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Johansson & Co nimiselle komandiittiyhtiölle 285 
Kaivopuiston rantatien täyttämistyöt 187 
Kajanus, R., professori, avustuksen myöntäminen hänen hautapatsaansa kus-

tannuksiin 92 
Kalantuonti 53* 
Kalasumppualusten viipyminen satamissa 225 
Kalevankadun ja Fredrikinkadun risteyksen järjestely 72 
Kalliolan poika- ja tyttökerhotyön kannattaminen 174, 175 
Kalliolinnan ranta-alue 187 
Kallion haarakirjastossa tapahtunut murtovarkaus 183 

» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 244* 
Kallioniemen kesäkodin avustaminen 174, 175 
Kaluston hankinta ja korjaukset 120 

» myynti 178 
Kamraterna urheiluseuran avustaminen 243* 
Kansainvälisen ylioppilasliiton neuvoston kokous 234 
Kansakoulunopettajat, opetustilaisuuksien järjestäminen heille 180 
Kansakouluoppilaiden koulunkäynti vieraissa kunnissa, sen korvaaminen 49 

» kouluretkeilyt Suomenlinnaan 180 
» ruokinta 20 
» äly kokeet 178 

Kansakoulut, kaitafilmien ottaminen käytäntöön niissä 20, 179 
» niiden huoneistoja koskevat kysymykset 179' 183 
» » j a oppikoulujen lukuvuoden työ- ja loma-aikain yhden-

mukaistaminen 179 
» » valtionapu 180 
» » veistokalustonhoitajien johtosääntö 48 
» niille keskuskeittolasta toimitettujen ruoka-annosten hinta 233 



Hakemisto. 255* 

Kansakoulut psykiatrilääkärinviran perustaminen niihin 178 
ruotsinkieliset, niiden määrärahat 49 

» » viranhaltijat 49, 178 
suomenkieliset, » käyttökelvottoman irtaimiston myynti ... 178 

» » » Lapinlahdenkadun varrelle rakennettava 
uusi koulutalo 49 

» » » määrärahat 49 
» » » viranhaltijat 48, 49, 177—178 

Kansalaisoikeudet, Suomen, niitä koskevat anomukset 87 
Kansallisteatterin avustaminen 20—21 
Kansankonsertit 198*, 199* 
Kansankonservatorion, sivistysjärjestöjen, avustaminen 174, 175 
Kansanpuistot, kaupan ja muun ansiotoiminnan harjoittaminen niissä 291 

» niiden hallintaa koskeva vuosikertomus 309 
» » käyttöoikeudet 291 
» » liikenne 73, 293, 309 
» » maa-alueiden vuokralleanto 290 
» » ravintoloita ja kioskeja koskevat päätökset 290, 291 
» niissä olevien huviloiden vuokralleanto 292 
» niitä varten vahvistetut järjestyssäännöt 293 
» vapautuneiden vankien niissä suoritettavat työt 165, 100* 

Karja- ja maataloustuotteiden tukkukauppiasliiton valitus 232 
Kasarmikadun tonteille n:ot 2 ja 4 rakennetun talon ullakon sisustaminen 64 
Kasarmit orin kauppahalli, sen julkisivujen maalaaminen 202 

» » siellä loukkaantuneelle rouva S. Kuhlmanille myön-
netty korvaus 202 

Kassavajauksen peittäminen 100 
Kassavarat, kaupungin, niiden lyhytaikainen sijoitus 136 
Kastor oy., alueen vuokraaminen sille 58 
Kasvattilapset, lastensuojelulautakunnan valvonnan alaiset 170* 
Kasvatuslaitosten valtionavusta annettu laki 151* 
Kasvatusopillisen lukusalin avustaminen 174, 175 
Katajanokan katusilta 210 

» lentosatama 224 
» makasiinikorttelin n:o 150 myynti 54, 66, 188 
» uusi tullimakasiini 27, 81, 220, 49* 

Katuammattilaisten, alaikäisten, valvonta 166* 
Katukahvilan järjestäminen Arkadiankadun varrelle 263 
Katukauppa 60, 282 
Katuosuuksien, kaupungin, päällystyksen uusiminen 210 

» yksityisten, kunnossapito 210 
Katu profiilien vahvistaminen 278 
Katutyöt 26, 76, 78, 21* 
Katuvalaistus 85, 229 
Kaukoputken pitämiseen yleisön käytettävänä myönnetty lupa 285 
Kauppahallit 202, 282 
Kauppakorkeakoulu, tontin luovuttaminen sille 57 
Kauppatorin myyntipaikkajärjestelmä 282 
Kaupungin talot ••••• 52 
Kaupunginagronoomin valtuuttaminen edustamaan kaupunkia erinäisissä 

toimituksissa 198 
» vuosikertomus 297 

Kaupungineläinlääkärin viran hoitaminen y 148 
Kaupungingeodeetin valtuuttaminen edustamaan kaupunkia erinäisissä toi-

mituksissa 198 
» vuosikertomus 304 

Kaupunginhallituksen alaisten virastojen työaika kesällä 104 
» asiamiesosaston viranhaltijat 4, 93, 98 
» autot, niiden täydentäminen henkilöautolla 17 
» » » varustaminen autoturkeilla 99 
» diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asiain luettelot 95 
» edustajat hallituksissa, lautakunnissa y.m 94 
» ja kaupungin lautakuntain välinen yhteistyö 95 



256* Hakemisto 

Kaupunginhallituksen kokoonpano 3, 93 
» kokoukset, niiden aika, lukumäärä y.m. 93 
» » veroasioiden esittely niissä 104 
» määrärahain ylittäminen 4 
» pöytäkirjain tarkistus 93 
» vuosikertomus 93 

Kaupunginjohtajat 93, 95—96, 98 
Kaupunginkanslian kaluston hankinta ja korjaus : 120, 121 

» työaika kesällä 104 
» viranhaltijat 93, 96—97 

Kaupunginkassan tarkastukset 104 
» tarkastusmiesten vaali 88 

Kaupunginkirjasto, sen johtokunnan kokoonpano 90, 186* 
» » saamat lahjoitukset 51, 193* 

» viranhaltijat — 51, 186* 
» » vuosikertomus 186* 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 183 

Kaupunginlääkärit, heidän viransijaisuuspalkkioitaan koskeva oikeusministe-
riön lausunto 5 

Kaupunginmuseon johtokunnan kokoonpano 90, 197* 
» määrärahain ylittäminen 51 
» vuosikertomus * 197* 

Kaupunginorkesterin intendentin puhelinmaksut 184 
» johtajan virkaloma 200* 
» järjestyssääntö 201* 
» kannanta- ja ennakkovaroja koskevat uudet määräykset 200* 
» konserttien radiointi 200* 
» luovuttaminen eri tilaisuuksiin 184 
» taloudenhoitajan ennakko varat 184 
» toiminta 198* 
» valtionapu 185 
» valtuuskunta 201* 
» varustaminen uudella bassoviululla 51, 184 
» viranhaltijat 183—184 

Kaupunginreviisorin vaali 4 
Kaupunginsihteerin vaali 4 
Kaupungintalon juhlahuoneistoa koskevat määräykset 140 
Kaupunginvakaajanviran hoitaminen ja täyttäminen 31, 145 
Kaupunginvaltuuston juhlasalin luovuttaminen eri tarkoituksiin 201 

» » muutostyöt 3 
» - jäsenyydestä myönnetty vapautus 2 
» kokoonpano 1 
» kokousten lukumäärä y.m 3, 94 
» vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 88 
» vuosikertomus 3 

Kaupunginvoudin, ensimmäisen, konttorin määrärahan ylittäminen 30 
Kaupunkilähetyksen, Helsingin, avustaminen 46, 174, 175 
Kauttakulkuliikenne Venäjälle 52* 
Kelkkamäet 307 
Kellosaaren lentohalli, eräiden liito- ja purjelentokoneiden säilyttäminen siellä 224 

» lentosatama, sen vuokralleanto 224, 263 
» » siellä olevan työpajarakennuksen osto 263 

Kengänkiilloittajat lastensuojeluviranomaisten hyväksymät 166* 
Kengänkiilloituspaikat, kiinteistölautakunnan luovuttamat 285 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto, tonttien luovuttaminen sille 57 
Kenttäurheilijat yhdistyksen avustaminen 244* 
Kerhotoiminnan järjestäminen Aleksis Kiven kouluun 179 
Keskuskeittola, autovajan vuokraaminen sille 288 

» muutostöiden suorittaminen sen huoneistossa 233 
» sen henkilökunnan tuberkuloosihuolto 233 
» » johtajan vaali 233 
» » johtokunnan jäsenten vaali 233 
» » johtosäännön muuttaminen 86 



Hakemisto 257* 

Keskuskeittola, sen oikeuttaminen pitämään Uunisaaren ravintolaa 233 
» sieltä kansakouluille toimitettavien ruoka-annosteil hinnat ... 233 
» uuden huoneiston hankkiminen sille 233 

Keskuskodit, sielullisesti sairaiden 36, 150, 289 
Keskuspoliisitalon rakentaminen kortteliin n:o 163 31 
Keskusvankilan, Helsingin, aluetta koskevan tilusvaihdon aiheuttama vuokra-

järjestely 1^0, 263 
Kesäloma, kaupungin työntekijöille myönnetty 17*, 42* 

» » viranhaltijain ja työntekijäin, sen pidentäminen 6, 121 
;> kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijain 98, 100, 101 
» virastovaratyöntekijäin oikeus sellaiseen 106 

Kesän aikana noudatettava työaika 104 
Kesäsiirtolain avustaminen 174, 175 
Kesätoiminnan y.m. järjestäminen lapsille 122, 200, 152* 
Kiinnityksen siirtäminen myöhemmäksi 133, 267 
Kiinteistöjen puhtaanapito 37* 
Kiinteistölautakunnan kokoonpano 90, 91, 242 

» kokoukset 242 
» vuosikertomus 242 

Kiinteistömäärärahain siirtäminen ja ylittäminen 52, 53 
Kiinteistörahaston perustaminen 11 
Kiinteistöt, niistä erotettujen esineiden säilyttäminen ja rahaksimuuttaminen. 208 
Kiinteistötoimiston asemakaavaosasto, arkkitehdin viran perustaminen sille ... 51 

» kansanpuisto-osaston vuosikertomus 306 
» maanmittaus- ja kartastotöiden osasto, henkilöauton osta-

minen sille 281 
» maatalousosaston keskuskassan hoito 186 
» » vuosikertomus 297 
» talo-osaston virkain järjestely 52 
» viranhaltijat 185, 243, 269, 277, 279, 281, 289, 296, 297 

Kiinteän omaisuuden katselmusmiesten vaali 88 
Kilpi, raittiusyhdistys, sen avustaminen 176 
Kilpien asettaminen 141 
Kioskit 202, 276, 282, 290 
Kipinä, raittiusyhdistys, sen avustaminen 177 
Kirjanpito, kaupungin, pääomatilin käytäntöönottaminen siinä 136 
Kirjapainokoulu 50 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjastotalon rakentaminen Käpylään 26 
Kirjoja sokeille yhdistyksen avustaminen 174, 175 
Kirkko, Temppeliaukion, sen luonnospiirustusten hyväksyminen y.m 59, 67 

