
H A K E M I S T O . 
Sivu 

Aero oy., Helsingin lentosataman luovuttaminen sen hoidettavaksi 81, 107, 120, 47* 
Ahlströmin, R., rahastot, edustajain valitseminen niiden varoja jakamaan asetet-

tuun lautakuntaan 223 
» » » niiden korko varain käyttö 203 

Aikakauslehtien myynti satamissa 268 
» » työttömien harjoittama 177 
» tilausten hankinnat 232 

Aitaamisoikeuden y.m. myöntäminen 105 
Ajan suunta, sanomalehti, veronkantoa koskevien ilmoitusten julkaiseminen siinä 204 
Ajoliikenteen järjestäminen eri paikoissa 111—113 
Aleksanterinkadun tontin n:o 11 jakaminen kahtia 11 

» » » 1 4 rakentamisoikeuden lisääminen 13 
Alli Tryggs minne loosin avustaminen 190, 191 
Alppikadun tontin n:o 25 rakennusajan pidentäminen 72 
Alppilan puhdistuslaitos 19* 

» ravintolarakennuksen vuokralleanto 269 
Aluelääkärit 46, 89, 90, 216 
Amerikan-suomalaisten vastaanottaminen 192 
Ammattientarkastajat 90, 217 
Ammattikoulut 51, 56, 209 
Ammattikoulutalo, polkupyörätelineen hankkiminen sen pihamaalle 132 

» sen talonmiehen ohjesäännön vahvistaminen 273 
Ammattikurssit, niiden järjestäminen tvöttömille henkilöille y.m. 184, 185, 188, 

148*—149*, 183* 
» niitä varten myönnettyjen määrärahain siirto 40 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 97 
Ammattioppilaskoti, sen huoneistokysymys 119* 

» » toiminta 124*, 146* 
» tontin varaaminen sen uudelle talolle 21 

Ammattioppilaslautakunnan vuosikertomus 192* 
Ampumamaailmanmestaruuskilpailut, edustajan valitseminen niiden järjestely-

toimikuntaan 228 
Ampumarata-alueet, niiden suunnittelu 106 

» sellaisen luovuttaminen Talin tilan maalta 261 
Ampumaratoj en j ärj estämistä tarkoittava valtion j a kaupungin välinen tilusvaihto 15 
Annankatu, ajoradan muuttaminen sen ja Salomonkadun kulmauksessa 127 
Anniskeluoikeudet, väkijuomain, niitä koskevat anomukset 92, 227 
Apollonkadun tontti n:o 11, sen luovuttaminen Helsingin Y yhteiskoulun talo 

oy.lle 18 
» » » » sitä koskeva asemakaavanmuutos 9 

Apukoulujen uudelleenjärjestäminen 80 
Apukoulun, suomenkielisen, aidan korottaminen 127 
Apukoulunopettajain palkan korottaminen 80 
Apulastentarha Aula, sen leikkikenttä 127 

» » ulkokuntalaisen lapsen kouluttaminen siellä 145 
Apurahat, ks. Avustukset, Eläkkeet ja Matka-apurahat 
Arabian alueen asemakaava 117 

» —Vanhankaupungin raitio tielinjan rakentamisen lykkääminen 73 
Arkaadin rakentaminen Yrjönkadun yli 4 
Arkadiankadun katukahvila 103 
Arkiston, Suomen työväen, avustaminen 190, 191, 159* 
Arpain myynti 108, 269 
Kunnall. kert. 1936. 13* 



194* Hakemisto. 

Asemakaavan, kaupungin v:n 1838, osto 199 
» Koskelan omakotialueen hyväksyminen 3 

Asemakaavanmuutokset 3—11, 117, 264 
Asevelvollisuuskutsunta, edustajain valitseminen siihen 224 
Asiantuntijalausuntojen käyttö 210 
Asunto-osakeyhtiöiden johtokuntain jäsenten vaali 228 
Asunto-osuuskuntain johtokuntain jäsenten vaali 228 
Asuntoreserviä koskeva selvittely 205, 3* 
Asuntotalojen rakentaminen suurperheisille vähävaraisille kaupungin asukkaille . . 24 
Asuntotarkastuskonttorin kaluston hankinta 198 
Asuntotontit ja -palstat, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 239—245, 247 
Asutuskassalainat 140 
Asutuslautakunnan asettaminen 91 

» jäsenten ja varajäsenten vaali 98 
Aula, apulastentarha, leikkikentän järjestäminen sille 127 

» » ulkokuntalaisen lapsen kouluttaminen siellä 145 
Autoasemat, niiden sijoitusta koskevat päätökset 111 
Autohalli, korttelin n:o 215 a vuokraaminen sellaisen paikaksi 20 
Autohuoltoasemat 111, 254 
Autopalatsi oy., alueen vuokraaminen sille 251 
Autovakuutusrahasto 140 
Aviottomain lasten valvonta 132*—135* 
Avunsaajat, köyhäinhoidolliset 95* 
Avustukset, työttömille myönnetyt 183, 110* 

» yleishyödyllisille yrityksille ja laitoksille myönnetyt 189—192 

Bengtsärin koulukoti, kanslia-apulaisen palkkaaminen sinne 152 
» » metsän myynti sen alueelta 127 
» » sen eräille viranhaltijoille virkavapausajalta suoritettava 

palkka 154 
» » » opettajanviran lakkauttaminen 82, 120* 
» » » sähkövirran hankinta 208 
» » » toiminta 124*, 126*, 141*, 146* 

Bensiinin kuormaus ja purkaus 110 
Bensiininjakeluasemat 21, 110, 254 
Bergvikin torpan alueesta maksettava vuokra 262 
Berliinin maailmankongressia varten valmistettavat esitelmät 196 
Bethel, lastenkoti, sen avustaminen 190, 191 
Biologisen tutkimuksen, Töölön-, Taival- ja Humallahden veden, suorittaminen 195, 20* 
Borgs nimistä tilaa koskeva myyntitarjous 14 
Botby gods ab. yhtiön purkaminen 65 
Brageyhdistyksen avustaminen 190, 191, 159* 
British Universities Encyclopaedia nimisen teoksen tilaaminen 196 
Bulevardin tontilla n:o 10 olevan piharakennuksen ullakkokerroksen sisustami-

nen 11, 148 

Caritas kesäsiirtolan avustaminen . 189, 191 

Degerön eräitä tiloja koskeva myyntitarjous 101 
» sillan ja Porvoon maantien välisen tien kunnossapito 133 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 193 

Desinfioimislaitoksen kylvettäjän toimen täyttäminen 206 
Diakonissalaitoksen vedenkulutusmaksujen alentaminen 56 
Dioraaman, kaupunkia koskevan, tilaaminen 195 
Durchmanin, Osk., lahjoitusrahaston korkovarain käyttö 202 

Edustajain valitseminen eri tilaisuuksiin 223 
Edustusta varten myönnetyt määrärahat 53, 199—201 
Eerikinkadun tonttia n:o 37 koskeva rakennuskielto 13, 14 
Ekholmin, G. F., stipendirahaston korkovarain käyttö 57, 203 
Elanto, osuusliike, ilmaisen veden myöntäminen sen suihkukaivoa varten 120 

» » myymäläpaikan vuokraaminen sille 261 
Elinkeino-oikeuksien saantia koskevat anomukset 93 
Elokuva, Helsingin kaupunkia kuvaava 192 



Hakemisto. 195* 

Eläintarha, Korkeasaaren . . 27, 124, 199, 276, 280, 295 
» sen eräiden vuokra-alueiden uudelleenjärjestely 252 
» sen huvila-aluetta n:o 13 koskevan vuokrasopimuksen pidentäminen 22 
» » urheilukenttä 277,279,291 

Eläintarhanajo 107 
Eläintarhanlahden ranta-alueen osittainen täyttäminen 119 
Eläkeanomusten epäämistä koskevat valitukset 45 
Eläkekysymys, lastentarhanopettajattarien 42, 150, 205 
Eläkesääntö, sen tulkinta 205 

» siihen tehtävä lastentarhanopettajattapa koskeva lisäys 42 
Eläkkeen maksaminen lyhentämättömänä työntekijä H. Nikkiselle 55 
Eläkkeet, kaupunginhallituksen myöntämät 165—167 

» kaupunginvaltuuston myöntämät 43—45 
Elätteelleanto, köyhäinhoitolautakunnan 103* 

» lastensuojelulautakunnan 129* 
Englantilaisen koululaisretkikunnan aiheuttama kustannus 194 
Erhelaskujen, kaupungin kassoissa sattuneiden, korvaaminen 193 
Eroamisvelvollisten viranhaltijain oikeus pysyä virassaan 91, 220 
Esitykset, kiinteistölautakunnan tekemät 237, 258, 263, 265, 273, 280 
Esplanaadikadun, Pohj., jalkakäytävien leventäminen 29 
Esplanaadikappelin vuokralleanto 269, 271 
Eteläsatama, kalasumppualusten viipyminen siellä 106, 48* 

» laiturisillan rakentaminen sinne 119 
» sen erään katoksen purkaminen 123 
» » laajentaminen 48* 
» » telakka-alueen käyttö 27 
» » » vuokrasopimuksen irtisanominen 104 

Etelä-Suomen voima oy:n, Imatran voima oy:n ja kaupungin välinen sopimus . . 74 
» » » johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajain vaali 228 

Eura II asunto-oy:n kanssa tehty viemärijohtoa koskeva sopimus 257 
Evankelis-luterilaisten seurakuntain ja kaupungin välinen tilusvaihto 15 

Fallkullan päärakennuksen vuokralleanto 261 
Filmausoikeus, kiinteistölautakunnan myöntämä 268, 276 
Finlands svenska författarförening yhdistykselle myönnetty avustus 203 

» » studentkårsförbund liiton työnvälityksen harjoittamislupaa 
koskeva anomus 93 

Finlandssvenska utlandsdelegationen yhdistyksen avustaminen 192 
Ford Motor Company of Finland yhtiön suoritettava vuokra 270 
Fordin laiturin hylkääminen 119 
Franzéninkadun tontin n:o 22 jakaminen kolmeen osaan 11 
Fredrikinkadun 54:ssä olevien rakennusten käyttö 270 
Fylgia, lastentarha, uuden huoneiston y.m. hankkiminen sille 25, 115, 194 

» nuorisoliitto, sen avustaminen 189, 191 

Golfiklubin, Helsingin, ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen järjestely 103, 236 
Gymnastikföreningen i Helsingfors voimisteluseuran avustaminen 190* 

H 5, höyrylaiva 278, 280) 
Hakaniemenkatu 1 kiinteistö oy. ja Hakaniemenkatu 3 oy. yhtiöiden ja kaupungin 

välinen sopimus 102: 
Hakaniemenkujan suunnittelu 7 
Hakaniementorin hallinnon siirtäminen kaupunginhallitukselle 47* 

» luovutusta koskevat asiat 108, 
Hallimyymäläin vuokrat 116-
Hanasaaren eräiden alueiden vuokralleanto 251 
Hangonkadun 4—6:ssa olevan tuberkuloottisten perheiden asuntotalon muuttami-

nen kodittomien tuberkuloottisten miesten asuntolaksi 23; 
Haulikkoampumarata-alueen vuokralleanto 106 
Hautausavut, kaupunginhallituksen myöntämät 167—169 

» puhtaanapitolautakunnan myöntämät 39* 
Hautauskappelin rakentamiseen myönnetty lupa 110 
Hautausmaan järjestäminen kotieläimille 255 



196* Hakemisto. 

Hautausmaan, kunnallisen, perustamista koskeva aloite 74 
Hedbergin, K. H. ja O. I., testamenttirahaston korkovarojen käyttö 202 
Hedelmänmyyntipaikat, kiinteistölautakunnan luovuttamat 268 
Heikinkadun järjestely 127 
Heikkokuuloisten suojaamisyhdistyksen avustaminen . 190, 191 
Heimbergerin, R., palkintorahaston korkovarojen käyttö 202 
Helsingfors gymnastikklubb voimisteluseuran avustaminen 190* 

» nykterhetsvänner yhdistyksen avustaminen 190, 191 
» segelklubb, Ison Pässin vuokraaminen sille 252 
» slaktinrättning ab:n ja kaupungin välinen korvausjuttu 104 
» svenska folkhögskola oppilaitoksen avustaminen 189, 191 
» » scoutdistrikt partiojärjestön avustaminen 190* 

Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön työttömyyskomitean avustaminen . . . . 185 
» golfiklubin ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen järjestely . . . . 103» 236 
» hiihtäjät yhdistyksen avustaminen 190* 
» jalkapalloklubin avustaminen 190* 
» kansanasunnot oy., erään vuokramaksun palauttaminen sille 104 
» » » sen varojen kavaltaminen 147 
» kansanteatteri oy., edustajan valitseminen sen johtokuntaan 223 
» » » sen avustaminen 64, 192 
» kaupungin 3 00-vuotis juhla 211 
» » sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistyksen avustaminen . . 192 
» kaupunkia koske vain esitysten julkaiseminen englanninkielellä 196 
» kaupunkilähetyksen avustaminen 185, 189, 191, 202 
» keskuksen yhteiskoulu, tontin luovuttaminen sille 18 
» Kisatoverit yhdistyksen avustaminen 190* 
» Kisaveikot yhdistyksen avustaminen 190* 
» konservatorion säätiö, edustajan valitseminen sen hallitukseen 223 
» » » sen laina-anomus 38 
» kunnan työntekijäin kesäkodin ylläpitämiseen myönnetty avustus . . . . 192 
» kuuromykkäyhdistyksen avustaminen 190, 191 
» laivatelakka oy:n ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen irtisanominen 104 
» luistelijat yhdistyksen oikeuttaminen pysyttämään pukeutumissuojansa 

