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Itämerenmaiden Gdyniassa pidettävä s a t ama- j a satamarakennuskongressi 149, 
238, 67* 

» kauttakulkuliikenteessä noudate t tavat rajamuodollisuudet ... 245 

Jaakonkadun päällystäminen 93 
Jacobsénin, Nikolai, rahaston siirtäminen toisen rahaston yhteyteen 254 
Jakokaapin asettamiseen myönnet ty lupa 291 
Jakokustannusten suorittaminen 265 
Jalkakäytävien järjestely 217 
Johtosäännön, kaupungin ammattientarkastuksen, hyväksyminen 40 
Jorvaksen tien, tiealueen erottamiskustannukset 220 
Josafat inkadun tontin n:o 2 myynti 62 
Joukolantien johtotöiden suorittaminen 100 
Joulukuusien myyntipaikat, kiinteistölautakunnan luovut tamat 314 

» pystyt täminen toreille 265 
Joulupatojen sijoittaminen 314 
Jukolan pojat yhdistyksen avustaminen 272* 
Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan jäsenten vaali 108 

» » vuosikertomus 220* 
Juomavesi, Kivinokan kansanpuistossa tarvi t tava 321 
Juomavesipostit 243, 69* 
Juopumuspidätystilasto Helsingissä 149*, 162*—164* 
Juutalaisen seurakunnan hautausmaa 235 

» » tontin asemakaavamääräykset 79, 208 
Jiirgens, S. A., neiti, hänen testamentti lahjoituksensa vastaanottaminen 17 
Jäljennökset, erinäisten viranomaisten antamat, lunastusmaksujen kantaminen 

niistä 4 
Järjestyssäännöt, kansanpuistojen 320 
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Jäähdytysvaunujen pitäminen Eteläsataman pistoraiteella 243 
Jääkiekkoalueen järjestäminen 271* 
Jäämaksut, Helsingin—Tallinnan linjan laivojen vapauttaminen niistä ... 97, 239 
Jäänmurta ja Otso 68*, 74* 
Jäätelönmyyntipaikat kaupungin kaduilla 313 

Kaasujohtotyöt 101, 249 
Kaasulaitos, sen koksivaa'an luovuttaminen poliisilaitoksen käytettäväksi 249 

» » tilien ylittäminen 101 
» » uusi ruokailuhuonerakennus 249 
» » viranhaltijain henkilökohtaiset tapaturmavakuutukset 98 
» » viranhaltijat 248 
» sähkölaitoksen erään rahastajantoimen siirtäminen sinne 100 
» uuden piirtäjän viran perustaminen sinne 100 

Kaatopaikat 75, 212, 56* 
Kadut, niiden kasteleminen 52* 

» » korjaus- ja uudisrakennustyöt y. m. 93—95, 232, 28* 
» » kulmausten pyöristäminen 233 
» » puhtaanapito 51* 
» » päällystysten uusiminen 233 
» » päällystystöiden valvonta 233 

X X I I I kaupunginosan asemakaavan vahvistaminen 76 
Kahvila-alue, Taivaskallion, sitä koskevan vuokrasopimuksen purkaminen ... 288 
Kahvilan rakentaminen Taivaskalliolle . 232, 288 
Kaivopuiston edustalla toimeenpantavat moottorivenekilpailut 246 

» huvila-aluetta koskevan rakennuskiellon antaminen 86, 218 
» It . Rantatien suunnitelman hyväksyminen 87 
» korttelissa n:o 200 olevan tontin n:o 4 rakentamisoikeuden 

määrääminen 86 
» Länt. Puistotielle rakennettava kaide 234 
» Länt. Puistotien oikaiseminen 93 
» rakentamista koskevat määräykset 143 
» rannan päällystyksen uusiminen 233 