» vanhan Helsingin, sen paikan kunnostaminen 123 
Kirkkokadun tontin nro 7 katuosuuden puhtaanapitoa koskeva valitus 218 
Kirkollisverojen pakkoperintä 9*—10* 
Kissain hävittämiseen myönnetty avustus 176 
Kivelän sairaala 38—40, 153-154, 157 
Kivinokan kansanpuisto 200, 290, 293 
Koiratarha, Herttoniemen erään alueen vuokraaminen sellaista varten ... 58, 275 
Koitto, raittiusyhdistys, sen avustaminen 176, 245 
Kolmannen linjan tontin n:o 31 jakaminen kahtia 70 
Kolmivuotiskatselmukset 267, 288 
Komiteapalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 123—124 
Komiteat, huoltolautakunnan asettamat 102*, 105* 

» kaupunginhallituksen asettamat 121—123 
» palolautakunnan asettamat 60* 
» työnvälityslautakunnan asettamat 211* 

Kompassien tarkistus 54* 
Konserttitalon rakentaminen 51, 200* 
Konttorikoneiden hoito 121 
Konttoristien avustusyhdistys kirjoituskonttorin avustaminen 163 
Konverttaaminen, lainain 12, 130 
Korjauspajat, puhtaanapitolaitoksen 40* 

» rakennustoimiston 32* 
Kunnall. kert. 1937 17* 



258* Hakemisto 

Korkeasaari, alennuksen myöntäminen sen laivamaksuista 199 
» sen eläintarhan eläinten osto ja myynti 291, 311 
» » » toimintaa koskeva selostus . 310 
» » » uuden aasitallin rakentaminen 199 
» » » 50-vuotismuistojulkaisun toimittaminen .. 21 
» » irtaimiston palovakuutusmäärän korottaminen 199 
» » ravintolan vuokralleanto 290 
» » uimalaitosten vuokralleanto 294 

Korkeussuhteet, eräiden korttelien 278 
Korkoprosentti, eri hallintohaarain käyttämien rakennusten ja tonttien pää-

oma-arvon 136 
Korokkeiden rakentaminen . 212—214 
Kortteli n:o 133, sitä koskeva asemakaavanmuutos 64 

» » 178, siellä olevan tehdasrakennuksen korjaustyöt 201 
» » 216 a, sen varaaminen kaupungin tarpeisiin 59 
j> » 274, sitä koskeva tonttijako . 67 
» » 294, sen uudelleenjärjestely 71 
» » 345, sen järjestäminen puistoksi . 79 
» » 451, sen luovuttaminen vuokratalojen rakentamista varten 188 

Koskelan omakotialueen katu- ja viemäritöiden suorittaminen 27, 78 
» » sähköjohto töiden suorittaminen 85 
» » tonttien vuokrain y.m. vahvistaminen 269 
» » vesijohtotöiden suorittaminen 83 

Koteja tylsämielisille nimisen yhdistyksen vuokra-alueen rakentamisajan pi-
dentäminen 54 

Kotiapulaisten kodin ylläpitämisen avustaminen 174, 175 
Kotiavustukset, köyhäinhoidolliset 121* 
Kotimainen työ yhdistyksen 25-vuotisjuhla 234 
Kotisairaan- ja terveydenhoidon keskuksen ylläpitoon myönnetty avustus 174, 175 
Kotitalouslautakunnan alaisten viranhaltij ain virantoimitusaikain vahvistaminen 181 

» avoinna ' olevan kotitalousneuvojan viran täyttäminen 181 
» kokoonpano 89, 183* 
» kotitalouskerhon huoneiston luovuttaminen siirtolapuu-

tarhayhdistysten käytettäväksi 181 
» koti talousneuvo jäin lukumäärän lisääminen 50 
» kotitalousneuvojan M. Koiviston palkkaedut hänen 

virkavapausaikanaan 181 
» määrärahain ylittäminen 50 
» opetuskeittiön eräiden korjaustöiden suorittaminen ... 181 
» toimintakertomus 1S3* 

Kotkat voimistelu- ja urheiluseuran avustaminen 244* 
Kouluhammasklinikka 36 
Koulukodit, ammattientarkastuksen järjestäminen niissä 149 

» • niiden toiminta 157*—159* 
» » valtionavun maksamisessa noudatettavat periaatteet 151* 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 168—169 
» terveydenhoito niissä 175* 

Koulukujan yhteislyseo ja Koulukujan kolmiluokkainen yhteislyseo, tontin 
luovuttaminen niille 54, 249 

Koulunkäynti vieraissa kunnissa 49 
Koulut, niiden lukuvuoden työ- ja loma-aikain yhdenmukaistaminen 179 

» yksityiset, tonttien luovuttamista sellaisille koskevain asiain käsit-
telyjärjestys 187 

Koulutonttien luovuttaminen eräille oppilaitoksille 188, 244, 249 
Kouvolan—Helsingin ratasuunnitelman tutkimusten aiheuttamien vahinkojen 

korvaaminen 91 
Kovaäänisen järjestäminen Senaatintorille 233 
Kreikkalais-katolisen seurakunnan hautausmaalle suunnitellut vajarakennukset 191 
Krematorio, avustuksen myöntäminen sille 24 

» sen länsipuolella olevan puistoalueen järjestely 72 
Kronohagens idrottsförening yhdistyksen avustaminen 244* 
Kukkakauppa, ulkosalla tapahtuva > 60, 284, 289 
Kulkukauppaa koskevat määräykset 31 



Hakemisto 259* 

Kulkutautisairaala 38, 122, 152—153 
Kullatorpan lastenkoti 168, 162* 
Kullervo, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 243* 
Kulosaaren kartanon erään alueen luovuttaminen telttailua varten 286 

» » rakennusten vuokralleanto 286 
» » vuokran suorittaminen 47, 176 
» kautta johdettava puhelinkaapeli 193 
» sillan luota jäälle iärjestettävä ajosilta 211 
» - • siltamaksut i. 203-*-204 
» » uuden, rakentaminen 77, 123 
» siltarahasto 11, 25 

Kumpulan eräiden tonttien vuokraoikeuksien myynti 59 
» kaasu johto töitä koskevan anomuksen epääminen 84 
» korttelissa n:o 927 olevia aitoja y.m. koskeva päätös 269 
» siirtolapuutarhan tilapäisen vartijan palkkaaminen 296 

Kunnallisen leski-ja orpokassan perustaminen 7, 17 
» » » » säännöt y.m 106 
» väkijuomaliikkeen tarkastajan virka 47 

Kunnalliset työnvälityselimet, niiden neuvottelukokous 210* 
» työväenasunnot, niiden hoitoa koskeva vuosikertomus 305 
» » » isännöitsijän asunnon vuokra 202 
» » niitä koskevat kiinteistölautakunnan päätökset 288—289 

Kunnallishallinto, yleinen, sitä koskevat asiat 3 
Kunnalliskertomusten, vanhain, laatiminen 6* 

j> yleishakemiston laatiminen 102, 6* 
Kunnalliskoti ja sen yhteydessä oleva työlaitos, niiden johtokunnan kokoonpano 94* 

» lisämäärärahan myöntäminen sille 43 
» osapalkan myöntäminen sen alihoitajattarelle E. Mäkiselle hänen 

sairaslomansa ajalta 43 
/> saunan rakentaminen sen Oulunkylässä sijaitsevaa haaraosastoa 

varten 103* 
» sen järjestyssäännöt ja päiväjärjestys 103* 
» » sikalan aiheuttama haitta 103* 
» » toimintakertomus i 117* 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 160—161 

Kunnallisvaalikustannukset 32 
Kunnallisverotus 137, 9*—10*, 13*—15* 
Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston korkovarojen käyttö ... 135 
Kurssitoiminta, kotitalouslautakunnan 183* 
Kutsuntalautakunnan jäsenten vaali 240 
XVI kaupunginosan asemakaavan vahvistaminen 62 
Kuulutukset, kiinteistölautakunnan, niiden julkaiseminen 242 
Kuuromykkäin voimistelu- ja urheiluseuran avustaminen 244* 
Kuuromykkäyhdistyksen, Helsingin, avustaminen 174, 175 
Kuusisaaren rakennusjärjestys 74 
Kyläsaaren puhdistuslaitos 24* 

» ääreisten lisäraiteiden käyttö , 222 
Käpylän alueen asemakaavan vahvistaminen 62 

» autoasema 279 
» eräällä vuokra-alueella kaadetuista puista vaadittu korvaus 193 
» Haukat, raittiusyhdistys, sen avustaminen 176 
» kaasu johto töihin ryhtyminen 84 
» kansakoulun, lastentarhan ja haarakirjaston huoneisto-olot 26, 183 
» Kunto, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 244* 
» naisvoimistelijani avustaminen 244* 
» nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 173, 175 
» ravirata-alueella olevien rakennusten lunastaminen kaupungille 55 
» urheiluveikot, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 244* 

Käsityöopisto, Helsingin, avustuksen myöntäminen sille 182 
» » tontin luovuttaminen sille 188 

Kätilötoimen järjestäminen 147 
Käymälät 202, 209, 37* 
Käyttörahasto 11, 25, 134 



260* Hakemisto 

Käännöstöistä suoritettavat palkkiot 98 
Köyhäinhoidollisten varatöiden suorittaminen 165, 215, 100* 
Köyhäinhoidon antamisesta kertynyt korvaus 139* 

» kassa- ja tiliviraston tileissä esiintyneet väärinkäytökset 43, 159, 160 
» valvontapiirit 89*—91* 

Köyhäinhoitoavustukset, työttömyyden takia annetut, niiden takaisin periminen 101* 
» ks. myös Huoltotoimi. 

Kööpenhamina, siellä pidettävän Pohjoismaiden suurkaupunkien konferenssin 
jäsenten vaali 10 

» sikäläisen palokunnan 250-vuotisjuhla 60* 

Laakson ratsastuskenttä 200, 294 
Lahjoitus kaupungin orpojen hyväksi 171 
Lahjoitusrahastot, avustusten jakaminen niistä huoltolautakunnan toimesta 124* 

>\ lastensuojelutarkoituksiin käytettävät 170*, 181* 
» niiden korkovarain käyttö ... 13—14, 134, 124* 

Lainakoron alentamista koskevat anomukset 13 
Lainat, kaupungin myöntämät 13, 133 

» » ottamat 12, 130 
» niiden konverttaaminen 12, 130 
» » käyttösuunnitelmat 12, 29 

Lainrikkojat, alaikäiset 151*, 161* 
Laitoshoitoa nauttineet köyhäinhoidolliset henkilöt 114*—117* 
Laiturihuoltotariffi 219 
Laituripituus 48* 
Laiturit 222, 49* 
Laivaliikenne satamissa 50*—53* 
Laivatelakka-alueen vuokralleanto 263 
Lammassaari 200 
Lapinlahden sairaalan alueen ottaminen kaupungin hallintaan 187 

» » johtajalle myönnetty korvausmaksu 245 
Lapinlahdenkadun, Albertinkadun ja Ruoholahdenkadun risteyksen uudelleen-

järjestely 279 
» leventäminen 53, 64, 72 

Laskujen hyväksyminen 94, 242 
Lastenhoidon neuvonta-asemat, niiden toiminta 170* 

» » Toukolan, valohoitolampun osto sinne 19 
» » Töölön, kesäkaitsijakurssin pitäminen sen huo-

neistossa 170 
» » » lastenvaunujen säilytyspaikan vuok 

raaminen sille 170 
» » » lisäpalkkion myöntäminen sen lääkärille 19 
» » ' » palkkion suorittaminen sen hoitajan R. 