Kaisaniemen puistossa 106 
» maidontarkastusyhdistyksen avustaminen 56, 61 
» makasiini oy., satama-alueen vuokraaminen sille 103 
» » » sen johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajain vaali . . . . 228 
» » » » kanssa tehtävä, oleskelu- y.m. huoneiden järjestä-

mistä satamatyöntekijöille koskeva sopimus 24 
» » » » toiminta : . . . . 57* 
» » » » yhtiöjärjestyksen muuttaminen 211 
» Mariayhdistyksen avustaminen 190, 191 
» naisurheilijat yhdistyksen avustaminen 190* 
» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 190* 
» nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen . . 185, 189, 191 
» » » » » työnvälityksen harjoittamis-

lupaa koskeva anomus . . . . 93 
» » naisten kristillisen yhdistyksen avustaminen 189, 191 
» osuuskauppa, katukahvila-alueen vuokraaminen sille 103 
» pallonlyöjät yhdistyksen avustaminen 190* 
» palloseuran avustaminen 190* 
» pallotoverit yhdistyksen avustaminen 190* 
» Ponnistus, voim.- ja urheilus. Rälläkkäniemen vuokraaminen sille . . . . 274 
» » » » » sen avustaminen 280, 190* 
» puhelinyhdistyksen ja kaupungin välisen toimilupasopimuksen voi-

massaoloajan pidentäminen 74 
» raittiusseurojen keskustoimikunnan avustaminen 190, 191 
» sokeaintalo-säätiön tilintarkastajan vaali 228 
» sosialidemokraattinen keskusteluseura, alueen vuokraaminen sille . . . . 251 
» » nuorisoyhdistys, huvilan vuokraaminen sille . . 275 
» » » ' sen avustaminen 190, 191 
» » raittiusaluejärjestö, sen avustaminen . . . . 190, 191 
» suojeluskuntapiiri, sen piiriesikunta, alueen vuokraaminen sille 261 
» » sille luovutetun tontin luovutusehtojen muuttaminen 19 



Hakemisto. 197* 

Helsingin suomalaisen yhteiskoulun oy., tontin luovuttaminen sille 17 
» taloustyöntekijäin yhdistyksen avustaminen 190, 191 
» Tarmo yhdistyksen avustaminen 190* 
» teollisuuskoulun johtokunnan jäsenten vaali 98 
» Toivonliiton avustaminen 189, 191 
» Toverit yhdistyksen avustaminen 190* 
» työväen hiihtäj ät yhdistyksen avustaminen 190* 
» » luistelijat yhdistyksen avustaminen 191* 
» » matkailuyhdistyksen avustaminen 190, 191 
» » naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 190* 
» » sivistystoimikunnan avustaminen 189, 191 
» valkonauhayhdistyksen avustaminen 190, 191 
» V yhteiskoulu, sen koulutalon rakentaminen 106, 125 
» » » tontin luovuttaminen sille 18 
» voimistelijat yhdistyksen avustaminen 190* 

Helsinginkadun tontille n:o 2 suunnitellun tornirakennuksen sisustaminen 12 
Helsinki-seuran avustaminen 192 

» järjestämät kiertokäynnit kaupungin laitoksiin 211, 68* 
Henkikirjoittajan konttorin kaluston hankinta 198 
Henkilö vaakojen pitämiseen kaupugin eri paikoilla myönnetty lupa 268 
Henkisen työn tekijäin, tyttömäin, avustaminen 185—189 
Hercules, satamajäänmurtaja, sen avustamat alukset 53* 

» » » varustaminen palosammutuslaitteilla 27, 48*, 58* 
Herttoniemen eräästä viljelysalueesta maksettava vuokra 262 

» hiihtomäki 135,278, 291 
» rautatien rakentamista koskevan toimiluvan pidentäminen 118 
» » työntekijäin palkkain korottaminen 55 
» siirtolapuutarha 126, 278, 279 
» tehdasalueen asemakaava 117 
» öljysatama-alueen palopäällikön määrääminen 206 
» » rakennussuunnitelman ja -järjestyksen hyväk-

syminen 119 
Hesperian huvila-alue n:o 61, ulkoilmanäyttämön pitäminen siellä 255 
Hevoset ja traktorit, eräissä tapauksissa puolustusministeriölle luovutettavat . . . . 263 

» liikekannallepanotapauksessa luovutettavat 211 
» niiden uittopaikan osoittaminen 255 

Hevosluetteloiden tarkastaminen ja uusiminen liikekannallepanon varalta 54 
Hietalahden kauppahallin varustaminen vesialtaalla 123 

» sulkutelakka ja konepaja oy:n uivan telakan myynti 211 
Hietalahdenkadun leventäminen 4, 14 

» tonttia n:o 1 koskeva rakennuskielto 13, 14 
Hietaranta, kaupan harjoittaminen siellä 276 
Hiihtomäet 135, 178, 261, 278, 291 
Hiilisataman korttelin n:o 761 vuokralleanto 103 

» valmistuminen 119 
Historiatoimikunnan apulaiselle myönnetty sairasapu 153 
Holhouslautakunnan jäsenen vaali 95 

» kaluston hankinta 198 
» sihteerinviran hoitaminen 216 
» vuosikertomus 167* 

Holhoustoiminta, lastenvalvojan 135* 
Humallahden rannalla olevan kahvila-alueen vuokralleanto 252 

» veden biologinen tutkimus 195, 20* 
Huoltolait 79, 207, 89*, 120* 
Huoltolautakunnan alaisten huoltolaitosten ohjesäännön hyväksyminen 79 

» jäsenluvun määrääminen 94 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsen-

ten vaali 95—96 
» työtuvat, niiden mestarinapulaisten ja työntekijäin palkkain 

korottaminen 62 
Huoltotoimi, sitä varten v:n 1937 talousarvioon merkityt määrärahat 61 
Huoneistot, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 272,275—276 

» » » ottamat 271 
» niiden luovuttaminen eri tarkoituksiin 115—116,2 71 



198* Hakemisto. 

Hyvösen lastenkodin talousarvio 201—202 
» » toiminta 147* 

Hälvik-Häkansvik II ja III nimisiä tiloja koskeva myyntitarjous 101 
Hämeensillan leventäminen 128 
Hämeentien leventäminen 101 
Hämäläisten talo oy., lykkäyksen myöntäminen sille erään korvauksen suorittami-

sessa 13 
Höyrylaiva H 5 278, 280 
Höyryveturin myynti Oy. Wetek ab:lle 199 

Idrottsklubben 32 yhdistyksen avustaminen 190* 
Ikkuna-aukkojen avaaminen palomuuriin 106, 257 
Ikopal oy:n vuokraaman alueen vuokramaksun vahvistaminen 105 
Ikäkorotukset 151—152 
Ilmoitukset, kaupungin, niiden julkaiseminen 204, 233 

» » » kustannukset 232 
Iltajatkokoulujen toiminnan jatkaminen 208 
Imatra, raittiuskerho, sen avustaminen 190, 191 
Irtaimen omaisuuden inventtaajain vaali 94 
Irtolaisuudesta varoitetut henkilöt 94* 
Iso Pässi nimisen saaren vuokralleanto 252 
Itämerenkadun varustaminen asfalttikäytävillä 41 

Jaktskytteklubben ampumaseura, Talin erään alueen luovuttaminen sille 261 
Jalkakäytävät 128, 129 
Jatko-opetuksen, kansakoulujen, järjestäminen 208 
Johanneksen kirkon urheilukentän tasoitus työt 135 
Johtojen vetäminen kaupungin maiden halki 255, 263 
Jorvaksen—Helsingin maantie, sen katselmus 133 

» » » Lauttasaarella olevan osan erottaminen . . . . 102 
Joulukuusien myyntipaikat 269 

» pystyttäminen 236 
Juhlavalaistuksen järjestäminen 132 
Jukolan pojat urheiluseuran avustaminen 190* 
Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan jäsenten vaali 95 

» » määrärahain ylittäminen 47 
» » vuosikertomus 166* 

Juopuneina pidätettyjen huolto 111* 
Jäiden ottoon myönnetty lupa 262 
Järjestelylainat 38, 236 
Jäämaksujen veloittaminen alustarvikkeita ottavilta aluksilta 47* 
Jäänmurtajat 27, 88, 119, 195, 42*, 43*, 48*, 53*, 58* 
Jäätelönmyynti kaduilla 268 

Kaapelijakokaappien sijoittaminen Keskuskadulle 110 
Kaapelin laskeminen Katajanokalta Suomenlinnaan 47* 
Kaasulaitoksen erään automaatinhoitajan oikeuttaminen laskemaan hyväkseen 

virkavuosia 152 
» luottovakuutukset 145 
» määrärahain ylittäminen 53 

Kaasulamppupylväät, mainoskilpien kiinnittäminen niihin 109 
Kaasunjakelujohdon asentaminen Paciuksenkatuun 120—121 
Kaasuöliyniakeluaseman paikan vuokraaminen Omnibus oy:lle 20 
Kaatopaikat 34*, 35*, 36* 
Kadut, maanhankinta niitä varten 10, 14 

» niiden puhtaanapito 32*, 38* 
» » päällystystöiden yleisohjelman hyväksyminen 29 

Kahvikojut, satama-alueella olevat 46* 
Kahvinvalmistuskoneiden myyntioikeus 206 
Kaisaniemen hirvipatsas 211 

» puisto, kaapelin laskeminen sen alueelle 109 
» » pukeutumissuojan pysyttäminen siellä 106 
» » tivolin ylläpitäminen siellä 107 
» urheilukentän pukeutumissuojan sijoitus 110 



Hakemisto. 199* 

Kaisaniemenkatu 3 asunto-oy:n tilintarkastajan vaali 228 
Kaivohuone, tanssilavan pystyttäminen sen edustalle 106, 272 
Kaivokadun kunnossa- ja puhtaanapito i 129 
Kaivopuisto, sen eräiden huvila-alueiden vuokraoikeuksien pidentäminen 21 

» » Ison Puistotien avaaminen liikenteelle 113 
» » väylän syventäminen 48* 
» siellä suoritettavat täydennystyöt 135 

Kalanjäähdyttämön rakentaminen Helsinkiin 210 
Kalan tukkukauppakysymys 172, 175 
Kalastusoikeus, kiinteistölautakunnan myöntämä 262 
Kalasumppualusten viipyminen Eteläsatamassa 106, 48* 
Kalervo, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 191* 
Kalevalajuhlan aiheuttamien kustannusten suorittaminen . . 194 
Kalevankadun tonttia n:o 34 koskevan rakentamisoikeuden lisääminen 14 
Kalliolan poika- ja tyttökerhotyön tukeminen 189, 191 
Kallion lastenseimen vakinaistaminen 87 

» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 190* 
» uuden lastentarhan perustaminen 86 
» yhteiskoulu oy:ltä perittävä sen tontin kauppahinta 235 

Kallioniemen kesäkodin avustaminen 190, 191 
Kalmistokadun varustaminen asfalttikäytävillä 41 
Kaluston hankinta ja korjaukset 197 

» myynti 199 
Kammio sjukhem ab., oy., tonttien luovuttaminen sille 16, 103 
Kamraterna urheiluseuran avustaminen 190* 
Kansainvälinen kaupunkiliiton kokous 170 
Kansakoulunopettaja B. J. Holmströmin sivuviran pitämistä koskeva asia 208 
Kansakoulunoppilaiden orkesterin johtajan palkkaaminen 172 
Kansakoulut, niiden huoneistojen luovuttaminen eri tarkoituksiin 115, 271 

» » hyväksi lahjoitetut rahastot 57 
» » jatko-opetuksen järjestäminen . , 208 
» » johtokuntain jäsenten vaali 96 
» » loma- ja vuosisijaisten lomia koskevat määräykset 150 
» » oppilaiden ruokinta 208 
» » oppilastarvikkeiden hankinta 231 
» » valtionapu 146 
» niitä varten myönnetyt määrärahat 50 
» ruotsinkieliset, niiden kanslia-apulaisen työvelvollisuus 208 
» suomenkieliset, apukoulun aidan korottaminen 127 
» » esitelmäsarjan järjestäminen niiden opettajille . . . . 194 
» » kesäpaikan maksaminen niiden eräälle virkaatoimit-

tavalle opettajalle 155 
» » niiden eräälle opettajalle virkavapausajalta suori-

tettava palkka 155 
» » » huoneistokysymykset 25,114—115 
» » » kouluhoitajattarien luvun lisääminen 86 
» » » opettajien ikäkorotuksia koskevat päätökset 

151—152 
» » Vallilan koulun pihamaan laajentaminen 127 

Kansalaisoikeudet, Suomen, niitä koskevat anomukset 92 
Kansallisteatterin avustaminen . . 64, 192 
Kansankonsertit 161*, 162* 
Kansanpuistot, kaupan ja muun ansiotoiminnan harjoittaminen niissä 276 

» niiden hallintaa koskeva vuosikertomus 292 
» » käyttöoikeudet 276 
» » liikenne 276, 280, 293 
» » m aa-alueiden vuokralleanto ! 274 
» » ravintoloita ja kioskeja koskevat päätökset 274—275 
» niissä olevien huviloiden vuokralleanto 275 
» telttojen pitämiseen niissä myönnetty oikeus 276 
» vapautuneiden vankien niissä suoritettavat työt 136 

Karjalankadun tontin n:o 14 etupihan tasoittaminen 129 
Kartta, kaupungin, lentoasema 2:n komentajan lahjoittama 202 
Kasarminkatu 8 asunto-oy:lle myönnetty lisätty rakentamisoikeus 118 



200* Hakemisto. 