Kalajäähdyttämön rakentaminen 252 
Kalantuonti 73* 
Kalanäyttely, Esplanaadikappelin vuokralleanto sitä varten 311 
Kalasumppualusten viipyminen satamissa . 245 
Kalevankatu 4 asunto oy:n omistaman talon ullakon sisustaminen 86 
Kalliolan poika- ja tyttökerhotyön järjestäminen kunnalliselle pohjalle 169* 

1> » » » kannattaminen 189, 191 
Kallion naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 273* 
Kallioniemen kesäkodin kannatusyhdistyksen avustaminen 190, 191 
Kaluston hankinta ja kunnossapito 138 
Kampin ala-aseman alueen vapauttaminen 67 

» » piirustusten hyväksyminen 101 
» alueen asemakaavanmuutoksen hyväksyminen 80 

Kannantaviranomaisille annettava ilmoitus perittävistä saatavista 152 
Kansakoulunopettajat, opetustilaisuuksien järjestäminen heille 198 

» sairasavun myöntäminen suomenkielisten kansakoulujen 
opettajalle L. Karjalaiselle 52 

» vuosisijaisten palkanlisäys 196 
Kansakouluoppilaat, ilmaisen luistelun järjestäminen heille 271* 

» vieraista kunnista kotoisin olevat, heidän koulumaksujensa 
korottaminen 51 

Kansakoulut, Helsinki-seuran julkaisujen jako niiden oppilaille 51 
» lastenpsykiatrin ja lastenpsykiatrin apulaisen viran perustaminen 

niihin 52 
» niiden huoneistoja koskevat kysymykset 196 
» » lahjoitusrahastojen korko varain käyt tö 198 
» » raittiustyön tukeminen 198 
» » toimintakertomusten julkaiseminen 50 
» » valtionapu 198 
» niissä suoritettavien tuntipalkkojen korottaminen 51 
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Kansakoulut, ruotsinkieliset, niiden taloudenhoitajan palkan korottaminen ... 52 
» » » tilien ylittäminen 53 
» » » viranhaltijat 195 
» » sairasloman myöntäminen niiden tarkastajalle 

R. Malmbergille 52 
» » testamentin tekeminen niiden hyväksi 17 
» suomenkieliset, Aleksis Kiven koulua koskevan selostus vihko-

sen julkaiseminen : · 198 
» » apulaistalonmiehen viran perustaminen Aleksis 

Kiven kouluun 52 
» » Lapinlahden uuden koulutalon piirustusten hy-

väksyminen 52 
» » lisämäärärahan myöntäminen niille 53 
% » muutos- ja korjaustöiden suorittaminen Käpylän 

koulussa 52 
niiden erään kauppahinnan kirjaaminen 198 

» koulukaluston käyttö 198 
» luokkakirjastojen sääntöjen vahvistami-

nen 51 
» » » tilien ylittäminen 53 
» » » viranhaltijat 194 
» » Tunturikoulun pihalla olevan rakennuksen 

poistaminen 191 
» » Vallilaan rakennettava koulutalo 148 
» » vironkielen opetuksen antaminen niissä 197 

Kansakoulutontin vuokraaminen Helsingin maalaiskunnalle 73, 287 
Kansalaisoikeuksien, Suomen, myöntämistä koskevat lausunnot 105 
Kansaneläkelain mukaiset vakuutuspiirit, Helsingin kaupungin ja sen ympä-

ristöalueen yhdistäminen yhdeksi sellaiseksi 110 
» voimaantulosta johtuvia toimenpiteitä 123, 180 

Kansaneläkelaitokselle menevien maksujen suorittaminen 9 
Kansankonsertit 215*, 217* 
Kansankonservatorion, sivistysjärjestöjen, avustaminen 190, 191 
Kansanpuistot, niiden alueiden vuokralleanto 317 

» » hallintoa koskeva vuosikertomus 331 
» » järjestyssäännöt 320 
» » käyttöoikeudet 319 
» » liikenneaikataulu 320 
» » ravintolat ja kioskit 317 
» · » teltta- ja majapaikka vuokrien periminen 225, 321 
» niissä harjoitettu kauppa 319 
» » olevien huviloiden vuokralleanto 318 
» » sallittu telttailu 320 