Krohnin viransijaiselle 170 
» » » toisen hoitajan palkkaaminen sinne 19, 152* 

Lastenhoidonneuvolat, ks. Lastenhoidon neuvonta-asemat. 
Lastenhoitoyhdistys, Suomen, lahjoitusvarojen luovuttaminen sille 13 
Lastenhuoltolaitokset, niiden palveluskunnan työajan säännöstely 153* 

» » toimintaa koskevat selostukset 157*—159*, 162*—163* 
» » viranhaltijat 168—169, 157*—159*, 162* 

Lastenhuoltotoimintaa koskevat säännökset 45 
Lastenkodit, lastensuojelulautakunnan alaiset 168, 161*, 175*—182* 

» niiden avustaminen 46, 173, 174, 175 
» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset lapset 117* 

Lastenlinnaa varten luovutettavat tontit 57 
Lastenpoliklinikan avustusmäärärahan ylittäminen 37 
Lastenpuistojen järjestäminen 200 
Lastensuojelu, sen järjestäminen uusien huoltolakien perusteella 88*, 149* 

» sitä varten v:n 1937 menosääntöön otetut määrärahat 15, 19 
Lastensuojelulautakunnan alaisten maataloustyöntekijäin työajan säännöstely 153* 

» jaosto lapsen tai nuoren henkilön huostaan ottamista 
koskevien asioiden käsittelyä varten 167 

» kokoonpano 150* 
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Lastensuo jelulautakunnan liittyminen Suomen lastensuojelun ja nuorisonhuol-
lon keskusliiton jäseneksi 167 

» vuosikertomus 149* 
Lastensuojelumäärärahain ylittäminen 46 
Lastensuojeluviraston viranhaltijat 45, 167, 153* 
Lastentarhat, niiden johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 

jäsenten vaali 90 
» » määrärahain ylittäminen 50 
» » viranhaltijat 50, 181—182 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 181—182, 183 

Latokartanon nuorisosiirtolassa olleiden helsinkiläisten oppilaiden oppilasmak-
sujen suorittaminen 165 

Lauantaimajojen pystyttäminen Lauttasaareen 266 
Lausunnot, kiinteistölautakunnan antamat 245, 270, 277, 279—281, 289—290, 297 

» lastensuoj elulautakunnan antamat 151* 
» palolautakunnan antamat 59* 
» puhtaanapitolautakunnan antamat 33* 
» satamalautakunnan antamat 45*—47* 
» teurastamolautakunnan antamat 67* 
» työnvälityslautakunnan antamat 210*, 211* 

Lauttasaari, laivaliikenne sen kansanpuistoon 73, 293 
» lauantaimajojen pystyttäminen sinne 266 
» leiritoiminnan järjestäminen sinne 267, 291 
» määrärahan myöntäminen sen siltaa varten 211 
» sen kahvilakioskin vuokralleanto 291 
» » maantiesillan liikennöiminen 143 
» » rakennusjärjestys 205 
» » taajaväkisen yhdyskunnan rajain määrääminen 74 
» siellä sijaitsevien huviloiden vuokralleanto 286 
» viemäri- ja vesijohtojen sijoittaminen sinne 214 

Leikkikenttätoiminnan järjestäminen lapsille 122, 200, 152*, 166* 
Leimamerkit, korttelin n:o 296 a uudelleenjärjestämiseksi tehdyn vaihtoväli-

kirjan varustaminen sellaisilla 187 
Leiritoiminta Degerön alueella 291 

» Kulosaaren kartanon alueella 286 
» Lauttasaarella 267, 291 
» Tomtbackan tilan alueella 277 

Lentokenttä, huoltoaseman rakentaminen sinne 205 
» sen laajentaminen 190, 206 
» » lähistön kunnostaminen 201 
» » palotoimen järjestäminen 146, 59* 
» » toimihenkilöiden määrääminen 205 

Lentokoneiden satamamaksut 54*, 57* 
Lentosatamat 224 
Lepokoti, Helsingin taloustyöjitekijäin, sen ylläpitämisen avustaminen ... 174, 175 

» kaupungin sairaanhoitajattarien, sen ylläpitämisen avustaminen 158 
Leski- ja orpoeläkkeet, kaupunginvaltuuston myöntämät 8—9 
Leski- ja orpokassa, kunnallinen 7, 17, 106 
Lietteen myynti 215 
Lihan tukkuhinnat Helsingissä 86* 

» tuonti Helsinkiin 86* 
Lihantarkastamon toiminta 72* 
Liikekannallepanon sattuessa puolustuslaitokselle luovutettavat hevoset ja 

ajoneuvot 236 
Liikennej är j estys — 31 
Liikenneluvat 144, 277 
Liikennemaksut 219, 54*—55* 
Liikennemerkkien asettaminen 212—214 
Liikenneohjauspaikat, tehoisan valaistuksen järjestäminen niille 229 
Liikennetarkkailu 145 
Liikenneviikon järjestäminen 234 
Liikenteen järjestelyä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 144 
Liisanpuistikon istutukset 215 
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Liitoskysymys, kaupungin 96, 104*, 151* 
Liljebladin, Ä., rahaston korkovarojen käyttö 135 
Linja-autoasema, sen lippujenmyyntipaikkain lukumäärän lisääminen 209 

» » toimistomaksut 237 
Linja-autoasemain sijoittamista valmistelevan komitean asettaminen 269 
Linj a-autoj en sallittu kokonaispaino • 143 
Linja-autoliikenteen, Arabian ja Vanhankaupungin välisen, järjestäminen 32 
Linja-autonkuljettajain rekisteröinti 143 
Linnankoskenkadun tontin n:o 25 luovuttaminen Kenraali Mannerheimin las-

tensuojeluliitolle .... 57 
Lippujen hankkimiseen myönnetty määräraha 208 
Liputuskustannukset 129 
Lohkomiskustannusten suorittaminen 245 
Loistojen hankkiminen Länsisataman väylän merkitsemiseksi 24, 82, 222, 20*, 49* 
Luistinradat — 177, 294, 306, 242* 
Lumityöt, ylimääräisten työntekijäin ottaminen niihin 165, 98* 
Luottokuljetuslippujen hankinta työttömille ulkokuntalaisille , 98* 
Lyhytaikaisen luoton ottaminen 11, 130 
Lysoolipuhtaanapitäjäin palkankorotukset 148 
Lämmittelytuvan ylläpitämisen avustaminen 163, 98* 
Lämpöjohtokanavain rakentaminen Unioninkadun alitse 192 
Lrämpöteknikon vuosikertomus 28* 
Länsisatama, sen erään alueen vuokraaminen rautatiehallitukselle 224 

» » väylän loistojen järjestäminen 24, 82, 222, 20*, 49* 
» varastokonttorirakennuksen rakentaminen sinne 81 

Länt. Puistotien leventäminen 196, 279 
» Rantatien pohjoisosan kunnostaminen — 76 

Lääkärintodistukset, sairaslomien perusteeksi esitettävät 105 

Maanmittaustoimitukset 198 
Maanteiden oikaiseminen 212 
Maantieksi julistaminen 211—212 
Maantienjatkeiden kunnossapitoon myönnetty valtionapu 208 
Maarekisterin laatimista varten pyydetty selvitys 186 
Maatalous- ja metsätieteenopetusrakennusten lämpöjohtökanavat 192 
Maatalousosaston perustaminen työnvälitystoimistoon 47, 211* 
Maatilat, kaupungin, niiden hallintaa ja hoitoa koskeva vuosikertomus 297 

» . . » tinkimaitoa niiltä luovutettaessa myönnetty luotto .. . . . . 245 
Mahogany oy:n omistaman tontin luovuttaminen kaupungille 186 
Maidon merkitystä ihmisravintona koskevan selostuksen laatiminen 151 
Maidontarkastamo, sen määrärahain lisääminen ja ylittäminen 35 

» »-.-viranhaltijat 148 
» uusien virkain perustaminen sinne 35 

Mainoskorttien jakaminen turistilaivain matkustajille 142 
Mainoslaitteiden asettaminen , 267 
Mainostaminen, Helsingin kaupungin 234 
Mainosten valvonnan järjestäminen 122 
Maistraatin asemakaava- ja rakennusasiain käsittelyä varten valittavan lisä-

jäsenen vaalin ehdokkaat 30 
» viranhaltijat 5, 140 

Maito taloudellinen majailmankongressi 151 
Makasiini oy., ks. Helsingin makasiini oy. 
Makasiinikorttelin n:o 150 myynti 54, 66, 188 
Makasiinin vuokrat 54*, 56* 
Makasiinirannan laituri ....... 49* 
Makkarainmyynti kaupungin kaduilla 60, 282 
Malmgärdin Virkataloon vedetty suurjännitelinja 276 
Malmin kaatopaikka 80, 218, 39* 

» kalkkiniekkatiilitehdas oy 238 
» keskusampumarata-alue, uhkasakon määrääminen luvattomasta oles-

kelusta siellä 145 
» sähkölaitoksen, Suomen sähkö oy. Gottfr. Strömbergin ja kaupungin 

välinen sopimus 193 
Mankala fors ab. nimistä yhtiötä koskevat kysymykset 237 
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Marian sairaala 38, 151 152 
» turvakoti 50, 90 

Mariankadun tontin n:o 6 jakaminen kahtia 70 
Mariayhdistyksen, Helsingin, avustaminen 174, 175 
Marttayhdistysten avustaminen , 174, 175 
Matka-apurahat, kaupunginhallituksen myöntämät 124—126 

» kiinteistölautakunnan myöntämät 245 
» teknillisten laitosten hallituksen myöntämät 229 

Matkahuolto oy:n ehdottamat linja-autoaseman toimistomaksut 237 
Matkailijalaivat, mainoskorttien jakaminen niiden matkustajille 142 

» satamissa käyneet 53* 
Matkakertomukset 126 
Matkakulujen korvaaminen 127 
Mechelininkadun tontin n:o 7 jakaminen kahtia 71 
Meilahden katu- ja viemärityösuunnitelma ... 269 
Menoarvio, kaupungin v:n 1938 15> 17 
Merenkulku 50* 

» oy., höyrylaiva H 5:n myynti sille 73, 245 
Merenkulkuteknillinen konferenssi 234 
Merimelojat yhdistys, Etel. Humalluodon vuokraaminen sille 263 
Merimieslähetysseuran, Suomen, avustaminen 174, 175 
Merimiesten työnvälitys 172, 229* 
Merivartiolaitos, huoneiston vuokraaminen sille 295 
Merkkipallon hankkiminen aikamerkin antamista varten 245 
Messeniuksenkadun tonttia n:o 5 koskeva asemakaavanmuutos 68 
Messukenttä, väliaikaisen valaistuksen järjestäminen sinne 229 
Metalli varasto oy:n rakennuslupa-anomus 191 
Metsäpalon sammutuskustannusten suorittaminen 216 
Metsästysoikeus, kiinteistölautakunnan myöntämä 277 
Metsät, Tervalammen tilan, niiden palovakuuttaminen 162 
Metsätyöt, lastensuojelulautakunnan alaisilla tiloilla suoritettavat 169, 153* 
Mielisairaalain kustannuksiin myönnetty valtionapu 157 
Mieskuoron, Helsingin työväen, avustaminen 51 
Mjölbollstadin parantolan hoitopäivämaksu 150 
Moottori ajoneuvoasetusta koskevat huomautukset 237 
Moottoriajoneuvojen, kaupungin, käyttö 105 
Moottoriajoneuvovero - 139 
Moottorivenenopeuskilpailujen toimeenpano Kaivopuiston edustalla 226 
Muistoesineiden myynti satama-alueella 285 
Mukavuuslaitokset 202, 209 
Munkkiniemen erään alueen rakennussuunnitelma 73 