Kasarmikatu sen tontilla n:o 19 olevan tornirakennuksen sisustaminen 12 
» » tontteja n:ot 2 ja 4 koskeva rakentamisoikeuden lisääminen 12, 148 

Kassavajauksen peittäminen 193 
Kasvatuksellisen neuvontatoimiston perustaminen 119* 
Kasvatusopillisen lukusalin avustaminen 190, 191, 159* 
Kasvilavan pystyttäminen Limingantien tontille n:o 18 257 
Katajanokan korttelin n:o 141 rajojen määrääminen 267 

laiturit 119, 48* 
lentosatama 107, 120, 47* 
varastosuojarakennuksen pääpiirustusten hyväksyminen 24, 125 

Katariinankadun talossa n:o 1 suoritettavat sisustustyöt 124 
Katukahvilan järjestäminen Arkadiankadun varrelle 103 
Katukauppa 177, 268 
Katuosuuksien, yksityisten, kunnossapito 129—130 
Katuprofiilien vahvistaminen 118, 264 
Katutyöt 29, 129, 17*— 18* 
Katuvalaistuksen järjestämistä koskevat päätökset . . . 29, 132 
Kaukoputken pitämiseen yleisön käytettävänä myönnetty lupa 268 
Kauppahallit 116, 123, 267 
Kauppakorkeakoulun hallituksen jäsenen vaali 98 
Kauppatori, sen myyntipaikkajärjestelmä 267 

» torikaupan harjoittaminen siellä 76 
» vesipostin järjestäminen sinne 120 

Kaupunginagronoomin valtuuttaminen edustamaan kaupunkia erinäisissä toimi-
tuksissa 224 

» vuosikertomus 281 
Kaupungineläinlääkärin, toisen, kesälomasijaisen palkkaaminen 45 
Kaupungingeodeetin vuosikertomus 288 
Kaupunginhallituksen asiamiesosaston viranhaltijat 100, 154, 212 

» diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asiain luettelo . . . . 204 
» edustajat hallituksissa, lautakunnissa y.m 223 
» ja kaupungin lautakuntain yhteistyö 204 
» jäsenet, palkkion myöntäminen heille läsnäolosta kaupun-

ginvaltuuston kokouksissa 41 
» kansliasihteerit, Suomen kunnallislehden tilaaminen heille 204 
» kokoonpano 94, 100 
» kokoukset 100, 203 
» käyttö varain ylittäminen 52, 53 
» pöytäkirjain tarkastus 203 
» vuosikertomus 100 

Kaupunginjohtajain sijaisuudet 203 
Kaupunginkanslia, sen eräiden viranhaltijain palkan määrääminen 150 

» » kaluston hankinta 198 
» » työaika kesällä 204 
» » viranhaltijat 100, 212 

Kaupunginkassan tarkastukset 141 
» tarkastusmiesten vaali 95 

Kaupunginkirjaston johtokunnan kokoonpano 97, 151* 
» työvoiman lisääminen 87 
» vuosikertomus . . . 151* 

Kaupunginmuseon johtokunnan kokoonpano 97, 160* 
» palkkiomäärärahan ylittäminen 51 
» vuosikertomus 160* 

Kaupunginorkesteri, klarinetinsoittajan palkkaaminen siihen 152 
» sen eräälle soittajalle virkavapausajalta suoritettava palkka 155 
» » erään soittajan muuttokustannusten suorittaminen . . . . 194 
» » henkilökunnan palkkauksen uudelleenjärjestäminen 42, 164* 
» » huoneisto 163* 
» » kaluston hankinta 198 
» » konserttien radiointi 163* 
» » luovuttaminen eri tarkoituksiin 209, 163* 
» » määrärahain lisääminen ja ylittäminen 51 
» » nuottivaraston ja toimiston muuttokustannukset 193 
» » toiminta 161* 



Hakemisto. 201* 

Kaupunginorkesteri, sen Tukholmanmatka 148 
» » uusi johtosääntö 80, 163* 
» » vuokra tariffi 163* 

Kaupunginvaltuuston juhlasalin luovuttaminen eri tarkoituksiin 116 
» kokoonpano 1 
» kokoukset, niiden lukumäärä y.m 3 
» » niissä läsnäolevien kaupunginhallituksen jäsen-

ten palkkio 41 
» muotokuvakokoelman täydentäminen 196 
» vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 94 
» vuosikertomus 3 

Kaupunginvaltuutettujen vaalin ajan määrääminen 93 
Kaupunginviskaalinviraston muuttokustannukset 193 
Kaupunginvoudin, ensimmäisen, konttorin erään viran vakinaistaminen 84 

» » » huoneiston korjaus- ja sisustustyöt 
122, 123 

» » » määrärahain ylittäminen 47 
Kaupunginvoudinkonttorien muuttokustannukset 193 
Kaupunkilähetyksen avustaminen 185, 189, 191, 202 
Kauttakulkuliikenne Venäjälle 51* 
Kavaltaminen, kaupungin varain 147 
Kelkkamäet 291 
Kellokosken piirimielisairaala 94, 207 
Kellosaaren lentohalli, kahden vartiomiehen palkkaaminen sinne 46* 

» » polyteknikkojen ilmailukerhon liitokoneen säilyttäminen 
siellä 116, 46* 

» lentosatama, bensiininjakeluaseman järjestäminen sinne 21 
Kengänkiilloituspaikat, kiinteistölautakunnan luovuttamat < 268 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton avustaminen 62, 189, 191 
Kenttäurheilijat yhdistyksen avustaminen 190* 
Kerj äämisestä varoitetut henkilöt 94* 
Kerman kuljettaminen autoilla 206 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistyksen avustaminen 190, 191 
Keskuskadun ja Siltavuorenrannan välisen pääviemärin suunta 31 
Keskuskeittola, kuorma-auton ostaminen sille 199 

» sen autonkuljettajille suoritettava ylityökorvaus 169 
» » henkilökunnan kesälomat' 210 
» » » luontoisedut 151 
» » huoneiston korjaustyöt 123 
» » johtokunnan sihteerin palkkaaminen 172 
» » » toimitusjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 225 
» » määrärahain ylittäminen 53 
» » toimitsijan väärinkäytökset 39 

Keskuskodit, huoneistojen hankkiminen niille 272 
Keskusvaalilautakunnan, kunnallisen, jäsenten ja varajäsenten vaali 98 
Keskusvankila-alueen erään osan siirtyminen kaupungille 101 
Kesäkonserttien järjestäminen 209, 163* 
Kesäleiri, kunnallisten työväenasuntojen kerholaisten sijoittaminen sellaiseen . . 273 
Kesälomaa koskevat eräät kysymykset 155, 164 

» nauttivat viranhaltijat, palkan suorittaminen heille 205 
» » » sellaisen pitäminen toisen viranhaltijan sijai-

sena 218 
» toisen kaupungineläinlääkärin, koskeva päätös 217 

Kesälomat, kaupungin työntekijöille myönnetyt 13*, 39* 
» kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijain 215 

Kesän aikana noudatettava työaika 204, 235 
Kesäsiirtolat, niiden avustaminen 189, 190, 191 

» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset lapset . 104* 
Kesävirkistystä varten myönnetyt apurahat 189, 190, 191 
Kiertokäynnit kaupungin laitoksissa . . . 211, 68* 
Kiinnityksen siirtäminen myöhemmäksi 141 

» uudistaminen 141 
Kiinteistöjen osto 13—14, 100—101 

» puhtaanapito 34*, 38* 



202* Hakemisto. 

Kiinteistöjohtajalle myönnetyt virkavapaudet 90, 212 
Kiinteistölautakunnan^ kokoonpano 97, 233 

» kokoukset 233 
» oikeuttaminen ratkaisemaan mainoslaitteiden asettamista 

koskevia asioita 208 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 94, 97 
» vuosikertomus . . . . 233 

Kiinteistömäärärahain lisääminen ja ylittäminen 51 
Kiinteistötoimisto, avustavan talojenisännöitsijän viran perustaminen sen talo-

osastolle 87 
» notaarin viran perustaminen sen kansliaosastolle 87, 235 
» sen alaisia kunnallisia työväenasuntoja koskeva vuosikerto-

mus 289 
aukioloaika kesällä 235 
johtosäännön muuttaminen 80 
kaluston hankinta ja korjaaminen 198, 199 
kansanpuisto-osaston vuosikertomus 274 
maanmittaus- ja kartastotöiden osaston vuosikertomus . . 288 
maatalousosaston vuosikertomus 281 
piirustuskaappien korjaaminen 236 
viranhaltijat 219, 234, 265, 266, 273 

Kiinteän omaisuuden katselmusmiesten käytettäväksi osoitetun määrärahan 
siirto 40 

» » » vaali 95 
Kiljavannummen keuhkotautiparantola, sen viemärityöt 134 

» » sitoutuminen vastaamaan sen erinäisistä 
menoista 39 

Kilpi, raittiusyhdistys, sen avustaminen 190, 191 
Kioskit 124, 253, 268, 271, 274 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjoja sokeille yhdistyksen avustaminen 190, 191, 159* 
Kirkollisverojen pakkoperintä 6*— 9* 

» suorittaminen Helsingin maaseurakunnalle 236 
Kirkon rakentaminen Temppeliaukiolle 20, 102 
Kissain hävittämiseen myönnetty avustus 192 
Kivelän sairaala, korjaustöiden suorittaminen sen liinavaatevarastossa 122 

» » lääketieteellisen opetuksen järjestäminen sinne 207, 226 
» » sen alilääkärille virkavapausajalta suoritettava palkkio 154 
» » » alueella olevan tarpeettoman rakennuksen purkaminen . . 272 
» » » mielisairasosaston potilaspaikkojen luvun lisääminen 207 
» » » ruumishuoneen luonnospiirustusten hyväksyminen 25 
» » » vaatteiden pesu 207 
» » » virkain järjestely 85 
» » silmätautien osaston ja poliklinikan perustaminen sinne 25, 61, 76 

Kivinokan kansanpuisto 274, 275, 276 
Koiraveron suorittaminen sotakoirista 141 
Koitto, raittiusyhdistys, sen avustaminen 190, 191, 280, 190* 
Kolmivuotiskatselmukset 257 
Komiteapalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 170—172 
Komiteat, kaupunginhallituksen asettamat 225 

» satamalautakunnan asettamat 48* 
Kompassien tarkistus 53* 
Konserttien järjestäminen kesän aikana 209, 163* 
Konservatorio, lainan myöntäminen sille 38 
Konttorikoneiden hoito 197 
Konttoritarvikkeiden hankinta 231 
Konverttaaminen, lainain 36, 37 
Korjauspajat, puhtaanapitolaitoksen 36* 

» rakennustoimiston 29* 
Korjaus- ja sisustustyöt, kaupungin omien ja sen hallussa olevien talojen . . 122—124 
Korkeasaaren eläintarha, eläinten luovuttaminen sieltä 199, 295 

» » » osto sinne 280 
» » sen valvojan asunnon korjaustyöt 27, 124 
» » » vuosikertomus 295 



Hakemisto. 203* 

Korkeasaaren eläintarha, siellä olevan aasin käyttö 276 
» oppaasta otettava uusi painos 277 
» sähköpylväiden uusiminen 280 
» uimalaitosten vuokralleanto 278 

Korkeussuhteet, eräiden korttelien 118, 264 
Korko, kaupungin rahastojen kaupunginkassassa oleville käteisvaroille laskettava 140 
Korokkeiden rakentaminen 30, 131 
Korpaksen tilan erästä aluetta koskevan vuokrasopimuksen muuttaminen 262 
Kortteli n:o 296 a, sitä koskeva sopimus 102 

» » 498, sen vuokraajain ja kaupungin välinen sopimus 104, 252 
Korvaukset, erinäiset kaupungin suorittamat 149 

» köyhäinhoidosta kertyneet 113* 
Koskelan omakotialue 3, 256 

» puron viemäriolojen järjestely 32 
Koti-ahkeruus oy., virvoitusjuomakioskin vuokraaminen sille 271 
Kotiapulaisten kodin avustaminen 190 
Kotiavustusten, köyhäinhoidollisten, jaossa noudatettavat normit 90* 
Kotieläimet, alueen luovuttaminen niiden hautausmaaksi 255 
Kotitalouslautakunnan kaluston hankinta 198 

» puheenjohtajan ja jäsenten vaalij 97 
» vuosikertomus 148* 

Kotitalousneuvojan vaali 219 
Kotkat, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 190* 
Kottbyn tilaa n:o 161 koskeva tilusvaihtosopimus 102 
Kouluhammasklinikka, sen huoneiston korjaustyöt 123 

» » » laajentaminen 23 
» uusien virkain perustaminen sinne 84 
» virkavapauden myöntäminen sen johtajalle 217 

Kouluhoitajattarien, suomenkielisten kansakoulujen, luvun lisääminen 86 
Kouluhuoneistojen luovuttaminen eri tarkoituksiin 115, 271 
Koulukodit 124, 127, 146, 124*, 141* 
Koulunkäynti vieraissa kunnissa 145 
Kouluretkeilymajoitus, Fredrikinkadun 54:ssä tapahtuva 270 
Koulutontteja luovutettaessa sovellettavat periaatteet 17 
Kouvolan—Helsingin ratasuunnitelma 227 
Kreikkalais-katolisen seurakunnan erään saatavan suorittaminen 149 
Kronohagens idrottsförening yhdistyksen avustaminen 190* 
Kruununhaan lastentarhan perustaminen 86 
Kukkien myyntipaikkojen luovuttaminen 268 
Kulkutautisairaalan avoinna olevan johtajanviran hoitaminen ja täyttäminen . . . . 90 

» veloittamaa hoitomaksua koskeva valitus 142 
» viranhaltijat 217, 218 
» virkain järjestely 85 

Kullatorpan lastenkoti 90, 128*, 141*, 146* 
Kullervo, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 190* 
Kulosaaren kartanon navettarakennuksen purkaminen 125 

» sillan korjaustyöt 30 
» » rahasto 54 
» » siltamaksujen kavaltaminen 40, 147 
» » » suorittamisesta vapauttaminen 143 
» » siltavartijalle myönnetty sairasloma 219 
» » suurin sallittu ajonopeus 133—134 
» » tilien tarkastus 173 
» tien leventäminen 133 

Kulosaarenkadun leventäminen 128 
Kumpulan ojan viemärioloj en järjestely 32, 134 

» siirtolapuutarha 279, 280 
Kunnallisen ammattientarkastajan vaali 90 
Kunnalliskodin eräälle alihoitajattarelle virkavapausajalta suoritettava palkka . . 154 

» hissin korjaaminen 122 
» johtokunta 86* 
» siivoojien vapaapäivien järjestely 50 
» vuosikertomus 98*, 112*, 113* 

Kunnallispormestarinviran täyttäminen 89, 216 



204* Hakemisto. 

Kunnallisten työväenasuntojen hoitoa koskeva kertomus 289 
» » isännöitsijän vaali 273 
» » kerhon oikeuttaminen lähettämään kerhopoikia 

kesäleiriin 273 
» » siivoojain pohjapalkan vahvistaminen 273 
» vaalilautakuntain jäsenten ja varajäsenten vaali 98 

Kunnallisverotus 141, 6*—11* 
Kunnianosoitukset 196 
Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston korkovarojen käyttö 202 
Kuolleisuustilaston siirtäminen tilastollisen päätoimiston hoidettavaksi 3* 
Kurssitoiminta, kotitalouslautakunnan 148* 

» Marttayhdistysten 190 
» työttömien hyväksi 184, 185, 188 

Kuulutukset, kaupungin, niiden julkaiseminen 204, 233 
» » » kustannukset 232 

Kuuromykkäin voimistelu- ja urheiluseuran avustaminen 191* 
Kuuromykkäyhdistyksen, Helsingin, avustaminen 190, 191 
Kyläsaaren puhdistuslaitos 20* 
Kymin tien tontin nro 44 jakaminen kahtia 10 
Käpylän haukat nimisen lasten raittiusosaston avustaminen 190, 191 

» kunto, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 190* 
» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 190* 
» raviradalla olevan vajarakennuksen käyttö 116 
» urheiluveikot, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 190* 

Käymälät 126, 34*, 38* 
Köyhäinhoidolliset avustukset, niitä jaettaessa noudatettavat normit 90* 

» » virheellisesti suoritetut, niitä koskeva päätös . . . . 207 
» varatyöt 179,87*, 90* 

Köyhäinhoito, sen tileissä esiintyneet epäsäännöllisyydet 147, 91* 
» » toimitusjohtajan viran hoitamisesta myönnetty korvaus . . . . 153 
» siitä kertynyt korvaus 113*, 114* 
» sitä varten myönnetyt määrärahat 49 

virkavapauden myöntäminen sen toimitusjohtajalle 91 
» ks. myös Huoltotoimi. 

