kaupungin tilastotoimisto) 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti , t au lukot myös ruotsiksi ja englanniksi. 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
44. 1959. 
Jä lkimmäinen osa (tilastokatsaus). 
3 9 - 4 1 . 1 9 5 4 - 5 6 . 

II—III. Ulkomaankauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti , t au lukot ja tavara luet te lo myös 
ruotsiksi ja englanniksi. 
21. 1959. 

IV. Helsingin kaupungin teollisuuslaitokset. Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten l au t akunnan 
julkaisema vuosikertomus. Suomenkielinen teksti , t au lukot myös ruotsiksi. 
44. 1959. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. Suomen- ja 
ruotsinkielinen, englanninkielinen katsaus. 
45. 1960. -

VI. Opetuslaitokset. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos, t au lukot myös englanniksi. 
27. 1959. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. 
Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkielinen sisällysluettelo. 
49. 1960. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
71. 1958. (vuosikerta 1952 I osa ei vielä ole i lmestynyt) . 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. 
Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
33. 1961. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 
Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
37. 1959. 

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

G. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. 
Suomen- ja ruotsinkielinen tekst i . 
5. 1961. 