» yhdyskunnan rakennussuunnitelma 204 
Munkkisaaren myllyrakennus 266 

» tehdasrakennuksen kunnostaminen 26, 76, 203 
» » - vuokralleanto 285, 286 

Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Musiikkilautakunnan kokoonpano 90, 198* 

» taidelaitoksille suoritettavat avustukset 185 
» vuosikertomus 198* 

Mustasaaren rakennusten vuokralleanto 292 
Mustikkamaa, nyrkkeilylavan pystyttäminen sinne 294 

» sen uimalaitoksen ^luovuttaminen Helsingin työväen uimareille 294 
» » ulkoilmanäyttämön katsomon kunnostaminen 199, 296 
» siellä olevien huvilain vuokralleanto 292 

Muuntoaseman asentaminen Eteläsatamaan 85 
» » Limingantien varrelle 267 

Myrskyvaroituslaitteet 222, 49* 
Myyntiaitta 233, 98*, 238* 
Mäkelän tehdaskorttelin jaoituskaavanmuutos 278 
Mäkelänkadun johtotöiden suorittaminen 83, 84, 85 

Naisten työtupa, sen työntekijäin palkan korottaminen 45 
» » » vuosikertomus 232* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 164 
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Naurissaari, pienjännitejohdon vetäminen sinne • •• 276 
Nedergård RN 2 nimisen tilan siirtäminen hallinnollisesti Helsingin kaupunkiin 

k u u l u v a k s i 3 
Neli oy:n vahingonkorvausvaatimus 236 
Neuvonta-asemat, lastenhoidon 170, 170* 
Niitto-oikeuden myöntäminen 268 
Nikkilän sairaala ..' 40—41, 154—157, 23* 
Nilsiäntien eräiden tonttien yhdistäminen . 69, 70 
Nobel Standard Suomessa oy:n liikennemaksujen veloittamista koskeva valitus 220 
Nokivalkeat . 62* 
Norjan kunnallislakien 100-vuotis juhla 126 

» lähetvstökiinteistön kunnallisvero 137 
Normaalilyseon, suomalaisen, 50-vuotisriemujuhla 182 
Nosturien hankinta 222, 50* 

» kävttö 53* 
Nosturitaksa" 48* 
Nouseva voima, raittiusyhdistys, sen avustaminen 176 
Nousuportaiden rakentamiseen myönnetty lupa 267 
Nummelan parantolassa olevien kaupungin hoitopaikkain hoitopäivistä saa-

tava valtionapu 150 
Nuohoustoimen uudelleenjärjestely 33, 60*, 62* 
Nuoret Italian ystävät, yhdistys, leirialueen luovuttaminen sille 291 
Nuorisonhuolto jaosto, lasten suojelu viras ton 166* 
Nuorisosiirtolat 165 
Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 163, 173, 175 

» naisten kristillisen yhdistyksen avustaminen 173, 175 
Näkinkujan pumppuasema 79, 198 

Obligatioiden arvonta 132 
» osto 132 
» painatus 130 

Oikeusaputoimiston johtokunnan kokoonpano 89, 205* 
» määrärahain ylittäminen 47 
» vuosikertomus 205* 

Olympiakisat 123 
Omakotialue, Koskelan, sitä koskevat määräykset 269 

» sellaisen järjestämistä koskeva aloite 62 
Omakotilainat 133, 269 
Omakotiraken nus toiminnan rahoittaminen 12; 
Omakotitalot, kaupungin omistukseen joutuneet, niiden myyntihintain vah-

vistaminen 269 
Omakotitoimintaa koskeva vtn Linturin promemoria 203: 

Omnibus oy., sen osakkeiden osto 92 
>> '» » johtokunnan jäsenten ja varajäsenten sekä sen tilintarkasta-

jain vaali 237 
Opetuslaitokset, niiden opettajille maksettavat tuntipalkat 122; 
Oppikoulujen vanhempainneuvostojen jäsenten vaali 91 
Oras raittiusyhdistys, sen avustaminen 176 
Osakkeiden myvnti 288 

» osto 92 
Otso, kaupungin jäänmurtaja 23, 80, 220, 48* 
Ottolapsiksi toimitetut lastensuojelulautakunnan hoidokit 170* 
Oulunkylän alueryhmän vuokra-alueiden vuokrasuhteet 58, 189, 244 

Paikan vuokrat 54*, 56* 
Painatustöiden valvojan apulaiset 97 

» » oikeuttaminen käyttämään eräitä tulojaan meno-
jensa peittämiseen 98 

» » vuosikertomus 99 
Pakinkylän rakennussuunnitelma 204 
Pakinojan perkaus 205 
Pakkahuoneen ulkopuolella punnitsevien vaakamestarien taksa 48* 
Pakkahuoneet 49* 
Pakkohuutokaupoissa huudettujen vuokraoikeuksien ynnä rakennusten myynti 59 



Hakemisto 265* 

Pakkolunastus eräiden alueiden käyttöoikeuden hankkimiseksi Nikkilän sai-
raalaa varten 156 

Pakkoperintä 9* 
Palkankorotusanomuksia valmistamaan asetettu komitea 121 
Palkat, kaupungin työntekijöille maksetut 16*, 42*, 233*—236* 
Palkkajärjestely, kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin 6 
Palkkiosääntö, * kaupungin hallitusten y.m., muutosten tekeminen siihen ... 5 
Pallokenttä oy:tä koskevat kysymykset 91, 238 
Palojärjestys 33, 146 
Palokunnan rahastot 66* 
Palolaitoksen määrärahain ylittäminen 34 

» tarpeettomaksi kävneen varustuksen siirtäminen muihin lai-
toksiin 146, 157 

» uimaliput 17 
» viranhaltijat 32, 146, 59*, 60* 
» vuosikertomus 59* 

Palolautakunnan kokoonpano 89, 59* 
Palomuurien, yhteisten, rakentamiseen myönnetyt luvat 267 
Palopäällikön määrääminen Herttoniemen öljysatama-alueelle 32 
Palosaaren huvilan vuokralleanto 292 
Palotarkastajan viran perustaminen 32, 60* 
Palotoimen järjestely kaupungin liitosalueilla 59* 

» » lentokentällä 146, 59* 
Palovahinkojen korvaaminen 203, 65* 
Palovakuutukset 203 
Palvelijatarko tien ylläpitämisen avustaminen 174, 175 
Pankkiiri ov:n veronkavallusta koskevasta tutkimuksesta suoritettavat palk-

kiot : 103 
Pariisin maailmannäyttely, Aleksis Kiven koulua esittävien valokuvien lä-

hettäminen sinne 179 
» » delegation lähettäminen sinne 10, 128 

Parmaustaksa 141 
Pasilan nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 173, 175 

» poliisivartiokonttorin esimiehen asunnon järjestely 142 
Pauligin, G., lahjoitusrahaston korkovarojen käyttö 14, 135 
Pelastusarmeijan avustaminen 46, 163, 174, 175, 98* 

» ja kaupungin välisen sopimuksen pidentäminen ... 190, 257, 258 
» lainan lainaehtojen muuttaminen 13 
» nuoriso-osasto, leirialueen luovuttaminen sille 291 
» oikeuttaminen asettamaan joulupatojaan kaupungille 285 
» uuden talon piirustusten hyväksyminen 203 

Perimispalkkion vaatimista koskevat määräyksel 136 
Perunakellarin vuokraaminen viljefyspalstatoimikunnan tarpeita varten 288 
Perunapalstamaksut, niiden kannanta 200 
Perunkirjain, Helsingin, julkaiseminen 92 
Petro olin jakelulaitteet 264 
Pieni Verkkosaari, sen erään alueen vuokralleanto 263 
Pihlajasaari, kaupan harjoittaminen siellä 291 

» sen ja Hietalahdenrannan välinen liikenne 73 
» » puhelinlinjan käyttö 295 
» » ravintolarakennuksen laajentaminen 26 
» » » vuokralleanto 290 
» siellä olevien huviloiden vuokralleanto 292 

Piirinuohoojain verokavallus 138 
Piirinuohoojamestarien erottaminen 146 
Piirustukset, kaupunginhallituksen hyväksymät 203 

» kiinteistölautakunnan hyväks^rmät 268, 295 
» satamalautakunnan hyväksymät 47* 

Piirustuskurssien järjestäminen kansakoulunopettajille 180 
Pikakirjoitustöistä suoritettavat palkkiot 98 
Pikkulastenkoti, H. Kivimäen, sen ylläpitämisen avustaminen 173, 175 
Pitäjänmäen erään alueen vuokralleanto 58 
Pohjoismaiden kaupunginlääkärien kokous 234 
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Pohjoismaiden pääkaupunkien ampumakilpailujen kustannusten suorittami-
nen 48 

» suurkaupunkien konferenssi 127 
Pohjoismainen muusikeriuniooni, sen kongressin avustaminen 185 

» silkkitehdas oy., alueen vuokraaminen sille 58 
Pohjoismaiset ratsastuskilpailut — • 201 
Poikakerhon ylläpitämisen avustaminen 173, 175 
Poikakotiyhdistyksen, Helsingin, avustaminen 173, 175 
Poliisijärjestvksen 68 §:n voimaan saattaminen 31 
Poliisilaitos, autovajan vuokraaminen sille 288 

». sairaanhoitajattarenviran perustaminen sinne 37 
» sen huoneistot, menot y.m 142 
» >> määrärahain ylittäminen 31 
» » rikososaston sairaanhoitajattaren lisäloma 150 
» » uimaliput 17 

Poliisimiesten komentaminen vlläpitämään järjestystä kansanpuistossa 200 
Poliisitalon rakentaminen kortteliin n:o 163 31 
Polkupyöräin rekisteröinti 31 
Polttoaine osuuskunnan ja kaupungin välinen vuokrasopimus 81 
Polyteknikkojen ilmailukerhon liitokoneiden säilyttäminen Kellosaaren lento-

mallissa 224 
Porin kaupunkia koskevan kuvateoksen saanti 235 
Postikujan alle sijoitettava autotalli 209 
Postin kuljetus rautatieaseman sanomalehtilaiturille 60 
Pronssikauden aikaisen haudan suojaaminen 215 
Psykiatrilääkärinviran perustaminen, kansakouluihin 178 
Puhdistuslaitokset 78, 198, 23* 
Puhelimet 121 
Puhelinkaapelin johtaminen Kulosaarelle 193 
Puhelinkioskin pystyttämiseen myönnetty lupa 288 
Puhelinkytkinkaappien sijoittaminen 193, 267 
Puhelinyhdistys, ks. Helsingin puhelinyhdistys. 
Puhtaanapito, Hakaniementorin kahden pistoraiteen 217 

» katujen 217, 35*, 41* 
Puhtaanapitokongressi, kolmas kansainvälinen kaupunkien 127 
Puhtaanapitolaitos, autojen osto sille 217 

» sen eräiden tulojen ja menojen tilittäminen 217 
» » satunnaisten töiden suorittaminen työttömyyshuolto-

kanslian välittämällä työvoimalla . 165, 98* 
» » viranhaltijat 216 

Puhtaanapitolautakunnan kokoonpano 88, 90, 33* 
» vuosikertomus 33* 

Puhtaanapitomäärärahain ylittäminen 80 
Puisto-osaston, rakennustoimiston, vuosikertomus 29* 
Puistot, eräiden sellaisten järjestely 72, 279 

» niiden käyttöoikeudet 267 
» sellaisen suunnitteleminen kortteliin n;o 133 65 
» töiden suorittaminen niissä 27, 215 

Puistotien, It., leventäminen 56 
» » tontin n:o 10 katuosuuden kunnossapito 218 
» Länt., leventäminen 196, 279 