Köyhäinhoitolautakunnan alaiset viranhaltijat 218, 90*, 92* 
» jakamat työttömyysavustukset 110* 
» jäsenen vaali 94 
» kokoonpano 84* 
» ' kokoukset 87* 
» tarkastuspiirit 85* 
» työtuvat, lisäkorvauksen myöntäminen niiden johta-

jattarelle 151 
» » niiden johtokunta 86* 
» » » toiminta 110* 
» » niissä työskentelevien oikeus palkan saami-

seen reserviharjoituksissa olonsa ajalta . . . . 176 
» vuosikertomus 84* 

Köyhäinhoitotilaston parantaminen 4* 
Köyhäinhoitovirasto, muutostöiden suorittaminen sen huoneistossa 122 

» sen asiamiesosaston toiminta 94*, 115* 
» » diakonissan E. Oksasen oikeuttaminen laskemaan hy-

väkseen virkavuosia 152 
» » eräille viranhaltijoille virkavapausajalta suoritettava 

palkka 154 
» » erään avustuskanslian lakkauttaminen 92* 
» » huoneistot 91* 
» » kaluston hankinta ja korjaus 198, 199 
» » kansliain toiminta 93*, 116* 
» » kodissakävij ät 93* 
» » rekisteritoimisto 93* 
» » vuokramäärärahat 194 

Laakson eräitä alueita koskeva uudestaanjärjestely 
» ratsastuskenttä 

252 
134, 135, 278, 292 



Hakemisto. 205* 

Lahden—Helsingin suoran maantien rakentaminen 133 
Lahjoitusrahastot, avustusten jakaminen niistä köyhäinhoitolautakunnan toimesta 109* 

» lastensuojelutarkoituksiin käytettävät 147* 
» niiden korkovarain käyttö 57, 202 
» » varain hoito 140 

Lainat, kaupungin ottamat 37, 38, 138 
» niiden konverttaaminen 36, 37, 136—138 
» » käyttösuunnitelmat 35, 36 

Lainrikkojat, alaikäiset, lastensuojelulautakunnan hoidossa olleet 124* 
Laitoshoitoa nauttineet köyhäinhoidolliset henkilöt 107*—109* 
Laiturit 119, 15*, 49* 
Laivaliikenne satamissa 49*—52* 
Laivurinkadun tonttien n:ot 1 ja 3 luovuttaminen Svenska samskolan i Helsing-

fors nimiselle koululle 17 
Lamellirakennusten rakentamisen aiheuttama korttelin n:o 498 uudelleenjär-

jestely 9, 19 
Lammassaaren siistiminen 280 
Lammikkojen täyttäminen 130, 259 
Lapinlahdenpuistikko 135 
Lapsiavustusjärjestelmän käytäntöön ottaminen 41 
Lasarettisairaspaikkatarpeen tyydyttäminen 77, 226 
Lasipalatsi oy:n omistaman talon rikkasäiliöiden sijoitus 257 
Laskujen hyväksyminen * 233 
Lasten kesäsiirtolain rahaston korkovarain käyttö 57 
Lastenhoidon neuvonta-asemat " 85, 116, 189, 191, 135* 
Lastenhoitoyhdistyksen, Suomen, avustaminen 62 
Lastenkodit, lastensuojelulautakunnan alaiset 127* 

» niiden avustaminen 189, 190, 191 
» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset lapset 109* 

Lastenpoliklinikan avustusmäärärahan lisääminen 195 
Lastenseimi, Kallion, sen vakinaistaminen 87 
Lastensuojelu, sen ja terveydenhuollon keskittäminen 118* 

» » järjestäminen uusien huoltolakien mukaisesti . . . . 120* 
» sitä varten v:n 1937 menosääntöön otetut määrärahat 62 

Lastensuojelulautakunnan alaiset viranhaltijat 121* 
» jäsenluvun määrääminen 94 
» kaluston hankinta . . 198 
» kokoonpano 96, 117* 
» käytettävinä olevat lahjoitusrahastot 57 
» vuosikertomus 117* 

Lastensuojeluohjesäännön hyväksyminen 79 
Lastensuojeluviraston eräiden virkain uudelleenjärjestely 121* 

» vahtimestarin pitäminen työssä kesälomansa aikana 218 
Lastentarhat, Aula niminen, leikkikentän järjestäminen sille 127 

» Fylgia niminen, hiekkalaatikon hankkiminen sen pihamaalle . . . . 194 
» » » sen huoneisto 25, 115 
» kaluston hankinta niiden kansliaan 198 
» Kotivara niminen, keinun hankkiminen sen pihamaalle 194 
» Majgård niminen, sen uudelleenjärjestely 87 
» niiden avoinna olevan tarkastajan viran hoitaminen ja täyttäminen 90 
» » eräille viranhaltijoille virkavapausajalta suoritettava palkka 155 
» » eräät huoneistokysymykset 25, 195 
» » johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsen-

ten vaali 97 
» » kanslian huoneisto-olojen parantaminen 115 
» » » vahtimestarintoimen vakinaistaminen 86 
» » luvun lisääminen 86 
» » määrärahain ylittäminen 51 
» » opettajattarien eläkesäännöt 42, 150, 205 
» » » oikeuttaminen laskemaan hyväkseen virka-

vuosia 152 
» » tarkastajan ja apulaistarkastajan virkalomat 91, 219 
» ulkokuntalaisten lasten ottaminen niihin 145 
» uusien sellaisten perustaminen 63 
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Lausunnot, kiinteistölautakunnan antamat . . . . 237, 258, 263, 265, 267, 273, 280 
» puhtaanapitolautakunnan antamat 31 
» satamalautakunnan antamat 43*—45* 
» teurastamolautakunnan antamat 67* 

Lauttasaarenkatua koskeva liikenteenjärjestelyehdotus 111 
Lauttasaari, sen aluella olevan Jorvaksen tiemaan erottaminen 102 

» » erään alueen vuokraaminen Raitiotie ja omnibus oy:lle 251 
» » kansanpuiston eräiden rakennusten vuokralleanto 275 
» » sillan ja tien katselmus 134, 224 
» » » käyttökustannusten suorittaminen 54 
» » » rautarakenteiden hinnan suorituksessa pidätetyn hyvitys-

sakon maksaminen 30 
» » » työt 134 
» siellä olevan virvoitusjuomakioskin poistaminen 253 
» vesijohtoverkoston ulottaminen sinne 28 

Lauttaussääntö, Vantaanjoen vesistön ja satama-alueen 209 
Leiriytyminen kansanpuistoihin 294 
Lennätinlinjain pylväiden pystyttäminen kaupungin maalle 109 
Lentoaseman liikennöimismaksujen taksa 39, 144 
Lentokenttä, sellaisen rakentaminen Helsinkiin 28, 119—120 

» sen käyttö 81, 107, 120 
» » vedensaantimahdollisuuksista annettu lausunto 263 
» soran luovuttaminen sen rakentamiseen 113 
» sähkölinjan vetäminen sinne 255 

Lentokoneiden satamamaksut 53*, 56* 
Lentosatama, Katajanokan 107, 120, 47* 

» Kellosaaren 21, 116, 46* 
Lepokoti, kaupungin sairaanhoitajattarien, sen ylläpitämiseen myönnetty avustus 192 
Leski-ja orpoeläkkeet 41 
Lihan jälkitarkastus 80 

» tukkuhinnat Helsingissä 83* 
» tuonti Helsinkiin 83* 

Lihantarkastamon toiminta 70*, 80* 
Liikekannallepanotapauksissa luovutettavien hevosten lukumäärä 211 
Liikenne ab., oy., Pajamäen vuokraaminen sille 261 
Liikenneluvat 111 
Liikennemaksut 144, 47*, 53*, 54* 
Liikennemerkkien asettaminen 112, 131 
Liikenne tarkkailun toimittamiseen myönnetty määräraha 195 
Liikennettä koskevat päätökset 111—113 
Liikennöimismaksut, lentoasemalla kannettavat 39, 144 
Liisankadun, tontille n:o 1 teetettävän tornirakennuksen sisustaminen 12 
Liitolentokoulutus 107 
Liljebladin, A., lahjoitusrahaston korkovarain käyttö 202 
Limingantien tontti n:o 18, kasvilavan pystyttäminen sille 257 
Linja-autoaseman eteläpäässä olevan alueen järjestäminen 118 

» järjestyssääntöjen muuttaminen 272 
Linja-autoliikenne, sen harjoittamislupaa koskevat anomukset 111 

» sitä koskevan tilaston laatiminen 205, 4* 
Linjatalo, asunto oy., sen osakkeen myynti 273 
Linnankoskenkadun tontin n:o 3 a myynti 235 
Liputuskustannukset 201 
Lotta Svärd järjestö, Korkeasaaren eläintarhan aasin luovuttaminen sen käytettä-

täväksi 276 
Ludviginkadun tonttien n:ot 1 ja 4 yhdistäminen 10 
Luistinradat 277, 278, 290, 188* 
Luistinurheilun edistäminen 193 
Lumen ja jään poistaminen katoilta 211 
Luokittelemattomain pysyväisten virkain luokittelu 150 
Luontoisetujen korvausmääräin vahvistaminen 150 
Luoto niminen saari, sen käyttöoikeus 252 

» » » » ravintolarakennuksen irtaimiston luovut taminen. . . . 257 
» » » sillä olevain rakennusten y.m. osto 14 

Luottovakuutukset, teknillisten laitosten . . 145 
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Luvat, erilaiset, kaupunginhallituksen myöntämät 110 
» » kiinteistölautakunnan myöntämät 255, 268 
» viranhaltijain asumista kaupungin ulkopuolella tarkoittavat 222 

Lyhytaikaisen luoton ottaminen 37, 136 
Lämmittelytuvan ylläpitäminen kodittomille miehille 185, 90* 
Lämpöjohtokanavan rakentaminen Hallituskadun alitse 109 
Lämpöteknikon toimen vakinaistaminen 87 

» vuosikertomus 24* 
Länsisatama, työntekijäin oleskelu- y.m. huoneiden järjestäminen sinne 24 

Maalariammattikoulu, huoneiston luovuttaminen sille 24, 56, 63 
Maalentokenttä 28, 81, 107, 113, 120, 255, 263 
Maanmittaustoimitukset 224, 236 
Maantiet 31, 102, 133, 146 
Maatalousosasto, kiinteistö toimiston, sen vuosikertomus 281 
Maatilat, niiden hyväksikäyttöjärjestelmä ^ 81 

» » irtamiston palo vakuuttaminen 147 
Magnuskärr nimisen asutustilan osto 13—15, 101 
Maidon kuljettaminen autoilla 206 
Maidontarkastamon viranhaltijat 217 
Maidontarkastusyhdistyksen, Helsingin, avustaminen 56, 61 
Mainoslaitteiden asettaminen 109, 208, 255, 273 
Mainostaminen, Helsingin 195, 196 
Maistraatti, sen eräiden virkain hoitaminen 216 

» sille myönnetty oikeus eräiden määrärahain ylittämiseen 47 
Majakkamaksujen veloittaminen alustarvikkeita ottavilta aluksilta 47* 
Maj gård nimisen lastentarhan uudelleenjärjestely 87 
Majoituslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali . . . . 95 
Makasiini oy:n, Helsingin, johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajain vaali 228 

» » » toiminta 57* 
» » » yhtiöjärjestyksen muuttaminen 211 

Makasiininvuokra 53*, 55* 
Makasiinirannan jatkaminen laivatelakan edustalle 27 
Makkaranmyynti kaduilla 268 
Malmin kaatopaikka 35*, 36* 

» tehdasalueen asemakaava 117 
Mankala fors ab:n johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali . . 228 

» » » ylimääräiseen yhtiökokoukseen valittu edustaja 99 
Mankalan koskialueen käyttäminen matkailupaikkana 74 

» koskitila, tiealueen luovuttaminen siitä 102; 
Marian sairaala, sen eräille viranhaltijolle virkavapausajalta suoritettava palkka . . 154 

» » » kirurgisen osaston apulaislääkärin viran hoitaminen 153 
» » » » » huoneiston korjaaminen 125 
» » » konepesijän palkan määrääminen 150 
» » » lastenosaston laajentaminen 40, 122 
» » » » ylilääkärin ja johtajan vaali 90 
» » » » » » » viran hoitaminen . . 217 
» » » virkain järjestely 84— 85 
» » siellä hoidetun ulkokuntalaisen sairaalamaksut 142 

Mariayhdistyksen avustaminen 190, 191 
Marttayhdistysten avustaminen 190, 191 
Matka-apurahat, kaupunginhallituksen myöntämät 173, 41* 
Matkailija-alukset, niiden väkijuomain tullisinetöinti 48* 

» satamissa käyneet 52* 
Matkailunäyttely, kaupungin osallistuminen siihen 195, 227 
Matkailuyhdistyksen, Helsingin työväen, avustaminen 190, 191 
Matkakertomukset 212 
Matkakulujen korvaaminen 170 
Menoarvio, kaupungin v:n 1937 57, 59 
Merenkulku 49*—52* 
Merenkulkumaksut 143 
Merenkulkunäyttely, kaupungin osallistuminen siihen 195, 227 
Merikadun tontti n:o 2,sen vuokralleanto 17, 20 

» » » 21, sitä koskeva asemakaavanmuutos 6-
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Merimieslähetysseuran avustaminen 190, 191 
Merimiesten työnvälitys 176* 
Merisatamassa olevan mukavuuslaitoksen poistaminen 126 
Messuhalli, suihkualtaan sijoittaminen sen edustalle 135 
Messukentän kunnostaminen 135 
Metallikutomo oy:lle myönnetty lisätty rakentamisoikeus 257 
Metsän myynti koulukotien tiloilta 127 
Metsänhoidolliset varatyöt 182 
Metsästysoikeus, kiinteistölautakunnan myöntämä 263 
Mielisairaalain kustannuksiin myönnetty valtionapu . 145 
Minervankadun tontin n:o 4 luovuttaminen ruotsinkieliselle työväenopistolle 21 
Minna Canthin kadun tonttien n:ot 1 ja 3 myynti 235 
Missisippi oy., kahvila-alueen vuokraaminen sille 252 
Mjölbollstadin parantola, edustajain nimeäminen sen liittovaltuustoon 99 

» » sen erään maa-alueen luovuttaminen 19 
» » » hoitopäivämaksut 143 
» » » lainan takaaminen 140 

Moottoriajoneuvovero 143 
Moottorivenekilpailut Kaivopuiston edustalla 48* 
Moottorivenepaikat 46* 
Muistoesineiden myynti satama-alueella 108, 269 
Mukavuuslaitokset, niiden puhtaanapito 34*, 38* 

» » rakentaminen ja poistaminen 126 
» sellaisen rakentaminen Yäinämöisenkadun urheilukentälle 33, 126 

Munanmyyntipaikkain järjestely 267 
Munkkisaaren eräiden rakennusten vuokralleanto 270 

» tehdasrakennuksen korjaaminen 125 
» vajarakennuksen myynti 125 

Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Museokadun ja Turuntien kulmaukseen järjestettävä puistikko 135 
Musiikkilautakunnan kokoonpano 97, 161* 

» uusi johtosääntö 80, 163* 
» vahtimestarit, virkapukujen hankkiminen heille 63 
» vuosikertomus 161* 

Mustikkamaan vanhan uimalaitoksen pukusuojain vuokralleanto 278 
Muuntaja-asemat, niiden rakentamiseen myönnetty lupa 251 
Muurin sijoittaminen Ehrensvärdintien tontille n:o 10 johtavalle ajotielle 257 
Muuttokustannusten suorittaminen 193 
Myrskyvaroitusjärjestelmän uusiminen 48* 
Myyntiaitan asiain valvonta 204 

» johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 225 
» vuosikertomus 184* 

Mäkelän eräiden tonttien vuokraoikeuksien pidentäminen 22 
Määrärahain siirtäminen 40, 41 

» ylittämiseen myönnetty lupa 46, 47, 48, 49 

Naisten työtupa, kesälomakorvauksen myöntäminen eräälle sen työntekijälle . . 155 
» » sen alaosaston käsityönopettajain palkankorotus 151 
» » » johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsen-

ten vaali 225 
» » » kurssitoiminta 184 
» » » vakuutukset 146 
» » » vuosikertomus .· 179* 

Naisvoimisteluseura Säkenet, sen avustaminen 190* 
Nervanderinkadun tontti n:o 13, sen luovuttaminen Helsingin suomalaiselle 

yhteiskoululle 17 
» » » » sitä koskeva asemakaavamuutos 9 

Neuvonta-asemat, lastenhoidon 85, 135* 
Niitto-oikeus, kiinteistölautakunnan myöntämä 255 
Nikkilän sairaalan eräille viranhaltijoille virkavapausajalta suoritettava palkka.. 154 

» » paloturvallisuus 58* 
» » puhdistuslaitos 19* 
» » rakennustyöt 26, 124, 125 
» » valtionapu 145, 146 
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Nikkilän sairaalan virkain järjestely 85 
Nobel Standard Suomessa oy:n liikennemaksujen veloittamista koskeva valitus 144 

» » » » maksaman vuokran suorittaminen puolustusmi-
nisteriölle 104 

Nokivalkeat 62* 
Nosturit, satamissa olevat, niiden käyttö 52*—53* 

» sellaisen aiheuttaman vahingon korvaaminen 149 
Nouseva voima, raittiusyhdistys, sen avustaminen 190, 191 
Nummelan parantolan sairaspaikkain varaaminen kaupungille 77, 206 
Nuohouslaitos oy:n osake-enemmistön hankkiminen kaupungille 41 
Nuohoustoimi 74, 61* 
Nuorisonhuolto, lastensuojelulautakunnan 131* 
Nuorisosiirtolat 184 
Nuorten miesten kristillinen yhdistys, alueen luovuttaminen sille 261 

» » » » sen työnvälityksen harjoittamislupaa kos-
keva anomus 93 

» » kristillisten yhdistysten avustaminen 185, 189, 191 
» naisten kristillisen yhdistyksen avustaminen 189, 191 

Nurmijärven—Helsingin maantien oikaiseminen 31 
» » uutta maantieyhteyttä koskevat tutkimukset 173 

Nyländska jaktklubben purjehdusseuran avustaminen 193 

Obligatioiden arvonta 138 
Obligatiolainan ottaminen 36, 138 
Oikeusaputoimiston johtokunnan jäsenten vaali 96 

» vuosikertomus 168* 
Oksanmyyntipaikkain vuokralleanto 267 
Olympialaisen propagandatoimikunnan tilintarkastajain vaali 228 
Olympialaiset kisat, niiden pitäminen Suomessa 99, 225, 278 

» » » propagandakustannusten suorittaminen 57 
» » » tulosten radiointi 109 
» » niihin lähetettyjen kaupungin edustajain matkakulut 170 

Omakotialueet, 3, 117, 256 
Omakotilainat 37, 38, 139, 236 
Omnibus oy., alueen vuokraaminen sille kaasuöljynjakeluaseman paikaksi 20 
Oppikoulujen vanhempainneuvostojen jäsenten vaali 98 
Oppikoulutontteja luovutettaessa sovellettavat periaatteet 17 
Oppisopimukset . 192* 
Oppivelvollisten lasten rekisterin, ruotsinkielisen, hoitaminen 208 
Oras, raittiusyhdistys, sen avustaminen 190, 191 
Oravamäki oy:n rakennusyritys 105 
Osakkeen, Asunto-oy. Linjatalon, myynti 273 
Osuustukkukaupan oikeuttaminen rakentamaan sivuraide 23 
Otso, jäänmurtaja, sitä koskevat päätökset 88, 119, 195, 42*, 43*^ 
Oulunkylä, omakotialueen järjestäminen sinne 117 

» siellä oleva perunasyöpäalue 105 
» » suoritettavat tietyöt 136 

Paavalin kirkon ympäristö 135 
Paikallislisät, valtion varatöissä maksettavat 183 
Painatustöiden valvojan vuosikertomus 231 
Pakinkylän erästä kioskialuetta koskevan vuokrasopimuksen irtisanominen . . . . 262 

» yhdyskunnan rakennussuunnitelma 73, 265 
Pakkohuutokaupalla ostettu vuokraoikeus 20 
Pakkoperintä 6*—9* 
Palkankorotukset, niiden myöntäminen 151 

» niitä varten v:n 1937 talousarvioon merkityt määrärahat . . . . 66 
Palkat, kaupungin työntekijöille maksetut 13*, 31* 

» naisten työtuvassa työskennelleille maksetut 180*—183* 
» niiden järjestely 150 
» » suorittaminen ennakolta kesälomaa nauttiville viranhaltijoille . . . . 205 
» oikeus niiden nauttimiseen virkavapausajalta 42, 43, 55, 154—155 

Palkkakomitean asettaminen 225 
Kunnall. kert. 1936. 1 4 * 
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Palkkakysymykset, eräät kaupungin työntekijäin 54, 55, 65, 176 
Palkkaluokittelu, kaupungin viranhaltijain, siinä havaittujen epäkohtien poista-

minen 41 
Palkkiot eri tehtävistä 170—173 
Palkovenevajan paikan vuokralleanto 251 
Pallokenttä oy:n johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajain vaali 228 
Paloilmoituslaitos 60* 
Palojärjestyksen, uuden, hyväksymistä koskevat valitukset 74 
Palokaivon rakentaminen Fallkullan maalle 261 
Palokellojen varustaminen punaisilla merkkivaloilla 60 
Palokunnan eräälle palomiehelle virkavapausajalta suoritettava palkka 154 

» rahastot 66* 
Palokunnat, vapaaehtoiset 193, 61* 
Palolaitos, ruiskumaalauslaitteen hankkiminen sille 199 

» sen miesvahvuus ja moottoriajoneuvojen luku 60* 
» » määrärahan siirto 40 
» » » ylittäminen 47 
» » 75-vuotisjuhla 193, 58* 
» » vuosikertomus 58* 

Palolautakunnan jäsenet ja toiminta 95, 58* 
Palomuurien, yhteisten, rakentamiseen myönnetyt luvat 22—23, 78, 106, 257, 258 
Palopäällikön, kaupungin, määrääminen Herttoniemen öljysatama-alueen palo-

päälliköksi 206 
Palosammutuslaitteiden hankkiminen satamajäänsärkijä Herculekselle . . 27, 48*, 58* 
Palosireenien muutostyöt 132 

» sulkeminen yön ajaksi 194 
Palotarkastukset, niiden suorittaminen kaupungin ulkopuolella olevissa kaupungin 

omistamissa kiinteistöissä 58*, 118* 
» toimitetut 61* 

Palovahinkojen korvaaminen 64* 
Palovakuutukset 126, 146 
Palvelijatarkotien avustaminen 190, 191 
Palvelusvuosien hyväksi laskeminen 43, 55 
Parantolapaikkain varaaminen tuberkuloottisille 77 
Partiotoiminnan tukeminen 190, 191, 202, 190* 
Pasilan aluelääkärin vastaanottohuoneiston vuokran suorittaminen 194 
Paulig, Gustav & C:o toiminimen anomus saada myydä kahvinvalmistuskoneita . . 206 
Pauligin, G., lahjoitusrahaston korkovarain käyttö 203 
Pelastusarmeijan avustaminen 185, 190, 191, 202, 90*, 92* 

» kiinteistö oy:n omistaman tontin rakentamisajan pidentäminen.. 72 
» oikeuttaminen asettamaan joulupatojaan kaupungille 269 
» suunnittelemat lastenhuoltolaitokset 120* 

Pergolaehdotus, Taivaskallion korttelin n:o 898 tontille n:o 30 laadittu 255 
Perhelisät, valtion varatöissä maksettavat 183 
Perunapalstoj en paaluttaminen 236 
Perunasyöpäalue, Oulunkylässä oleva 105 
Petaksen tilaa koskeva tilusvaihtosopimus 102 
Petroolin kuormaus ja purkaus 110 
Petroolinjakelulaitteen pitämiseen myönnetty lupa 111, 254 
Pienjännite-erikoistariffin vahvistaminen 144 
Pihlajasaari, kaupan harjoittaminen siellä 276 

» sen ravintolarakennuksen vuokralleanto 274 
» siellä olevien huviloiden vuokralleanto 275 

Piirinuohoojan toimen täyttäminen 206 
Piirustukset, kaupunginhallituksen hyväksymät 125 

» kaupunginvaltuuston hyväksymät 4 24, 25, 26 
» kiinteistölautakunnan hyväksymät 255, 279 
» satamalautakunnan hyväksymät 43*, 45* 

Pitoeläinten kauppa teurastamossa 81, 108 
Pohj. Hesperiankadun tontti n:o 15, sen luovutusehtojen muuttaminen 19 

» » » » 19, sillä olevan tornirakennuksen sisustaminen 12 
Pohjoismaiden eräitä kaupunkeja koskevan tilaston julkaiseminen 205, 5* 

» yhdyspankki oy., eräiden tonttien myynti sille 235, 252 
Polaris, s/s, sille sattuneen vahingon korjaaminen 149 
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Poliisien kesäkotitoimikunta, Pihlajasaaren liikennettä välittävän höyrylaivan 
vuosilippujen myöntäminen sen käytettäväksi 276 

Poliisijärjestysehdotusta valmistelemaan asetettu komitea 225 
Poliisikonstaapelin komentaminen lentoasemalle 81 
Poliisilaitos, lisähuoneiden luovuttaminen sen passitoimistolle 114 

» sen määrärahan ylittäminen 47 
» » oloja koskeva selitys 206 
» » suojeluosaston sairasosaston uusi nimitys 79 

Poliisimenot 147, 193 
Poliisimestari, palkkion suorittaminen hänelle läsnäolosta terveydenhoitolautakun-

nan kokouksissa 60 
Poliisitalojen korjaus- ja muutostyöt 123, 125 
Poliklinikkain, eräiden, huoneisto-olojen järjestäminen 23 
Polkupyörätelineet, niiden asettamiseen myönnetty lupa 113 

» sellaisen hankkiminen ammattikoulutalon pihamaalle 132 
Polyteknikkojen ilmailukerhon liitokoneen säilyttäminen Kellosaaren lentohal-

lissa 116, 46* 
Porthaninkadun tonttia n:o 17 koskeva asemakaavanmuutos 8 

» tonttien n:ot 15 ja 17 maksamatta olevan kauppahinnan peri-
minen 235 

Porvoonkadun tonttia n:o 55 koskeva asemakaavanmuutos 8 
Primo oy:n ja kaupungin välinen tilusvaihto 16 
Probleemalasten tutkimus- ja huoltotyön järjestäminen 226 
Puhdistuslaitokset 32, 19*—20* 
Puhelimet 197 
Puhelinilmakaapelin asettamiseen myönnetty lupa 109 
Puhelinkeskus, keskuspoliisin, sen huoneiston sisustaminen 123 
Puhelinkioskit 110, 271 
Puhelinmaakaapelin laskemiseen Kaisaniemen puistoon myönnetty lupa 109 
Puhelinyhdistyksen, Helsingin, ja kaupungin välisen toimiluvan pidentäminen . . 74 
Puhtaanapitolaitos, sen hallinnassa olevien alueiden tilitysvuokrat 253, 273 

» » ostoissa tapahtuneet väärinkäytökset 148 
» » vakinaisten kadunlakaisijain pyhäpäivätyöpalkan korot-

taminen 54, 65, 17*6 
» » vuosikertomus 30* 

Puhtaanapitolautakunnan kokoonpano 97, 30* 
Puhtaanapitomäärärahain ylittäminen 52 
Puiden kaatamiseen myönnetty lupa 114 
Puisto-osaston, rakennustoimiston, vuosikertomus 24* 
Puistot, niiden käyttöoikeudet 106, 255 

» uusien järjestäminen 135 
Pukinmäen tilan karjakko, hänelle lahjoitetun muistorahan maksaminen 263 

» yhdyskunnan rakennussuunnitelma 72 
Puodinkylän kartanon eräiden rakennusten vuokralleanto 276 
Puolustusministeriön ja kaupungin välinen hevosten ja traktorien luovuttamista 

koskeva sopimus 263 
Purjehdusseuran avustaminen 193 
Pursimiehenkadun tontin n:o 24 jakaminen kahtia 11 
Pyhäpäivinä suoritettavien töiden korvaaminen puhtaanapito työntekijöille 54, 65, 176 
Pysäköimiskiellot 112 
Pääskylänkadulla olevaa yksityistä raidetta koskeva sopimus 235 

Raajarikkoisten huoltolaitoksen oppilaiden hammashoito 74 
Raastuvanoikeus, sen arkisto, tilapäisten apulaisten palkkaaminen sinne 47 

» » eräiden virkain hoitaminen 216 
» » hyväksymät tontinmuodostukset 117 
» » kaluston hankinta 198 
» » sijoittaminen Annankadun kansakouluun 114 
» » vanhemman oikeusneuvosmiehen vaali 89 
» sille tilapäisiä apulaisia varten myönnetyn määrärahan käyttö 152 