Puistotyöntekijäin ottaminen puhtaanapitolaitoksen talvitöihin 215 
Pukinmäen rakennussuunnitelma 205 
Punaisen ristin sairaala 41, 158 
Punnitsemisvälineet, vaakamestarien käytettävinä olevat 222 
Puodinkylän kartanon huoneistojen käyttö 152* 

» vesialueen ja vesijätön jakaminen 198 
Pursimiehenkadun kaasu johdon uusiminen 84 

» tontin n:o i3 jakaminen kahtia 70 
» vesijohdon uusiminen 83 

Puun kaatamisesta vaadittu korvaus 193 
Pysäköimispaikkojen järjestäminen 212—213 
Pyykinkuivaustelineiden asettaminen 268 



Hakemisto 267* 

Päijänteentien johtotöiden suorittaminen 83, 84, 85 
Päivystyspalkkion suorittaminen kulkutautisairaalan konehenkilökunnalle ... 153 
Pääomatilin käytäntöönottaminen kaupungin kirjanpidossa 136 

Raajarikkoiset lapset, lastensuojelulautakunnan huostaan otetut 160* 
Raastuvanoikeus, sen muuttokustannusten suorittaminen 141 

» » määrärahain ylittäminen 30 
» - » oikeus asettaa komiteoita tai valiokuntia 141 
» » viranhaltijat 5, 141 

Raatihuone, tonttipaikan varaaminen sitä varten 31 
Radio vastaanotto] aitteiden käyttö autoissa 31 
Rahapajanrannan laiturin jatkeosan rakentaminen 222 

» rautatielaitteiden järjestely 222 
» varastorakennus, varain myöntäminen sitä varten 81, 221 

Rahastot 133—136 
Rahatoimikamarin historia 100 
Rahatoimiston määrärahain ylittäminen 4 

» varain hoidon: valvonta 94 
» vartiointi 100 
» viranhaltijat ' 99—100 

Raitioteiden merkkivalojen lisääminen 214 
Raitiotie ja omnibus oy., sen eläkekassan johtosääntö 237 

» » » » » johtokunnan jäsenten vaali 237 
» » /> » » palveluksessa olleiden henkilöiden oikeus lukea 

hyväkseen tämä palvelusaikansa . 84 
» » » » » palveluksesta kaupungin palvelukseen siirtyneen 

henkilön oikeus eläkkeeseen 92 
» » » » )> palveluksesta kaupungin palvelukseen siirtyneen 

henkilön oikeus kesälomaan ja sairasapuun .... . . 121 
Raittiustoiminnan tukeminen 176 
Raittiusyhdistysten avustaminen 245 
Rajasaaren puhdistuslaitos 26, 78, { 23* 
Rakennukset, eri hallinnonhaarani käyttämät, niiden pääoma-arvon korko- 1 

prosentti 136 
Rakennusjärjestys, Kuusisaaren 74 
Rakennuslupa-anomukset 191, 204 
Rakennuspiirustukset, ks. Piirustukset. 
Rakennussuunnitelmat, eräiden kaupunkialueen ulkopuolella olevien alueiden 73 

» Herttoniemen teollisuusalueen 72 
» niitä koskevat lausunnot 204 

Rakennustarkastus, Herttoniemen teollisuusalueen 30, 141 
Rakennustarkastuskonttorin määrärahain 3dittäminen 30, 141 

» viranhaltijat 141 
» vuosikertomus 202* 

Rakennusten purkaminen ja myynti 201 
Rakennustoimiston katurakennusosasto, sen vuosikertomus 21* 

» » tontin juovuttaminen sen putkiva-
raston tarpeisiin 67 

» puisto-osaston vuosikertomus 29* 
» satamarakennusosaston vuosikertomus 17* 
» suorittamista töistä kannettavat maksut 208 
» talorakennusosaston vuosikertomus 26* 
» tiliviraston vuosikertomus 32* 
» varasto-osaston vuosikertomus 32* 
» viranhaltijat 74—75, 206 

Rakentamisajan pidentäminen 54, 267 
Rakentamisoikeuden lisääminen 66, 67, 71 
Rannikkoliikenne 50* 
Ranskan valtion lahjoittama kirjallisuus 51 
Rantatien, Länt., pohjoisosan kunnostaminen 76 
Raskauden vuoksi myönnettävä virkavapaus 106 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginhallituksen diaariin merkityt 95 

» » kiinteistölautakunnan diaariin merkityt 245 
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Ratsastuskenttä, Laakson • 48, 200, 294 
Ratsastusstadionin hallinnon, hoidon ja luovutuksen järjestäminen 48 
Rautateiden eläinsuojelusyhdistyksen avustaminen 176 
Rautatieaseman sanomalehtilaiturille johtavan tien käyttöoikeus 60 
Raivtatieliikenn esatamissa 52* 
Rautatien keskusasema-aluetta koskeva asemakaavanmuutos 62 
Rautatientorin järjestely 71 
Rautatiet 222 
Ravirata, Käpylän, sen alueella olevien rakennusten lunastaminen kaupungille 55 
Reijolan alueen asemakaava 62 

» lastenkodin toiminta 162* 
Reimarsin alueella olevan tierummun korjaaminen 211 
Renlundin, K. H., stipendi- ja palkintorahaston korkovarojen käyttö 135 
Resvoin kappeli 209 
Re\vellin, V.,* arkkitehti, korttelia n:o 451 koskeva ostotarjous 188 
Revisiotoimiston määrärahain ylittäminen 5 

» viranhaltijat 4—5, 103—104 
Riento, raittiusyhdistys, sen avustaminen 176 
Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin erään ulosottoapulaisentoimen lakkaut-

taminen 30 
» » määrärahain ylittäminen 30 

Rokotusta koskevat päätökset 147 
Ruoholahdenkadun talon n:o 5 huoneistoon oikeuttavan osakkeen osto 53 

» tontin n:o 21 luovuttaminen kaupungille 186 
Ruokailukojut, oikeus niiden pitoon 266, 276 
Ruotsalaisen teatterin avustaminen 20—21 
Ruotsin arkkipiispan käynti kunnalliskodissa 160 
Ruskeasuo, vesijohdon rakentaminen sinne 83 
Ruuhalan tila, käyttöoikeuden luovuttaminen sen erääseen alueeseen 237 
Ruumishuoneen, Harjun, valmistuminen 158 
Ryttylän koulukoti, kunnalliskodin vanhan auton siirtäminen sinne 161 

» sen toiminta 158* 
» » » uudisrakennustyöt 152* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 168—169 
» » puimalan rakentaminen sinne 19 

Sairaalahoito vieraassa kunnassa 157 
Sairaalat, niiden eräiden viranhaltijain palkan määrääminen 157 

» » hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 
vaali 89 

» » sääntöjen 15 §:n muuttaminen 37 
» » tiliviraston kamreerinviran hoitaminen 151 
» » » määrärahan lisääminen 38 
» » valtionapu 157 
» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset henkilöt 116*, 117* 
» tilapäisestä ruokailusta niissä suoritettavat maksut 157 

Sairaalatarkastajanvirka 37—-38 
Sairaanhoitajatarkoulu 158 
Sairaanhoitajattaret, kaupungin, heidän lepokotinsa ylläpitämisen avusta-

minen 158 
Sairaankuljetustoimi, palokunnan 65* 
Sairasapu, kiinteistölautakunnan myöntämä 277, 281, 296 

» puhtaanapitolautakunnan myöntämä 34*, 42* 
Sairaslomat, niiden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 106—114 

» » perusteeksi esitettävät lääkärintodistukset 105 
» satamalautakunnan myöntämät 45* 
» teurastamolautakunnan myöntämät 68*—69* 
» ks. myös eri virastoja koskevia kappaleita. 

Sakkokorko- ja perimispalkkiomääräykset 136, 226 
Salmisaari, Alkoholiliike oy:n siellä olevat pistoraiteet 60, 192 
Sanomalehdet, niiden myyntipaikkojen määrääminen 285 

» niille kaupunginhallituksen päättämistä asioista annettavat 
tiedot 95 
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Santahaminan kylän siirtäminen hallinnollisesti Helsingin kaupunkiin kuu-
luvaksi 3 

Satamahallintotoimiston viranhaltijat 218, 43* 
Satamahinaaja Hercules 23, 80, 220, 48* 
Satamajäänmurtaja Otso 23, 80, 220, 48* 

» sellaisen hankkiminen 25 
Satamakamreerin opintomatka 48* 
Satamakannanta 49*, 54*—58* 
Satamalaitoksen viranhaltijat 80, 44* 
Satamalaitteet 48* 
Satamalautakunnan antamat lausunnot 45*—47* 

» kokoonpano 88, 90, 43* 
» vuosikertomus 43* 

Satamaliikenne 50* 
Satamaliikenneosaston virat ja viranhaltijat 43* 
Satamaliiton liittokokouksen järjestäminen 23 
Satamalähetystyön tukeminen Helsingissä 174, 175 
Satamamaksut 54*, 55* 
Satamasaari, kioskikaupan harjoittaminen siellä y.m 291 

» sen kansanpuiston järjestyssäännöt 293 
Satamat, kalasumppualusten viipyminen niissä 225 

» niiden alueella aluksista tapahtuva kauppa 225 
» » alueiden eristäminen * 225, 49* 
» » » vuokralleanto 47* 
» » aukiolo 48* 
» » mainostaminen 48* 
» » määrärahain ylittäminen 81 
» niissä käyneet laivat 50*—-53* 
» nosturien hankkiminen niihin . 222 

Satamataksojen muutokset 48* 
Satamatyöntekijäin oleskeluhuoneet 81, 221 
Satamavesipostit 54* 
Savilan pumppuasema 23* 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulut ja Marian turvakoti 50, 90 
Serumlaboratorio, valtion, kaupungin terveydenhoitolaitosten oikeus käyttää 

sitä 151 
Seurasaaren kaitsijan asunnon yläkerran vuokralleanto 292 

» ravintolan vuokralleanto 291 
» uimalaitoksen vuokralleanto . 294 

Sielullisesti sairaiden huoltotoimisto, lisämäärärahan myöntäminen sille 36 
» » » vahtimestarintoimen perustaminen sinne 36 
» » keskuskodit 36, 150, 289 
» » vastaanottoasema 150 

Sielunterveysseuran avustaminen . 36 
Siipikarjan, maasta vietävän, tarkastajan määrääminen 230 
Siipikarjateurastamo 86, 232, 71* 
Siirtolapuutarhaneuvojat, heidän oikeuttamisensa kantamaan perunapalsta-

maksuja 200 
Siirtolapuutarhat 73, 295, 312 
Siirtolapuutarhayhdistykset, huoneistojen luovuttaminen niille 180, 181 
Siltavuorenpenkereen tonttien n:ot 1, 2 ja 3 yhdistäminen 63 
Siltavuorenrannan leventäminen 210 
Sinebrychoff, P., ab:n neljän tontin yhdistäminen kahdeksi tontiksi 64 
Sirkuskadun nimen muuttaminen Paasivuorenkaduksi 71 
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassan osakkaina olevien kaupungin viranhal-

tijain leski- ja orpoeläkkeiden järjestäminen 7 
Sivistysjärjestöjen kansankonservatorion avu.staminen 174, 175 
Sivutoimet, sellaisten pitämistä koskeva huomautus 105 