Raatihuoneen korjaustyöt 24 
Radiokuuntelulupamaksut, tuberkuloosisairaalan vapauttaminen niiden maksami-

sesta 143 
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Radiolaitteiden asettaminen eri puolille kaupunkia 109 
Rahastot, kaupungin omat 140 

» lahjoitus- 140 
Rahastovekselien käytäntöönotto 38 
Rahatoimenjohtaja, myyntiaittaa koskevain asiain valvonnan uskominen hänelle 204 
Rahatoimikamarin historia 195 
Rahatoimisto, lämpöjohtojen höyrykattilan hankkiminen sinne 46 

» sen kaluston hankinta ja korjaus 198, 199 
» » tilapäistä työvoimaa koskeva päätös 205 
» » toimentajan viran hoitaminen 153 
» » työaika kesällä 204 
» » varain hoidon valvonta 204 
» » viranhaltijat 213 

Raiteen, yksityisen, rakentamiseen myönnetty lupa 23 
Raitiotie ja omnibus oy., alueen vuokraaminen sille 251 

» » » » sen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 228 
Raitiotielinjan, Arabian —Vanhankaupungin, rakentamisen lykkääminen 73 
Raitiotievuosikorttien myöntäminen 170 
Raittiustoiminnan tukeminen 66, 189, 190, 191 
Raittiusvalistuslautakunnan asettaminen 91 

» johtosääntö 208 
Rajasaaren puhdistuslaitos 32, 19*, 24* 
Rakennusajan pidentäminen 72 
Rakennushistoriallinen tutkimus, Helsinkiä koskeva 192 
Rakennusjärjestyksen, uuden, laatiminen 227 
Rakennuskiellot 13, 14, 118 
Rakennuspiirustukset, ks. Piirustukset. 
Rakennuspäivät, pohjoismaiset, edustajan valitseminen niiden toimikuntaan . . . . 227 
Rakennussuunnitelmasta, Pakinkylän, annettava lausunto 73 

» Pukinmäen, annettava lausunto 72 
» Tammelundin, annettava lausunto 118 

Rakennustarkastajan ja apulaisrakennustarkastajan vaali 89 
» viran hoitaminen 153 

Rakennustarkastuskonttorin määrärahain ylittäminen 47, 152—153 
» velvollisuus valvoa, että katukäytävien alustäyte 

tehdään määräysten mukaisesti 129 
» viranhaltijat 216 
» vuosikertomus 165* 

Rakennusten korjaus- ja muutostyöt 122 
» käyttö eri tarkoituksiin 116 
» purkaminen ja myynti 125, 272 

Rakennustoimiston eräiden virkain järjestely 88 
» johtosäännön muuttaminen 80 
» kaluston hankinta 198 
» katurakennusosaston vuosikertomus 17* 
» konepaja 209 
» määrärahain ylittäminen 52 
» puisto-osaston vuosikertomus 24* 
» putkivalimon siirtäminen Sörnäisten rantatien tontille n:o 6 40 
» satamarakennusosaston vuosikertomus 13* 
» talorakennusosaston vuosikertomus 22* 
» tiliviraston vuosikertomus 29* 
» varasto-osaston vuosikertomus 28* 
» viranhaltijat 219 

Rakentamisoikeuden lisääminen 11—14, 20—21, 118, 148 
Rannikkoliikenne 50* 
Rasitteiden, eräiden, vahvistamiseen annettu suostumus 106, 257 
Raskaudentila palkallisen virkaloman perusteena 41 
Ratsastuskentät 134, 135, 278 
Ratsastuskisat, VIII pohjoismaiset, edustajan nimeäminen niiden päätoimikuntaan 224 
Ratsastustiet 292 
Rautateiden eläinsuojeluyhdistyksen avustaminen 192 
Rautatieaukion kunnossa- ja puhtaanapito 129 
Ravintolarakennusten vuokralleanto 269, 274—275 



Hakemisto. 213* 

Reijolan lastenkoti 207, 127*, 128*, 129*, 143*, 146* 
Reimarsin perintötalon erään osan luovuttaminen kiinteistölautakunnan hallin-

taan 103 
Renlundin, K. H., stipendi- ja palkintorahaston korkovarain käyttö 202 
Reserviharjoitukset, sotaväen, palkan suorittaminen niihin kutsutuille kaupungin 

palveluksessa oleville henkilöille 176 
Revisioapulaisten kielitaito 205 
Revisionikonttorin kaluston hankinta 198 

» reviisorinviran hoitaminen 89 
» työaika kesällä 204 
» uuden johtosäännön vahvistaminen 78 
» viranhaltijat 212 
» virkain uudelleenjärjestely 82 

Riento, raittiusyhdistys, sen avustaminen 190, 191 
Rikkasäiliöiden sijoittaminen kortteliin n:o 194 257 
Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin muuttokustannukset 193 

» » ulosottoapulaisenviran lakkauttaminen 81 
Rokottamiskustannukset 60 
Rosenbergin, J. G., rahaston korkovarain käyttö 57 
Ruoholahdenkadun tonttia n:o 18 koskeva rakennuskielto 13, 14 
Ruoka-avustusten, köyhäinhoidollisten, jaossa noudatettavat normit 90* 
Ruokailukojut 252, 253, 46* 
Ruotsalainen normaalilyseo, sen rakentamisoikeuden lisääminen 6 

» teatteri, sen avustaminen 56, 64 
» » » jalkakäytävien ja ajoradan leveys 128 

Ruotsin tullilaitokselle kuuluvien alusten vapauttaminen suorittamasta satama-
maksuja 143, 48* 

Ruskeasuon tonttia n:o 21 koskeva rakentamisoikeuden lisääminen 257 
Ruusulankadun tontin n:o 8 luovuttaminen Kammio sjukhem ab., oy:lle . . . . 16, 103 
Ryttylän koulukodin ammattiopettajain luvun lisääminen 120* 

» » ammattiopetusrakennus 40, 124, 126 
» » korjaus- ja muutostyöt 122 
» » metsän myynti 127 
» » toiminta 125*, 126*, 141*, 142*, 146* 
» » uudisrakennuskustannuksiin myönnetty valtionapu 146 
» » vedensaanti 119*, 142* 
» » viemärioja 149 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 193 

Sailors Home säätiön hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan 
vaali 98 

Sairaalamaksujen suorittamista koskevat päätökset 142 
Sairaalapaikkatarpeen tyydyttäminen 77, 226 
Sairaalat, niiden eräiden viranhaltijain sijaisten palkkaaminen 150 

» » hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 
vaali 95 

» » virkain järjestely 84 
» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset henkilöt 107*—109* 
» niitä varten myönnetyt määrärahat 48, 49 

Sairaanhoidon ja terveydenhuollon keskitys 226 
Sairaanhoitajatarkoulun johtosäännön muuttaminen 79 
Sairaanhoitajattarien kesälomasijaisten palkkioiden korottaminen 41, 48 
Sairaankuljetustoimi, palokunnan 65* 
Sairasapu, historiatoimikunnan eräälle apulaiselle myönnetty 153 

» kiinteistölautakunnan myöntämä 280 
» puhtaanapitolautakunnan myöntämä 39* 

Sairaslomat, kiinteistölautakunnan myöntämät 234, 279 
» niiden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 156—163 
» niitä koskevain säännösten muuttaminen 41 
» palkan nauttimiseen niiden ajalta myönnetyt oikeudet 42, 55 
» sellaisen väärinkäyttö 176 
» teurastamolautakunnan myöntämät 68* 

Sakko korko, yksityisoikeudellisiin sopimuksiin perustuvia maksuja laiminlyötäessä 
kannettava 141, 237 



214* Hakemisto. 

Salmisaaren moottorivenepaikat 46* 
Salomonkatu, ajoradan muuttaminen sen ja Annankadun kulmauksessa 127 
Sanomalehdet, niiden myyntipaikkojen määrääminen 268, 269 

» » tilausten hankinnat 232 
» niille kaupunginhallituksen päättämistä asioista annettavat tiedot 204 

Sanomalehtimiesten luentokurssien osanottajille järjestettävä retkeily kaupungin 
laitoksiin 211 

Satama-alueet, niiden eristäminen 47* 
» satamalautakunnan vuokralle antamat 45* 

Satamahallinnon eräiden virkain uudelleenjärjestäminen ja uusien virkain perusta-
minen 41* 

Satamahallintotoimiston johtosäännön muuttaminen 80 
» viranhaltijat 40*, 48* 

Satamajäänmurtaja Herculeksen varustaminen palosammutuslaitteilla 27, 48*, 58* 
» uusi, sitä koskevat päätökset 88, 119, 195, 42*, 43* 

Satamakannanta 53*—57* 
Satamalaitoksen eräiden virkain uudelleenjärjestely 88 

» johtajan opintomatka Leningradiin 41* 
» kaluston hankinta 198 

Satamalautakunnan antamat lausunnot 43*—45* 
» kokoonpano 97, 40* 
» vuosikertomus 40* 

Satamaliikenneosaston tarkastuspiirit 47* 
Satamamaksut 143, 53*—55* 
Satamasaari, kioskikaupan harjoittamiseen siellä myönnetty lupa 275 
Satamat, käsivoiman käyttäminen vaunujen siirtoon niissä 48* 

» niiden alue, sillä aluksista tapahtuva kauppa 209 
» » » » tapahtuva muistoesineiden myynti 108, 269 
» » » sitä koskeva lauttaussääntö 209 
» » aukiolo 49* 
» » mainostaminen 195, 49* 
» » tarkastuksesta myönnetty palkkio 173 
» » uudisrakennuksia koskevat tullihallituksen toivomukset 209 
» niihin tutustumassa käyneet henkilöt 49* 
» niissä käyneet laivat 49*—52* 
» niitä koskevien tietojen antaminen merivoimien komentajalle 211 
» » varten myönnettyjen määrärahain ylittäminen 52 
» oleskelu-, pukeutumis- ja pesuhuoneiden järjestäminen niissä työs-

kenteleville 24, 124 
» rakennustoimiston niissä suorittamat työt 13*—17* 
» sanoma- ja aikakauslehtien myynti niissä 268 
» tulot niistä v:n 1937 tulosäännön mukaan 71 
» tupakanpolttokieltotaulujen asettaminen niihin 108 
» vaajan hankkiminen niihin 195, 48* 

Satamavesipostit 53* 
Savilan pumppulaitos ja paine johto 134, 19* 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulut ja Marian turvakoti 35, 93, 97 
Seppeleiden laskeminen eräille haudoille 196 
Serumlaboratorio, valtion, erinäisten tutkimusten suorittaminen siellä 206 
Seurakuntain ja kaupungin välinen tilusvaihto 15 
Seurasaaren ravintolarakennuksen edustalla olevan penkereen korjaaminen . . . . 280 

» » kalustaminen 280 
» » vuokralleanto 274 
» uimalaitoksen vuokralleanto 277 

Sielullisesti sairaiden huolto toimiston huoneisto-olot 23 
» » » johtajalääkärin palkan määrääminen . . . . 84 
» » » kaluston hankinta 198 
» » '» virkain järjestely 84 
» » keskuskodit 272 
» » vastaanottoasema, apulaislääkärinviran perustaminen 

sinne 79, 84, 123 
Siipikarjanäyttelyn järjestäminen Esplanaadikappeliin 116, 271 
Siirtolapuutarhamajat 126 
Siirtolapuutarhat 33, 278, 279, 296 



Hakemisto. 215* 

Silmätautien osaston ja poliklinikan perustaminen Kivelän sairaalaan 76 
Siltavuorenpenkereen tonttien n:ot 1, 2 ja 3 myynti valtiolle 16 
Siltavuorenrannan ja Keskuskadun välisen pääviemärin suunta 31 
Simpukkakalkista kannettavat liikennemaksut 47* 
Sinebrychoff, P., oy:n alueen katutyöt 127, 148, 264 

» » » omistamia tontteja koskeva asemakaavanmuutos 4 
Siviiliviraston leski- ja orpokassalle suoritettava palkansäästö 165 
Sivistysjärjestöjen kansankonservatorion avustaminen 190, 191 
Sivutoimen pitämistä koskevat asiat 208, 220 
Skogmanin, E. ja D., muistorahaston korkovarain käyttö 202 
Smerlingin, G., kihlakunnantuomari, tekemä lahjoitus 202 
Sofiankadun talossa n:o 4 suoritettavat sisustustyöt 123 
Sofianlehdon pikkulastenkoti 85, 127*, 128*, 129,* 142*, 146* 
Sokeain avustaminen 190, 191 
Sokeaintalo-säätiön tilintarkastajan vaali 228 
Sonabyn alueen n:o 23 erottaminen 103 
Sopimus, korttelin nro 99 uudelleenjärjestelyä koskeva 5 
Sorakuopista maksettava vero 141 
Soran ottoon myönnetty lupa 113, 114 
Sosiaalilautakunnan asettaminen 92 
Sotakoirien verottaminen 141 
Sotaväen ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannokset . 92 
Spennertin, G. F., kuolinpesän ja sen alivuokralaisten luopuminen vuokraoikeuksis-

taan kortteliin n:o 498 104, 252 
Stadionin ympäristön kunnostaminen 129 
Stansvikin tilaa koskeva myyntitarjous 101 
Stenbäckinkadun tonttia nro 16 koskeva asemakaavanmuutos 10 
Suihkualtaan sijoittaminen messuhallin edustalle 135 
Suihkukaivo, Turuntien tontin nro 40 edustalle järjestettävä 120 
Suomalainen Shell oy m liikennemaksujen veloittamista koskeva valitus 144 
Suomalais-ugrilainen kulttuurikongressi 170 
Suomalaisen naisvoimisteluseuran avustaminen 190* 

» oopperan avustaminen 64, 192 
» » j a musiikkilautakunnan välinen sopimus 163* 

Suomen filmiteollisuus oy., rakennuksen vuokraaminen sille 270 
hiilihappoteollisuus oyrn kanssa tehdyn vuokrasopimuksen pidentäminen 22 
huoltotyöntekijäin liiton kesäkokous 174, 91* 
höyrylaiva oyrn ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen irtisanominen . . 104 
kirjailijaliitolle myönnetty avustus 203 
kunnallisteknillisen yhdistyksen vuosikokous 170, 174 
lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 62 
liikemiesten kauppaopiston johtokunnan jäsenen vaali 98 
matkat niminen liitto, edustajien valitseminen sen hallintoneuvostoon . . 223 
merimieslähetysseuran avustaminen 190, 191 
messut osuuskunta, osuuksien merkitseminen siinä 66 

» » sen hallintoneuvoston varajäsenten ja tilintarkasta-
jain vaali 228 

muusikeriliiton työnvälityksen harjoittamislupaa koskeva anomus 93 
opiskelevan nuorison raittiusliiton avustaminen 190, 191 
osuuskauppojen keskuskunnan omistamaa raidetta koskeva sopimus. . . . 235 
partiopoikaliiton Helsingin piirin avustaminen 190, 191 
ravintoloitsijain liiton työnvälityksen harjoittamislupaa koskeva anomus 93 
sairaanhoitajatarliiton avustaminen 190, 191 
sokeain hierojain yhdistyksen avustaminen 190, 191 
sotaväen, entisen, 55-vuotisjuhlan avustaminen 192 
taideyhdistyksen palkinto- ja ostolautakunnalle myönnetty avustus . . . . 203 
teollisuusteknikkojen liiton työnvälityksen harjoittamislupaa koskeva 
anomus 93 
työväen arkiston avustaminen 190, 191, 159* 
ulkomaankävijäin seuran avustaminen 192 
viikon järjestäminen Tukholmaan 192, 196, 209, 163* 

Suomenlinnan alusten vesitaksa 48* 
» ja kaupungin välisen talvitien ylläpito 132, 133 
» kansakoulun huoneistokysymys 115 



216* Hakemisto. 