» ks. myös eri virastoja koskevia kappaleita. 
Skogmanin, E. ja D., muistorahaston korkovarain käyttö 135 
Snellmaninkoulu, suojakatoksen rakentaminen sen pihamaalle 179 
Sofiankadun talo n:o 4, kattilan hankkiminen sen lämpökeskukseen 202 
Sofian lehdon pikkulastenkoti 168, 162*, 163*, 177*, 179* 180* 
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Sokeain avustaminen 174, 175 
Sokeaintalo-säätiön hallituksen jäsenten vaali 240 
Sonabyn tilaan kuuluvaa palstaa n:o 23 koskevan kauppakirjan laatiminen 56 
Sorakuopissa olevan soran määrä ja laatu , 93 
Sosiaali- ja opetusasiani johtaja, virkavapauden myöntäminen hänelle 3 
Sosiaalisten lautakuntien johtosääntökomitean jäsenen vaali 122 
Sotaväen ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannokset 86 
Sovinnollisuuden viikon toimikunnan avustaminen 233 
Stadionin rakennustöiden jatkaminen ........... 166 
Stadion-säätiön hallituksen jäsenten vaali 91 
Stansvikin tila, sen rakennussuunnitelma 73 

» » sinne johtavan tien oikaisu 198 
Stenbäckinkadun tonttien n:ot 28, ja 3.0 varaaminen Lastenlinnaa varten 57 
Stenius, M. G., ab:n oikeuttaminen rakentamaan suurjännitejohto Talin maiden 

halki 192 
Sterilisointia koskevien toimituskirjani vapauttaminen leimaverosta 148 
Sukupuoliasiani neuvontatoimiston lakkauttaminen 34 
Suojakaiteiden rakentaminen 213 
Suomalainen nafta oy:n vuokraoikeuksien siirtäminen Gulf Oil Corporation 

nimiselle yhtiölle 265 
» naisvoimisteluseura, sen avustaminen 244* 
» normaalilyseo, sen oppilaiden raittiusyhdistyksen Kipinän avus-

taminen 177 
» » » 50-vuotisriemujuhla 182 
» ooppera oy., sen hallintoneuvoston jäsenen vaali 240 
» » » » ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 200* 
» » sen avustaminen 20—21 
» partiojärjestö Hespartto. sen avustaminen 244* 
» Shell oy:n liikennemaksujen veloittamista koskeva valitus 219 
» yhteiskoulu, Nervanderinkadun tontin n:o 13 luovuttaminen sille 244 
» » sen uuden koulutalon piirustusten hyväksyminen ... 203 

Suomen hiilihappo oy:n vuokra-alueen rajojen järjestely 264 
» huolto työntekijäin liiton 20-vuotis juhla 127 
» ilmapuolustusliiton liitokoneiden säilyttäminen Kellosaaren lento-

hallissa 225 
» kaupunkiliiton 25-vuotisjuhlaa varten myönnetty määräraha 24 
» » kolmas yleinen asuntokongressi 244 
» lastensuojelun ja nuorisonhuollon keskusliitto, lastensuojelulautakun-

nan liittyminen sen jäseneksi 167 
» laulajain ja soittajain liiton avustaminen 174, 175 
» merimieslähetysseuran avustaminen 174, 175 
» messut osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenen, varajäsenten, tilintar-

kastajan ja varatilintarkastajan vaali 241 
» muusikeriliiton avustaminen 185 
» naisten liikuntakasvatusliiton avustaminen 244* 
» opiskelevan nuorison raittiusliiton avustaminen 176 
» punaisen ristin sairaala 158 
» sairaanhoitajatarliiton avustaminen 174, 175 
» sokeaiii hierojain yhdistyksen avustaminen 174, 175 
» sukututkimusseuran avustaminen 92 
» sähkö oy. Gottfr. Strömbergin, Oy. Malmin sähkölaitoksen ja kaupungin 

välinen sopimus , 193 
» työväen arkiston avustaminen 174, 175 
j> ulkomaankäviiäin seuran avustaminen 234 
» vankeusyhdistyksen ja lastensuojelulautakunnan välinen sopimus 151* 

Suomenlinnan laivamaksuista kansakouluoppilaille myönnetyt alennukset 180 
» linnoituspiirin aiheuttamat haitat 226 
» urheilijat yhdistyksen avustaminen 244* 

Suomi Filmi oy., Munkkisaaren tehdasrakennuksen erään osan vuokraaminen sille 285 
Suurjännitejohdon rakentaminen Talin maiden halki 192 
Suursuon vapaaehtoinen palokunta, alueen luovuttaminen sille 189 
Svenska kristliga föreningen av unga. män yhdistyksen avustaminen 173, 175 

» kvinnoförbundets gvmnastikklubb yhdistyksen avustaminen 244* 
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Svenska samskolan i Helsingfors nimisen säätiön tonttia koskeva asemakaavan- _ _ _ 
muutos 65 

Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor yhdistyksen avustaminen 244* 
Synnytyksen vuoksi myönnettävä virkavapaus 106 
Syyttäjistön tarverahojen ylittäminen 31 
Sähkö johtokeskuksen rakentamiseen myönnetty lupa 276 
Sähkölaitos, alueen varaaminen sen tarpeisiin .... > 59 

» kahden uuden höyrykattilan hankkiminen sille .. 85 
» osapalkan myöntäminen sen asentajalle A. Tassbergille hänen sai-

raslomansa ajalta 84 
» sen ala-aseman rakentaminen kortteliin n:o 216 a 187 
» » j a Imatran voima oy: n väliset riitak3^svmykset 230 
» » oikeuttaminen rakentamaan suurjännitekaapeli ja muuntoase-

ma Eteläsatamaan .. 85 
» » taloustariffin alentamista tarkoittava esitys 85 
» » viranhaltijat 229 
» uuden apulaisen palkkaaminen sen kattilahuoneeseen 85 
» yleisten mukavuuslaitosten sijoittaminen sen kortteliin n:o 216 a 

rakennettavaan ala-asemaan 209 
Sähkölinj ain vetämiseen myönnetyt luvat . . 192, 193 
Sähkönkulutuslaskun suorituksen viivästyminen 226 

» .. suoritus rahatoimistossa 227 
Säkenet, naisvoimisteluseura, sen avustaminen 244* 
Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teoston ja musiikkilautalcunnan välinen sopi-

mus 200* 
Södra Finlands fisktransportförening, sen kalasumppualusten viipyminen Etelä-

sataman myyntipaikoilla 225 
Sörnäisten höyryvoima-aseman konetehon lisääminen 85 

» nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 173, 175 
Sörnäs ab:n entisen vuokra-alueen vuokralleanto 57 

» » käyttämän vesialueen vuokra 219 
» » vuokra-alueiden ottaminen kaupungin haltuun 267 
» » vuokrasopimusten purkaminen 59, 190 

Sörnässtrand ab,, sen kiinteän omaisuuden osto 53 
» » siltä ostettujen tonttien lainhuuto 187 

Taidelaitosten avustusmäärärahani suorittamistapa 185 
Taideteollisuuskeskuskoulun johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 90 
Taideteosten osto 235 
Taivallahden ja Humallahden välisten ranta-alueiden järjestäminen 267 

» veden biologinen tutkimus 24* 
Takauksen hyväksyminen vuokramaksun suorittamiseksi 244 
Taksoituslautakunnan jäsenten vaali 89 
Talin kartano, suurjännitelinjan vetäminen sen maiden halki 192, 276 

» siirtolapuutarhan uuden majatyypin hyväksyminen 295 
» siirtolapuutarhayhdistyksen oikeuttaminen käyttämään suomenkielisen 

työväenopiston huoneistoa 180 
Tallbackan huvilapalsta, sitä koskeva vapaa vuokrasopimuksen siirto-oikeus ... 265 
Talousarvio, kaupungille v:ksi 1938 vahvistettu 14 
Talousarvioasetelmain, kaupunkien, yhdenmukaistaminen 14 
Talousarvioehdotus, kaupungin v:n 1938, sen valmistelu 139—140 

» kiinteistölautakunnan v:ksi 1938 laatima 245, 288 
Taloustyöntekijäkodin avustaminen 174, 175 
Talviliikenne 219 
Talvipuhtaanapito, katujen 217, 36* 
Talvivesipostin rakentaminen Kaisaniemen pienelle kentälle 228 
Tapanilan erään alueen luovuttaminen urheilukentäksi 189 
Tapaninkylässä sijaitsevan Häkansvikin tilan osto 53 
Tapaturmakorvauksen myöntäminen Tervalammen työlaitoksessa työvelvolli-

suutta suorittavalle henkilölle 162 
Tapaturmat, naisten työtuvassa sattuneet 233* 

» puhtaanapitolaitoksen töissä sattuneet 34*, 42* 
» tulipalojen yhteydessä sattuneet 64* 
» yleisissä töissä sattuneet 17* 
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Tapaturmavakuutus, kaupungin työntekijäin 106 
Tapiolan tilaa koskevan kiinteistökaupan oikaiseminen 55 
Tarkkampujankatu 12 asunto oy:n rakennuksen ullakkokerroksen sisustaminen 71 
Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 140 
Tavaraliikenne satamissa 50* 
Tavolan koulukodin huoneistokysymys 152* 

» » toiminta 158* 
Teatterien avustaminen 20—21, 51 

» turvavartio . 62* 
Teatteriesplanaadin vedenheittolaitos 209 
Teatterikujaa, It., koskeva asemakaavanmuutos 63, 193 
Tehdaskorttelin n:o 294 uudelleenjärjestely 71 
Tehdas tontit, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 262 

» niiden järjestäminen Mäkelänkadun, Käpylän ja Pasilan aseman 
väliselle alueelle 198 

» » vuokraoikeuden siirto 263 
» » vuokrasopimuskaavakkeen hyväksyminen 262 

Tehtaanpuisto, kahlaamon järjestäminen sinne 215 
» sen järjestely 79 

Teknilliset laitokset, lupa niiden uudistöiden aloittamiseen 227 
» » niiden hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan 

ja jäsenten vaali 90 
» » » voiton osittainen siirtäminen uudistusrahastoihin ... 227 
» » rakennustoimiston niiltä veloitettava lisäprosentti 208 

Tekniska läroverket i Helsingfors nimisen säätiön tontin rakentamisajan piden-
täminen 54 

Telakka-aluetta, Eteläsataman, koskeva vuokrasopimus 190 
Telttailun salliminen eri paikoilla 266, 277, 286, 291, 310 
Temppeliaukion asemakaavan muuttaminen 67 

» kirkon luonnospiirustusten hyväksyminen y.m 59, 67 
Teollisuuskadun johtotöiden suorittaminen 83, 84 
Teollisuuskoulun johtokunnan jäsenen vaali 91 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuran avustaminen 174, 175 
Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 200* 
Tervalammen työlaitos, irtaimiston hankkiminen sinne 44 

» » sen ja Vihdinseudun osuusliikkeen välinen vuokra-
sopimus 44 

» » » johtokunnan kokoonpano 94* 
» » » » palkkiot 5 
» » » uudisrakennustyöt 43—44, 101* 
» » » vuosikertomus 120* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset ... 161—162 

Tervasaaren penkereen rakentaminen 211 
» puhdistuslaitos 79, 198 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio, lisämäärärahan myöntäminen sille ... 35 
» » » sen näytteidenottajantoimen hoita-

minen 148 
» » » uusien virkain perustaminen sinne 34 

Terveydenhoitojärjestyksen 52 §:n muuttamista koskeva aloite 34 
Terveydenhoitolautakunnan alaisille viranhaltijoille myönnettävät etuannit 151 

» määrärahain ylittäminen 34 
» toimiston viranhaltijat.... 34, 147 

Terveystoimisto 36, 37, 150 
Teräs, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 244* 
Testamentit, kaupungin hyväksi tehdyt 13 
Teurastamo, korjaustöiden suorittaminen siellä 231 