Suomenlinnan linnoituspiirin aiheuttamat haitat 148, 225 
» urheilijat yhdistyksen avustaminen 190* 

Svenska kristliga föreningen av unga män yhdistyksen avustaminen . . 189, 191, 190* 
» kvinnoförbundet yhdistyksen urheilukerhon avustaminen 190* 
» samskolan i Helsingfors, tontin luovuttaminen sille 17 

Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor yhdistyksen avustaminen 190* 
Synnytys palkallisen sairasloman perusteena 41 
Syyttäjistön määrärahan ylittäminen 47 
Sähköenergian hankinta 74 
Sähkölaitos, johtoteknikontoimen perustaminen sinne 89 

» sen luottovakuutukset 145 
» » määrärahain ylittäminen 53 

Sähkölinjan vetämiseen kaupungin maiden halki myönnetty lupa 255 
Sähkö maksujen erikoistariffin vahvistaminen 144 
Sähkötaksan alentaminen 39 
Sörnäisten aluelääkärin vaali 90 

» radan yli johtavan katusillan leventäminen 128 
» rantatien tontteja n:ot 11 ja 15 koskeva asemakavanmuutos 6 
» » varastoalue n:o 4, ruokailukojun pitäminen siellä 252 

Sörnäs ab:lta erään vesialueen käyttämisestä vaadittava vuokra 104, 46* 
Sörnässtrand ab. nimisen yhtiön omistamaa tonttia koskeva aluevaihto ja asema-

kaavanmuutos 6—7 
» » » » purkaminen 35, 67, 72, 211 

Taidelaitosten avustaminen 64, 192 
Taideteollisuuskeskuskoulun johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 98 
Taideteosten osto 196 
Taivallahden veden biologinen tutkimus 195, 20* 
Taivaskallion itäpuolella olevan omakotialueen asemakaava 3 
Takaussitoumukset, kaupungin 140 
Taksoituslautakunnan jäsenten vaali 95 
Talin kartanon eräiden alueiden vuokralleanto 103, 236, 261 

» siirtolapuutarha 33, 279 
Tallberg, Julius, oy:n kanssa erään tonttialueen luovuttamisesta tehtävä sopimus 10 
Talojenisännöitsijän, avustavan, viran perustaminen kiinteistötoimistoon 87 
Talousarvio, kaupungille v:ksi 1937 vahvistettu . : 57 
Talousarvioehdotus, kaupungin v:n 1937, sen hyväksyminen 205 

» » » » » valmistelu 172, 223 
» kiinteistölautakunnan v:n 1937, sen hyväksyminen 236 

Talousspriin myyntilupaa koskevat anomukset 93 
Taloustyöntekijäkodin avustaminen 190, 191 
Tammelundin rakennussuunnitelma 118 
Tanssilavan pystyttäminen Kaivohuoneen edustalle 106, 272 
Tapaturmat, kaupungin yleisissä töissä sattuneet 13* 

» naisten työtuvassa sattuneet 180* 
» tulipalojen yhteydessä sattuneet 64* 

Tapaturmatorjuntayhdistys, kaupungin ilmoittaminen sen j äseneksi 196 
» sen lumen ja jään poistamista katoilta koskeva esitys 211 

Tapaturmavakuutussopimuksen, työntekijäin, tulkinta 176 
Tarkastuspiirit, satamaliikenneosaston 47* 
Tarkkampujankatu 12 asunto-oy:lle myönnetty lisätty rakentamisoikeus 118 

» sen tontin n:o 2 jakaminen kahtia 5 
Tavaraliikenne satamissa . . . 50* 
Tavolan koulukodin toiminta 125*, 126*, 141*, 146* 
Teatterien avustaminen 56, 64, 192 

» turva vartio 61* 
Tehdaskorttelin nro 296 a muuttaminen asuntokortteliksi 6, 102 
Tehdastontit, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 245, 250 
Tehtaanpuiston järjestely 118, 265 
Teknilliset laitokset, niiden hallintoa koskeva mietintö 210 

» » » hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
jäsenten vaali 97 

» » » määrärahain ylittäminen 53 



Hakemisto. 217* 

Teknilliset laitokset, niiden talousarvio v:ksi 1937 66, 67, 71 
» » » töiden aloittamiseen myönnetty lupa 195 
» » ks. myös Vesijohtolaitos, Kaasulaitos ja Sähkölaitos . 

Telakan, Hietalahden uivan, myyntiin suostuminen 211 
Telakka-alueen, Eteläsataman, käyttö 27 
Telttailu kansanpuistoissa 294 
Temppeliaukion kirkkotontin luovutusehdot 20, 102 

» kirkon piirustuskilpailu, edustajan nimeäminen sen palkintolauta-
kuntaan 99 

Teollisuuskadun tonttia n:o 11 koskeva rakentamisvelvollisuus 251 
Teollisuuskoulun, Helsingin, johtokunnan jäsenten vaali 98 
Teoljisuusseutujen evankelioimisseuran avustaminen 189, 191 
Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 163* 
Tervalammen tila, sen arviointi 263 

» » » erään alueen vuokraaminen Vihdinseudun osuusliikkeelle 
20, 103, 263 

» » » osto 14, 101, 88* 
» » siitä kaupungille suoritettava vuokra 263 

Tervalammen työlaitos, pankkitilin avaaminen sen tarpeita varten 147 
» » sen eräät menot 123 
» » » johtajan valtuuttaminen edustamaan kaupunkia 

Vihdintie- y.m. kunnissa 224 
» » » kaluston y.m. hankinta 50 
» » » perustaminen 74 
» » » rakennusten korjaaminen 27 
» » » talousarvioehdotus 38 
» » » toiminta 102* 
» » sitä koskevan selvityksen antaminen valtionavun saa-

miseksi 125 
» » tuberkuloosihuoltoon perustaminen sen yhteyteen . . . . 207 

Tervasaaren eräiden rakennusten osto 14 
» telakka-alueen vuokralleanto 251 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion kaluston hankinta 198 
» » » tointen nimitykset 83 

Terveydenhoitojärjestyksen 52 §:n soveltaminen. 76 
Terveydenhoitolautakunta, muutostöiden suorittaminen sen huoneistossa 122 

» sen jäsenten ja varajäsenten vaali 95 
» » toimiston kaluston hankinta 198 
» » viikkoilmoitusten noutajan kesäloma 155 
» sille myönnetty määräraha 194 

Terveydenhoitomäärärahain lisääminen ja ylittäminen 47, 48 
Terveydenhuollon ja sairaanhoidon keskitys 226 
Terveystoimisto, sairasloman myöntäminen sen lääkärille 217 
Teräs, Toukolan voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 190* . 
Testamentit, kaupungin hyväksi tehdyt 202 
Teuraskanojen säilyttäminen 108 
Teurastamo, eläinlääkärikurssien järjestäminen sinne 210 

» elävän karjan myynti siellä 81, 108 
» erinäisten näyttelyjen järjestäminen sinne 210 
» harjoittelijat siellä 68* 
» sen alueella suoritettavat työt 32 
» » apumiehille tulevien maksujen tilittäminen 147 
» » henkilökunta 67* 
» » julistaminen yleiseksi teurastamoksi 67* 
» » jäähdytyslaitoksen muutostyöt 27 
» » katselmusmiesten luvun täydentäminen 94 
» » määrärahat, erään sellaisen siirto 40 
» » » niiden ylittäminen 53 
» » rakennustyöt 121, 122 
» » tulot ja menot 78*—79* 
» » viranhaltijat 220 
» » vuosikertomus 210, 67* 

siellä esiintyvien haittojen ja puutteellisuuksien tutkiminen 
172, 174, 175, 227 



218* Hakemisto. 

Teurastamo, siellä tapahtuva pitoeläinten kauppa 81, 108 
Teurastamolautakunnan kokoonpano 97, 67* 
Teurastuslaitos, Helsingin, sen ja kaupungin välinen korvausjuttu 104 
The Finland Year Book 1936, Helsinkiä koskevan esityksen julkaiseminen siinä . . 196 
Tiealueiden erottaminen 102—103 
Tietyöt 133, 136 
Tilastollinen vuosikirja, eräitä pohjoismaiden kaupunkeja koskevan tilaston julkai-

seminen siinä 205, 5* 
Tilastotoimiston julkaisutoiminta 2* 

» 25-vuotispäivän juhliminen 193, 5* 
» kaluston hankinta ja korjaus 198, 199 
» määrärahan ylittäminen 46 
» tutkimukset ja esitykset 205, 2*—5* 
» työaika kesällä 204—205 
» viranhaltijat 215, 1* 
» virkain uudelleenjärjestely 82 
» vuosikertomus 1* 

Tilinpäätös, kaupungin v:n 1935 34, 136 
Tilinpäätöskertomuksen uusiminen 205, 5* 
Tilintarkastajain vaali 93, 94 
Tilintarkastus, kaupungin v:n 1935 35 
Tilkan sairaala-aluetta ympäröivät kadut 29, 128 
Tilusvaihdot 15, 16, 101—102, 262 
Toivolan koulukoti 124, 119*, 128*, 141*, 146* 
Toivoniemen koulukoti 127, 125*, 126*, 141*, 146* 
Toivonkadun pohjoisrajan oikaiseminen 10 
Toivonliiton, Helsingin, avustaminen 189, 191 
Tomtbackan tien kunnossapito 133 

» tila, karjan hankkiminen sinne 64 
Tontit, kiinteistölautakunnan myymät 237 

» niiden myyntiluettelon vahvistaminen ; . . . . . . . . 239 
Tonttijaonmuutokset 3—11, 117 
Torikaupan harjoittaminen Kauppatorilla 76 
Tornirakennusten sisustaminen 12, 118, 148 
Toukolan lastenhoidon neuvonta-asema 139* 

» lastentarha, suomenkielisten osastojen perustaminen sinne 87 
» vanhan asuntotontin n:o 2 korjaustyöt 257 

Traktorien luovuttaminen puolustusministeriön käytettäväksi 263 
Trustivapaa bensiini oy., kivirakennuksen vuokraaminen sille 254 
Tuberkuloosia sairastavien henkilöiden lähettäminen Nummelan parantolaan . . . . 206 
Tuberkuloosihuoltoon perustaminen Tervalammen työlaitoksen yhteyteen 207 
Tuberkuloosihuoltotoimiston eräälle sairaanhoitajattarelle myönnetty virkavapaus 217 
Tuberkuloosiparantolani ja -sairaalain keskusyhdistys, kaupungin ilmoittaminen 

sen jäseneksi 196 
Tuberkuloosisairaala, kannatusköysien hankkiminen sen hisseihin 122 

» sen radiokuuntelulupamaksut 143 
» » valtionapu 145 

Tuberkuloottisten miesten asuntolat 23, 126 
Tukholmaan järjestettävä Suomen-viikko 148, 192, 196, 209, 163* 
Tulipalot 124, 62*—64* 
Tulli- ja rautatielaitoksen huoneistot Länsisatamassa 47* 
Tullisääntö 78, 210, 48* 
Tulo- ja omaisuusvero, valtion suoritettava korvaus sen kannannasta ja tilityksestä 145 
Tulo-ja omaisuusverolautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 98 
Tuloarvio, kaupungin v:n 1937 58, 70 
Tunturilaakson huvilan korjaaminen kansakoulujen tarpeisiin 25 

» » luovuttaminen suomenkielisten kansakoulujen käytet-
täväksi 114 

Tuomarinkylän maantiealueen pakkolunastus 236 
Tupakanpolttokieltotaulujen asettaminen satamiin 108 
Turistiesineiden myynti 108, 269 
Turistilaivat, niiden väkijuomain tullisinetöinti 48* 

» satamissa käyneet 52* 
Turuntien erään katualueen järjestely 127 
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Turuntien ja Museokadun kulmaukseen järjestettävä puistikko 135 
» tontin n:o 40 luovutusta koskeva päätös 19 
» » » 62 myynti 102 
» tonttien n:ot 54, 56 ja 58 myynti 235 
» valaistuksen täydentäminen 29 

Tutkijalautakunnan jäsenten vaali . . . . 95 
Tuulaakimaksut 47*, 53*, 54* 
Tuurholman kansanpuiston kioskien vuokralleanto 274 
Työaika kesällä, kaupungin virastojen 204 
Työehtosopimuksen aikaansaaminen 54, 175 
Työlaitokset, niiden vuosikertomus 98*—103*, 107*, 115* 

» sellaisen perustaminen naishoidokeille 88* 
» » » Tervalammen kartanoon 14, 84* 

Työntekijät, kaupungin töissä olevat, heidän palkkainsa korottaminen 54, 55, 56, 175 
» » » » heitä koskevan tapaturmavakuutussopi-

muksen tulkinta 176 
» » » » kaupungin ulkopuolella asuvat 175 
» » yleisissä töissä olleet, heidän lukumääränsä 12* 
» » » » » » nauttimansa kesäloma . . 13* 
» naisten työtuvassa työskennelleet 179*—180* 
» ks. myös Varatyöntekijät. 