» luentojen y.m. järjestäminen siellä 231 
» sen julistaminen yleiseksi teurastamoksi 86 
» » siipikarjateurastamo 86, 71* 
» » taksat 86, 232 
» » uudisrakennukset 86 
» » viranhaltijat 85, 230, 67*—69* 
» » vuosikertomus 232, 67* 
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Teurastamo, sitä koskevissa tutkimuksissa käytettävät asiantuntijat 231 
Teurastamoalueen erään osan vuokralleanto 232 
Teurastamo lautakunnan kokoonpano 90, 67* 
Tien käyttöoikeuden myöntäminen C). W. Nyströmin perillisille 281 
Tierummun korjaaminen 211 
Tietyöt 211 
Tilastotoimiston huoneisto 101 

» julkaisutoiminta 2* 
» määrärahan ylittäminen 4, 7* 
» suoritettava asunto-olojen tutkiminen 17, 5* 
» viranhaltijat 100—101, 1*—2* 
» vuosikertomus 1* 

Tilinpäätös, kaupungin v:n 1936 10, 130 
Tilintarkastus, kaupungin v:n 1936 11, 130 
Tinkimaitoa luovutettaessa kaupungin maatiloilta myönnetty luotto 245 
Toivolan koulukodin keittiörakennuksen palovakuuttaminen 203 

» » toiminta 158*, 162* 
» » viranhaltijat 168, 162* 
» tilaa koskevan kiinteistökaupan oikaiseminen 55 

Toivoniemen tila, puhdistushakkuun toimittaminen sen metsissä 169 
Toivonliiton, Helsingin, avustaminen 173, 175 
Tomtbackan tila, leiritoiminnan järjestäminen sinne 277 
Tontinmittaukset, kaupungin omistamilla tonteilla toimitettavat 186 
Tontit, eri hallinnonhaarani käyttämät, niiden pääoma-arvon korkoprosentti ... 136 

» kiinteistölautakunnan myymät 246—249 
» niiden luettelointi 186 
» » myynti yksityisille kouluille 187 
» » myyntiluettelon valmistaminen 187, 249 

Tonttijakokartat 281 
Tonttijaonmuutokset 69—71 
Tonttirekisteri 186 
Topeliuksenkadun, Niittykadun ja Rajasaarentien rajoittaman alueen asema-

kaavanmuutos 68 
Torikauppa 34, 282 
Toukolan kaasu johtotyöt 84 

» niityn kunnostaminen 80 
» lastenhoidon neuvonta-asema 19, 174* 
» voimistelu- ja urheiluseura Teräs, sen avustaminen 244* 

Toverit, raittiusseura, sen avustaminen 177 
Trustivapaa bensiini oy:n maksettavan aluevuokran alentaminen 190 
Tuberkuloosihuolto 35, 149 
Tuberkuloosihuoltotoimiston alaisissa sairaskodeissa ulkokuntalaisilta potilailta 

kannettava vuorokausimaksu 36, 98* 
» tilasto 4* 

Tuberkuloosisairaala 41, 157 
Tuberkuloottisten alkoholistien sijoittaminen 122, 99* 

» asuntolat 149 
» irtolaisten sijoitusmahdollisuudet 164 

Tulipalot 
Tulli-ja pakkahuoneet 220, 49* 
Tullimakasiinin, Katajanokan uuden, kalustaminen 81 
Tulo- ja omaisuusverolautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 87—88 . 
Tuloarvio, kaupungin v:n 1938 15, 28 
Tuntipalkkain järjestely kaupungin opetuslaitoksissa 122 
Tuomarinkylän—Helsingin maantie 211, 214 

» tila, au to vajan rakentamiseen sinne myönnetty lupa 191 
» » puimahuoneiden rakentaminen sinne 53 

Tuonti 50*—52* 
Turistiesineiden myynti 285 
Turistilaivat, mainoskorttien jakaminen niiden matkustajille 142 

» satamissa käyneet 53* 
Turuntien tonttien n:ot 70 b ja 72 välisen rajan järjestäminen 69 
Tutkijalautakunnan jäsenten vaali 89 

18* Kunnall. kert. 1937 



274* Hakemisto 

Tuulaakimaksut 54*, 55* 
Tuurholman kansanpuisto, järjestyksen ylläpitäminen siellä 200 

» » sen kioskien vuokralleanto 291 
» » » rantahuvilan vuokralleanto 292 
» » telttailun salliminen siellä 291 

Työaika kesällä : • •• 104 
Työlaitosten järjestyssäännöt, päiväjärjestys sekä niissä olevien hoidokkien 

työnsuoritusten ja käytöksen arvosteluperusteet 103* 
» keskusliitto, kaupungin liittyminen sen jäseneksi 163, 102* 
» mahdollisuudet sijoittaa naisirtolaisia 164 
» myyntiaitan johtokunnan kokoonpano 233, 238* 
» » vuosikertomus 238* 
» vuosikertomukset 117*, 120*, 140* 

T y ö n t e k i j ä t , kaupungin töissä olevat, heidän kesälomansa pidentäminen, ... 6, 121 
» » » » » palkkaryhmittelynsä tarkistami-

nen ja palkkainsa korottaminen ... 6 
» » » » » tapaturmavakuutuksensa järjestä-

minen 106 
» » yleisissä töissä olleet, heidän lukumääränsä 16* 
,> » » » » » nauttimansa kesäloma ... 17* 
» naisten työtuvassa työskennelleet, heidän lukumääränsä y.m. 233* 236* 
» » » työskentelevät, heidän tuntipalkkansa korot-

taminen 45 
» ks. myös Vara työn tekijät. 

Työnvälityksen harjoittamisluvat 48, 211* 
Työnvälityslautakunnan kokoonpano 88, 209* 
Työnvälitystoimiston huoneiston laajentaminen 171 

» johtajan opintomatka 212* 
» kaupungin virastoille ja laitoksille välitettävä työ-

voima 172, 210* 
» maatalousosaston perustaminen 19, 47, 211* 
» määrärahain ylittäminen 47 
» naisammattiväen ja siivoojain alaosaston lopettaminen ... 211* 
» toimistoajan muuttaminen 172 
» viranhaltijat 47, 171, 213* 
» virka-aika 210* 
» vuosikertomus 209* 

Työttömyys, sen takia annettujen köyhäinhoitoavustusten periminen takaisin ... 101* 
» valtion toimenpiteet sen torjumiseksi 166 

Työttömyyshuolto 45, 164—167, 135* 
Työttömyyskomitea 122, 210* 
Työttömyysohjeet, valtioneuvoston antamat 166 
Työttömät, heidän osoittamisensa varatöihin huoltoviraston toimesta 96* 

» henkisen työn tekijät, töiden järjestäminen heille 166 
» naiset, kesätöiden järjestäminen heille 174, 175 
» ulkokuntalaiset, heidän kuljettamisensa kotipaikkakunnilleen 98* 

Työtuvat, huoltolautakunnan alaiset 44, 162—163, 123* 
Työväen arkiston avustaminen 174, 175 

» mailapojat yhdistyksen avustaminen 244* 
» matkailuyhdistyksen avustaminen 174, 175 
» voimistelijat yhdistyksen avustaminen 243* 

Työväenopistojen liiton retkeily Korkeasaareen 199 
Työväenopistot 49, 83, 89, 127, 180, 286 
Töölön lastenhoidon neuvonta-asema 170, 152*, 172* 

» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 244* 
» voimistelu- ja urheiluseura Vesan avustaminen 244* 

Töölönkadun tontin n:o 55 luovuttaminen Helsingin keskuksen yhteiskoululle 68 
Töölönlahden veden biologinen tutkimus 24* 

Uhkasakon määrääminen luvattomasta oleskelusta Malmin keskusampumarata-
alueella 145 

Uhlenin, A., avustusrahaston korkovarojen käyttö 135 
Uimahalli oy:lle myönnetyn lainan lainaehtojen muuttaminen 13* 



Hakemisto 275* 

Uimalaitokset 294, 241* 
Uimaliput uimahallin, eri laitoksille myönnetyt 17 
Uinti- ja uimahuoneoloja Helsingissä koskeva julkaisu 177 
Ukkolan tilan ostaminen Hyvösen lastenkodille 46, 170, 152* 
Ulkoilmakonsertit 200* 
Ulkoilmanäyttämöt 263 
Ulkomaankauppa 50*—52* 
Ullakkokerroksen sisustaminen 64, 71 
Ullanlinnan kylpylaitoksen vuokralleanto 285 
Ulosottolaitoksen viranhaltijain viransijaisuuspalkkioita koskeva oikeusminis-

teriön lausunto 5 
» vuosikertomus 9* 

Urakkajärjestelmän noudattaminen kaupungin töissä 208 
Urheilukadun istutukset 215 
Urheilukenttäalueen luovuttaminen Helsingin maalaiskunnalle 189 
Urheilukenttätarve, Pasilan ja Turuntien välisen alueen 200 
Urheilukentät 293, 308, 25* 
Urheilulautakunnan kokoonpano 89, 241* 

» vuosikertomus 241* 
Urheiluseurani avustaminen 243* 
Urheilutoiminta 306 
Uudenkaupungin piirimielisairaala, potilaiden siirtäminen sinne Nikkilän sai-

raalasta 154 
Uudenvuodenvastaanotto juhla Senaatintorilla 233 
Uudistusrahastojen perustaminen teknillisille laitoksille 227 
Uunisaaren ravintolan pito 233 

» uimalaitos 294,241* 
Uutisten antaminen sanomalehdistölle 95 

Vaakamestarien käytettävinä olevat punnitsemisvälineet 222 
Vaalikustannukset 32, 140 
Vaasankadun tontin n:o 11 jakaminen kolmeen osaan 70 
Vahingonkorvauksen myöntäminen autonkuljettaja V. Rahkoselle 216 
Vajaaälyisten työkodin perustaminen 174, 175 
Vakanssiluettelon pitäminen työnvälitystoimistossa 210* 
Vakuusasiakirjani tarkastus 94, 242 
Valiokunnat, kaupunginhallituksen asettamat 121-123 

» kaupunginvaltuuston asettamat 6 
» ks. myös Komiteat. 

Valkonauhayhdistyksen, Helsingin, avustaminen 174, 175 
Valkosaarenkarin edustan syventäminen • •. 50* 
Vallilan ruotsinkielisen kansakoulun osittainen luovuttaminen suomenkielisten 

kansakoulujen tarpeisiin 179 
» siirtolapuutarha - 296 
» sosialidemokraattisen lasten raittiusosaston Oraan avustaminen 176 
» tonteista kertyvien vuokramaksujen vakuus 245 
» ulkoilmanäyttämön alueen vuokraehdot . 263 
» » avustaminen . 51 

Valmistava poikain ammattikoulu 50, 181 
» tyttöjen ammattikoulu 50, 181 

Valokuvat, kaupunkia esittävät, niiden osto 235 
Valokuvauspaikat, kiinteistölautakunnan luovuttamat 285 
Valtionapu, kansakoulujen 180 

» kaupunginorkesterin 185 
» koulukotien, sen maksamisessa noudatettavat periaatteet 151* 
» maan tien jatkeiden kunnossapitoon myönnetty 208 
» sairaalain 157 
» tj^önvälitystoimiston 172 

Valtionrautatiet, alueiden luovuttaminen niille 188 
Vanda puistokylä oy:n luovuttamaa kiinteistöä koskevan kauppakirjan laadinta 55 
Vangit, vapautuneet, töiden järjestäminen heille 165, 100* 
Vanhainkodeissa hoidetut köyliäinlioidolliset henkilöt 115* 
Vanhan Helsingin hautausmaan ja kirkon paikan kunnostaminen 123 

» kaartin 125-vuotisjuhla 234 



276* Hakemisto 

Vanhankaupungin ja Arabian välisen linja-autoliikenteen järjestäminen 32 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 91 
Vankeusyhdistyksen ja lastensuojelulautakunnan välinen sopimus 151* 
Vapaapäivät 105 
Varastoalueet 264 
Varastointi, kaupungin kiinteistöistä erotettujen esineiden 208 
Varastokonttorirakennuksen rakentaminen makasiinikortteliin n:o 258 81 
Varatyöntekijät, heidän tuntipa lkkainsa korottaminen 77 

» valtion siirtotyömailla työskentelevät, heidän kuljetuksestaan 
y.m. aiheutuneet kustannukset 166 

Varatöiden järjestäminen 76, 83, 165, 215, 26* 
Varoitusmerkkien asettaminen 213 
Varsasaaren kansanpuiston järjestyssäännöt 293 
Wassermann—Kahn-tutkimukset 151 
Vastaanottokoti, sen toiminta . 157*, 162* 

» » uudisrakennuksen suunnitteleminen 46 
» » viranhaltijat 168, 157* 

Vastuuvapauden myöntäminen kaupungin hallituksille, lautakunnille ja viras-
toille 11 

» » Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Ma-
rian turvakodin johtokunnalle 50 

Vedenkulutuslaskun suorituksen viivästyessä perittävä viivästyskorko . 226 
Veduta nimisen kahvilarakennuksen vuokralleanto 285 
Veneeristen tautien poliklinikka 37, 150 
Venelaiturin rakentaminen Kläintarhanlahden pohjoisrannalle 222 
Venepaikkamaksut 49*, 54*, 57* 
Venäjälle tapahtuva kauttakulkuliikenne 52* 
Verikokeiden suorittaminen valtion serumlaboratoriossa 151 
Verkkosaaret, niiden välisen rimasillan myynti 201 

» niitä koskevat vuokrasopimukset 263 
Veroasioiden esittely kaupunginhallituksessa 103 
Vero jäämien pakkoperintä 9*—12* 
Verokavallus, erinäisten piirinuohoojain 138 
Veron, huoltokonttorien kautta suoritettavan, perimisaika 137 

» suorittaminen kaupungin Helsingin maalaiskunnassa omistamista sora-
kuopista 138 

» » » vieraissa kunnissa olevista kiinteistöistä 203 
Verotasausrahasto 11, 25, 134 
Verotilaston laadinta 4* 
Verotusvalmisteluviraston huoneisto 103 

» tarkkailijain vuosikertomus 246* 
» viranhaltijat 4, 102 
» vuosikertomus 13* 

Verovelvollisen henkilön tulosta verotettaessa tehtävä vähennys 14 
Veroäyriltä maksettava veromäärä 137, 15* 
Vesialueet, Botbyn kylään kuuluvain jakaminen 198 

» satamalautakunnan vuokralle antamat 4-7* 
Vesijohdon rakentaminen Ruskeasuon alueelle 83 
Vesijohtolaitoksen eräiden työntekijäin palkkain korottaminen 227 

» työpajan laajentaminen 25 
>> uusi vesisäiliö ja painejohto 82, 228 
» viranhaltijat 82, 227 

Vesijohtotyöt, määrärahat sellaisia varten 25, 82, 83 
Vesikaasulaitoksen myynti 229 
Vesipostin rakentaminen Kaisaniemen pienelle kentälle 228 
Westendin alueen rakennussuunnitelma 73 
Viemärin, Haagan kauppalan, liittäminen kaupungin viemäriverkostoon 192 
Viemärityöt 26, 78, 81, 214, 222, 269, 23* 
Viemäriveden tunkeutumisesta varastohuoneisiin vaadittu vahingonkorvaus .... 236 
Vienti 50*—52* 
Vihdinseudun osuusliikkeen ja Tervalammen työlaitoksen välinen vuokrasopi-

mus 44 
XV kaupunginosan itäosan asemakaavanmuutos 69 



Hakemisto 277* 

Viikinmäen tilaan kuuluvia vuokra-alueita koskevat lunastusvaatimukset 55 
Viitasaaren kunnan antama lasku helsinkiläisen sairaalahoidosta 157 
Wilckmanin, J. G., rahaston korkovarojen käyttö 135 
Viljelyspalstat, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 256, 271—273 

» niitä koskevien vuokrasopimusten pidentäminen .. 258, 274 
Viljelyspalstatoimikunta, perunakellarin vuokraaminen sen tarpeisiin 288 

» sen puheenjohtajan ja jäsenten vaali 123 
Viljelyspalstatoiminta 123, 165 
Villa Munksnäsin rakennussuunnitelma 73 
Wilskmanin, M., kaupunginhallituksen entisen asiamiehen, velan järjestely 13 
Viranhaltijat, kaupungin, heidän keskinäistä kirjeenvaihtoaan koskeva mää-

räys 95 
» » » kesälomansa pidentäminen 6, 121 
» » » oikeutensa sivutoimen pitoon 105 
» » » palkkajärjestelynsä 6 

Viransijaisuuspalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 106—115 
» niitä koskeva oikeusministeriön lausunto 5 

Virastotalo, sen rakentaminen 208 
» uuden tontin varaaminen sitä varten y.m 187 

Virastovaratyöntekijät . 106, 159, 166, 172, 97* 
» ks. myös eri virastoja koskevia kappaleita. 

Virat, kaupungin, niiden luettelon julkaiseminen 6* 
» » » nimitykset 244 

Virkasäännön muuttaminen 121 
Virkavapaudet, niiden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 106—115 

» raskauden ja synnytyksen vuoksi myönnettävät 106 
» satamalautakunnan myöntämät 45* 
» teurastamolautakunnan myöntämät 68*—69* 
» ks. myös eri virastoja koskevia kappaleita. 

Viroon suunniteltu kunnallismiesten kiertomatka 127 
Virvoitusjuomakioskit 202, 284 
Visa, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 244* 
Voima- ja polttoainetaloudellinen yhdistys 238 
Voimistelujuhlain avustaminen 19—20 
Voimisteluseurain avustaminen 243* 
Vuokra-alueiden käyttäminen rakennustarkoitukseen 271 

» lunastaminen itsenäisiksi 188—189, 244 
Vuokraamattomat huoneistot 101, 5* 
Vuokraehdot, asuntotonttien vuokraamisessa noudatettavat 189 

» Sörnäs ab:n entisen vuokra-alueen 57 
Vuokra in suuruutta koskeva tiedustelu 101, 5* 
Vuokrakysymykset 57, 189, 249—266, 271—275, 290 
Vuokralle annetut asuntotontit ja-palstat 249—256 

» » tehdastontit 262 
» » viljelyspalstat 256, 271 

Vuokramaksujen alentaminen 265, 275 
» korottaminen 265 
» suorittamisen lykkääminen 267 

Vuokrankorotukset, kaupungin vuokralle ottamien huoneistojen 287 
Vuokraoikeudet, niiden siirtäminen 259 
Vuokrasopimusten irtisanominen 266, 275 

» muuttaminen 58, 190, 275 
» pidentäminen 58, 257—258, 265,274—275 
» purkaminen 59, 190 

Vuokratiedustelu 4* 
Vuorotyöntekijäin loma- ja eläkekysymyksen järjestäminen 121 
Vuositilintarkastajain vaali 11 
Väestönsuojelu 25, 140, 235 
Väinölän turvakodin avustaminen 174, 175 
Väinölänkadun viemärijohdon ja vesijohdon jatkaminen 78, 83 
Väkijuomain anniskeluoikeudet 87 
Väkijuomaliikkeen, kunnallisen, tarkastajan virka 47, 177 
Vääksyntien johtotöiden suorittaminen 83, 84, 85 



278* Hakemisto 

Yksityishoitoon sijoitetut köybäinhöidolliset henkilöt 121*, 160*, 164* 
Yleinen ammattilaiskoulu, retkeilyn järjestäminen sen oppilaille 181 
Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahasto 269 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahan jakaminen 123, 173 
Yleisradiokuuntelulupamaksut, kunnalliskodin ja työlaitoksen hoidokkien va-

pauttaminen niiden maksamisesta 161 
Yleisten alueiden rekisteri ja muodostusluettelo . 186 

» töiden aloittamiseen myönnetty lupa 215 
» » lautakunnan kokoonpano 88, 90, 16* 
» » » vuosikertomus 16* 
» j> määrärahain siirtäminen j a ylittäminen 75—76 

Yliopiston ja kaupungin välinen Kivelän sairaalaa koskeva sopimus 38 
» maatalous- ja metsätieteenopetusrakennusten lämpojohtokanavat ... 192 

Ylioppilaiden maailmankisat v. 1939 234 
Ylioppilaskunnan laulajien Amerikkaan tehtävän konserttimatkan avustaminen 51 
Ylityökorvauksen suorittamista koskevat määräykset 151 
Ympäristöalueiden, Helsingin, liittäminen kaupunkiin 151* 
Yritys, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 244* 
Yömajat, niiden ylläpitämiseen myönnetty avustus 163, 174, 175 

» niissä yöpyvien tuberkuloottisten henkilöiden ottaminen tuberkuloot-
tiste nasun to loihin 149 

Yövartijain varustaminen taskuaseella 106 

A., koulun talon piirustusten hyväksyminen 203 
Äitiysavustukset 171, 105*, 150*, 152* 

Öhmanin, E., ja hänen puolisonsa testamentti — 13 
Örnen urheiluseuran avustaminen 244* 
Overgård RN 1 nimisen tilan siirtäminen hallinnollisesti Helsingin kaupunkiin 

kuuluvaksi 3 



Julkaisujen luette lo 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
(Ilmestyi aluksi erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, sittemmin 
kaksikielisinä painoksina suomen- ja ruotsinkielisin rinnakkaistekstein. 
V. 1933 ja myöhemmin ilmestyneissä julkaisuissa on yksinomaan suomen-
kielinen teksti, mutta taulukoissa on ruotsinkieliset sekä — sarjoissa I, 
TI, III ja VI — ranskankieliset otsakkeet; sarjasta VI on kuitenkin myös 
erillinen ruotsinkielinen painos, joka v:een 1936 saakka sisältää vain ruot-
sinkielisten opetuslaitosten toimintakertomukset mutta siitä lähtien kaikki 
kyseiset kertomukset.) 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston jul-
kaisema. 
1—20. 1910—35. 
21—22. Edellinen osa 1936—37. 

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 tilastotoimiston 
julkaisema. 
1—7. 1927—36. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknillis-
ten laitosten hallituksen julkaisema. 
1—23. 1916—38. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkai-
sema. 
1—23. 1916—38. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—10. 1916/17—1937/38. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin tilastotoimis-
ton julkaisema. 
(Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsakkeet; sisällysluettelo on 
laadittu myöskin ranskankielellä.) 

5—11. 1909—15. 
12—31. 1919—38. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin ti-
lastotoimiston j ulkaisema. 
(Aikaisemmin julkaistu erillisinä suonien- ja ruotsinkielisinä painoksina, 
v:n 1932 kertomuksesta alkaen ainoastaan suomenkielisenä painoksena.) 
21—50. 1908—37. 
Vanhempi sarja. Kaupunginvaltuusto. 
1. 1875—78. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 
(Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 

1—9. 1911—32. 
10—15. 1934—39. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin tilasto-
toimiston julkaisema. 
(Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 
1—16. 1923—38. 

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