Työnvälityksen harjoittamislupaa koskevat anomukset 93 
Työnvälityslain voimaan tulemisen aiheuttamat toimenpiteet 226 
Työnvälityslautakunnan jäsenluvun määrääminen 94 

» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja vara-
jäsenten vaali 96 

Työnvälitystoimisto, huoneiston vuokraaminen sille 195 
» sen huoneiston korjaaminen 24 
» » johtajan palkan korottaminen 42 
» » määrärahain ylittäminen 50 
» » ohjesääntö 80 
» » uudelleenjärjestely 80, 86 
» » valtionapu 146 
» · » viranhaltijat 219 
» » virkailijain virkamatkat 177 
» » vuosikertomus 172* 

Työolot Helsingissä 178 
Työsiirtolat 184 
Työttömyys, sen torjumista koskevat toimenpiteet 176—189, 21*, 178* 
Työttömyysavustukset, kövhäinhoitolautakunnan jakamat 110* 
Työttö myyshuoltotoiminta 208, 227, 92* 
Työttömyyskomitean avustaminen 185 

» jäsenten vaali 227 
Työttömyyslainan käyttösuunnitelman muuttaminen ^ 35 
Työttömyysohjeet, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön vahvistamat . . . . 179 
Työttömyystarkastajain, valtion, toimialueet 181 
Työttömät, heidän harjoittamansa aikakauslehtimyynti 177 

» » pääsemisensä kunnan varatöihin 176 
» henkisen työn tekijät, heidän avustamisensa 185—189 
» valtion varatyömailla työskentelevät, heidän avustamisensa 183 

Työtupatoiminnan keskittäminen 184 
Työväen mailapojat yhdistyksen avustaminen 191* 

» voimistelijat yhdistyksen avustaminen 190* 
Työväenasunnot, ks. Kunnalliset työväenasunnot. 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, tontin varaaminen sen tarpeisiin 21 

» suomenkielinen, sen määrärahain ylittäminen 51 
» » täydennystöiden suorittaminen sen huoneistossa 123 

Työväenopistot, niiden johtokuntain jäsenten vaali 96 
Työväentalon näyttämön avustaminen 56, 64 
Tähtitornimäellä suoritettavat täydennystyöt 135 
Täytemaan vastaanottaminen 105 
Töölön aluelääkärin vaali 90 

» lastenhoidon neuvonta-asema 116, 137* 
» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 190* 
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Töölön voimistelu- ja urheiluseura Vesan avustaminen · · 
Töölönkadun tontin n:o 35 luovuttaminen Kammio sjukhem ab., oy:lle Ib, Wö 

» » » 53 asemakaavanmuutos 10 
» » » 55 luovuttaminen Helsingin keskuksen yhteiskoululle . . 18^ 

Töölönlahden veden biologinen tutkimus 195, 20* 

Uhlenin, A., rahaston korkovarain käyttö 2 0 2 

Uimalaitokset 277, 187 
Uittopaikan osoittaminen puolustuslaitoksen hevosille 255 
Ulkohuonerakennuksen pitämiseen korttelin n:o 505 tontilla n:o 7 myönnetty 

oikeus 
Ulkoilmakonsertit 163 
Ulkoilmanäyttämön pitämiseen myönnetty lupa 255 
Ulkomaalaisten elinkeino-oikeuksien saantia koskevat anomukset 93 

» oikeus kiinteistön omistamiseen kaupungissa 93 
Ulkomaankauppa 50*—51* 
Ulkosuomalaisten vastaanottaminen 192 
Ullakkokerrosten sisustaminen 11—12, 118, 148 
Ullanlinnan kylpylaitoksen vuokralleanto 269 

» » ympäristön kunnostaminen 129 
Ulosottoapulaisen, ylim., viran vakinaistaminen 84 
Ulosottolaitoksen kaluston hankinta 198 

» vuosikertomus . . . 6* 
Unioninkadun leventäminen 3, 149 

» talon ja tontin n:o 2 osto 13, 67, 72, 100 
Uppbyn tilaan kuuluvaa vesialuetta koskeva myyntitarjous 101 
Urheilukentät 33, 110, 126, 135, 277, 21* 
Urheilulautakunnan jäsenten vaali 96 

» vuosikertomus 187* 
Urheiluseurain avustaminen 190* 
Urheilutoiminta 290 
Ursa yhdistyksen kanssa tehdyn vuokrasopimuksen pidentäminen 21 
Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali. . 98 

» suomenkielisten kuntain parantola oy:n laina 140 
Uunisaaren merikylpylä 278 

Vaakamestarin y.m. tointen uudelleenjärjestely 88 
Vaalikustannukset 46, 193 
Vaalilautakuntain, kunnallisten, jäsenten ja varajäsenten vaali 98 
Vahingonkorvaukset, eräät kaupungin suorittamat 149 
Vahvavirtakaapelin laskeminen Katajanokalta Suomenlinnaan 47* 
Vaikeasti käsiteltävien lasten tutkimus- ja huoltotyön järjestäminen 226 
Vakuusasiakirjain tarkastus 203, 236 
Valaistusmenojen, virastojen, arviointi 147 
Valiokuntain jäsenten vaali 225 
Valkonauhayhdistyksen avustaminen 190, 191 
Valkosaaren ja Kaivopuiston välisen väylän syventäminen 27 
Vallilan eräitä tontteja koskevat vuokrasopimukset 22, 253 

» kansakoulun pihamaan laajentaminen 127 
Valmistava poikain ammattikoulu, sen määrärahain ylittäminen 51 

» tyttöjen ammattikoulu, sen eräälle opettajattarelle virkavapaus-
ajalta suoritettava palkka 155 

» » » » määrärahain ylittäminen 51 
» » » uuden rinnakkaisluokan perustaminen sinne 209 

Valokuvauspaikat, kiinteistölautakunnan luovuttamat 268 
Valomainosten hankkiminen linja-autoasemalle 272 
Valtion suoritettava korvaus tulo- ja omaisuusveron kannannasta ja tilityksestä . . 145 

» varatyöt, helsinkiläisille osoitetut 182—183 
» » niissä maksettavat paikallis- ja perhelisät 183 

Valtionavut 14, 145 
Vanda puistokylän kahden vuokra-alueen myynti vuokraajalle 19 
Vangit, vapautuneet, varatöiden järjestäminen heille 136, 179 
Vanhainkodit, niissä hoidetut köyhäinhoidolliset hekilöt 107* 
Vanhan kirkon puistossa suoritettavat täydennystyöt 135 
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Vanhankaupungin—Arabian raitio tielinjan rakentamisen lykkääminen 73 
Vanhempainneuvostojen, oppikoulujen, jäsenten vaali 98 
Vapaapäivät 204 
Varastoalueet 253 
Varastoonpanomaksun poistaminen edelleen vietävistä ulkomaantavaroista . . . . 47* 
Varastosuojarakennuksen, Katajanokan, pääpiirustusten hyväksyminen 24 
Varatyöntekijät, heidän oikeuttamisensa palkan saamiseen reserviharjoituksissa 

olonsa ajalta 176 
» » palkkainsa korottaminen 56 
» heille suoritetut tapaturmakorvaukset 176 

Varatyöt, niiden järjestäminen 33, 135, 136 
» niihin pääsemistä koskeva järjestely 176 

Varsasaaren kesäkaitsijan määrääminen 279 
» kioskin vuokralleanto 275 

Vastaanottokoti, sen huoneistokysymys 119* 
» » toiminta 124*, 128*, 141*, 146* 
» tontin varaaminen sen uudelle talolle 21 

Vastuuvapauden myöntäminen kaupungin hallituksille, lautakunnille ja virastoille 35 
» » Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian 

turvakodin johtokunnalle 35 
Vedenkulutusmaksut, diakonissalaitoksen 56 
Vedensaanti siirtolapuutarhoissa 279 
Veduta nimisen kahvilarakennuksen vuokralleanto 270 
Veneeristen tautien poliklinikan kaluston hankinta 198 

» » » lääkärin kesäloma 155 
» » » » viran hoitaminen 153, 217 
» » » » virkaero 90 
» » » uudelleenjärjestäminen 83 
» » » valtionapu 70 

Venepaikat 46* 
Verhoilija-ammattikoulun avustaminen 56, 63, 116 
Verikokeiden suorittaminen valtion serumlaboratoriossa 206 
Verojäämien pakkoperintä 6*—9* 
Verolakiehdotuksen, uuden, vaikutuksia koskeva tutkimus 210 
Veron suorittaminen kaupungin Helsingin maalaiskunnassa omistamista sorakuo-

pista 141 
» » sotakoirista 141 

Veronkantoa koskevat ilmoitukset 204 
Verotasausrahaston kartuttaminen 38 
Verotusvalmistelukunnan tulojen käyttäminen sen menojen peittämiseen 147 

» vuosikertomus 10* 
Verotusvalmistelun järjestely 206 
Verotusvalmisteluviraston kaluston hankinta 198 

» kanslia-apulaisen V. Granrothin palkkaedut 153 
» toisen tarkkailijan vaali 225 
« uudelleenjärjestely 82 

Verovelvollisen henkilön tulosta verotettaessa tehtävä vähennys 39 
Veroäyriltä maksettava veromäärä 11* 
Vesijohdon rakentaminen Lauttasaareen 28 

» uusiminen eräissä kaduissa 67 
Vesijohtolaitoksen eräiden virkain järjestely 89 

» määrärahain ylittäminen 53 
» uuden painejohdon sijoittaminen 28 
» » taksan vahvistaminen 39 

Vesipostin järjestäminen Kauppatorille 120 
Vesisäiliön rakentaminen 28, 67, 72 
Vesitaksa, Suomenlinnan liikennettä hoitaville aluksille vahvistettu 48* 
Veturin myynti Oy. Wetek ab:lle 199 
Viemärijohtoa koskeva sopimus 257 
Viemärit, niiden korjaus- ja uudisrakennustyöt 31—33, 134, 19*—21* 
Viherniemenkatu, sen suunnitteleminen 7 
Viikinmäen eräiden alueiden vuokralleanto 261, 262 
Viipurin kaupunginhallituksen lahjoittama Viipuri niminen teos 202 
Viljelyspalstat, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 246, 248, 259 
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Viljelyspalstatoiminta 179, 227 
Wilkmanin, J. G., rahaston korko varain käyttö 203 
Villisorsien ruokkiminen 195, 25* 
Viranhaltijat, kaupungin, heidän eroamisvelvollisuutensa 91, 220 

» » » palkkaluokitteluunsa tehtävät muutokset 41 
» » heille myönnetty lupa asua kaupungin ulkopuolella 222 
» » palkan maksaminen heille kesäloman ajalta 205 

Viransijaisuuspalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 156—164 
» niiden suuruus 150 

Virastovaratyöt 185—188, 48*, 87* 
Virkasäännön sairaslomaa koskevien säännösten muuttaminen 41 

» tulkinta 150 
Virkavapaudet, kaupunginhallituksen myöntämät 212 

» kaupunginvaltuuston myöntämät 90—91 
» satamalautakunnan myöntämät 41* 

Virkavuosien laskeminen 43, 55, 152 
Virvoitusjuomakioskit, niiden vuokralleanto 268, 271 

» Ruoholahdessa olevan siirtäminen 110 
Visa, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 190* 
Voimisteluseurain avustaminen · 190* 
Vuokra-alueiden, tiheissä asumusryhmissä olevien, lunastamisesta annetun lain 

erääseen tilusvaihtosopimukseen aiheuttamat muutokset 15 
Vuokralle annetut asuntotontit ja palstat 239—245 

» » erilaiset alueet 251, 252, 261 
» » tehdastontit 245, 250 
» » viljelyspalstat 246, 248, 259, 260 

Vuokramaksujen alentaminen 253, 262, 270 
» korottaminen 253 
» periminen 104 

Vuokramäärärahat, kaupunginhallituksen myöntämät 194 
Vuokraoikeudet, niiden pidentäminen . . . . 21—22,247—248, 251—254, 258,260, 269 

» » siirto 248—250, 253, 262 
» sellaisen osto pakkohuutokaupalla 20 

Vuokrasopimusten irtisanominen 262 
» muuttaminen 262 

Vuokratiedustelu 60, 205, 3* 
Vuositilintarkastajat, heidän vaalinsa 94 

» sihteerin palkkaaminen heille 59, 172 
Vuotamakasiinin rakentaminen satama-alueelle 48* 
Väestönsuojelu 66, 172, 210 
Väinämöisenkadun puiston järjestely 265 

» urheilukenttä, mukavuuslaitoksen rakentaminen sinne 33, 126 
Väkijuomain anniskeluoikeudet 92, 227 

» matkailija-alusten, tullisinetöinti 48* 

Yhteiskunnallisen korkeakoulun hallituksen jäsenen ja varajäsenen vaali 98 
Yksityishoitoon sijoitetut köyhäinhoidolliset henkilöt 103*, 129* 
Yleinen kirjoituskonttori yhdistyksen avustaminen 188 
Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahasto 72, 236, 258 
Yleishyödyllisten yristysten ja laitosten avustusmäärärahan jakaminen 189, 192 
Yleisten töiden lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 94, 97 

» » » vuosikertomus 12* 
» » määrärahat 52 

Yliopiston lämpöjohtokanava 109 
Ylityökorvaukset, kaupunginhallituksen myöntämät 169—170 
Yöpymismajain järjestäminen kodittomille työttömille 185, 190, 191, 91* 

Äitiyshuolto 138*, 140* 

Örnen urheiluseuran avustaminen . . . 190* 
Overgård Reimars nimisen tilan luovuttaminen kiinteistölautakunnan hallintaan 103 

» » » » osto 20 



Julkaisujen luettelo. 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
(Ilmestyi aikaisemmin erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, myö-
hemmin kaksikielisenä painoksena suomen- ja ruotsinkielisin rinnakkaisteks-
tein. V. 1933 ja myöhemmin ilmestyneissä julkaisuissa on yksinomaan suo-
menkielinen teksti; vain sarjasta VI on olemassa erillinen ruotsinkielinen pai-
nos, joka sisältää ruotsinkielisten opetuslaitosten toimintakertomukset; tau-
lukoissa on ruotsinkieliset sekä — sarjoissa I, II, III ja VI — ranskankieliset, 
otsakkeet.) 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston jul-
kaisema. 
1—17. 1910—32. 
18—20. 1933—35 (edellinen osa). 

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

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

II—III. Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoimis-
ton julkaisema. 
1—7. 1927—36. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknil-
listen laitosten hallituksen julkaisema. 
1—22. 1916—37. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston an-
tama kertomus. 
1—21. 1916—36. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—9. 1916/17—1935/36. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin 
tilastotoimiston julkaisema. 
(Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsakkeet; sisällysluettelo on laa-
dittu myöskin ranskankielellä.) 
5—11. 1909—15. 
12—30. 1919—37. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin 
kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
(Aikaisemmin julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, 
v:n 1932 kertomuksesta alkaen ainoastaan suomenkielisenä painoksena.) 
21—49. 1908—36. 
Vanhempi sarja. Kaupunginvaltuusto 1. 1875—78. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilasto-
toimiston julkaisema. 
(Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 
1—14. 1911—38. 

E . Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kau-
pungin tilastotoimiston julkaisema. 
(Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 
1—14. 1923—36. 

F. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset. Kunnallinen käsikirja. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema (1930). 
(Julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 