Kappeliravintolan laajentaminen ja vuokralleanto 89, 222 
Karja- ja maataloustuotteiden tukkukauppiasliiton teurastamon taksaa koskeva 

valitus 103 
Kart tojen hankkiminen M. G. Stenius abin maiden arviointia varten 306 
Kassantarkastukset, revisiotoimiston suorittamat 121 
Kassavajauksen korvaaminen 118 
Kastor oy., alueen vuokraaminen sille 73 
Kasvattilapset, lastensuojelulautakunnan valvonnan alaiset 187* 
Kasvatusavustusten periminen, lastensuojelulautakunnan toimeenpanema 187* 
Kasvatusopillisen kirjaston ja lukusalin säätiön hallituksen vaali 261 

» lukusalin avustaminen 190, 191 
Kasvitieteellinen puutarha, kasvipalatsin rakentaminen sinne 211 
Katajanokan eräiden tonttien myynti Osuustukkukaupalle 64 

» haukat yhdistyksen avustaminen 273* 
» korttelin n:o 150 myynti Satamakatu 3 oy:lle 63 
» rautatieraiteet 243 
» tullauskioski 241 
» uusi tullimakasiini, lämpöjohtojen koneenhoitajan toimen perus-

taminen sinne 96 
» vanhan pakkahuoneen tavarahissin uusiminen 98 
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Katselij ala vain rakentaminen 213 
Katukahvilan järjestäminen Arkadiankadulle 288 
Katuosuuksien kunnossapito 232, 234 
Katuprofiilien vahvistaminen 303 
Katupäällysteen tutkiminen . 41* 
Katurakennusohjelma, lähiaikana suoritettava 293 
Katurasitus Temppeliaukion ympäristössä 234 
Katutyöt 93—95, 232, 28* 
Katuvalaistus, sen himmentäminen mahdollisen ilmapommituksen va-

ralta 257 
» » järjestely 250 

Kauppahallit 312 
Kauppakirjan, eräitä Vanda puistokylä oy:n luovuttamia tiloja koskevan 

antaminen 64—65 
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta, sen oikeuttaminen harjoittamaan työn-

välitystä 106 
» » tontin myynti sille 62 

Kauppatieteiden kandidaattiyhdistyksen oikeuttaminen harjoittamaan työn-
välitystä 106 

Kauppatorin myyntipaikkajärjestelmä 312 
Kaupunginagronoomin valtuuttaminen edustamaan kaupunkia erinäisissä toi-

mituksissa 219 
Kaupungin edustajien valitseminen eri tilaisuuksiin 149 
Kaupungineläinlääkäri, toinen, hänen virkavapautensa 170 
Kaupungingeodeetin tehtävistä suoritettavia maksuja koskevan taksan vah-

vistaminen 58 
» toimintakertomus 327 
» valtuuttaminen edustamaan kaupunkia erinäisissä toimi-

tuksissa 219 
Kaupunginhallituksen alaisten virastojen työaika kesällä 122 

» » » vapaapäivät 122 
» asiamiehen valtuuttaminen edustamaan kaupunkia eri-

näisissä toimituksissa 219 
» asiamiesosaston viranhaltij at 112, 116 
» autojen lukumäärän lisääminen 138 
» diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asiain luettelot 115 
» edustajat hallituksissa, lautakunnissa y. m 113 
» ja kaupungin lautakuntain yhteistyö 114 
» jäsenen Ramsayn vapauttaminen tehtävistään 3 
» jäsenten valitseminen 3 
» kokoonpano 112 
» kokoukset, niiden aika, lukumäärä y. m 112 
» oikeuttaminen lyhentämään kaupungille tulevia mak-

suja ja korvauksia 3 
» pöytäkirjojen tarkistus 112 
» tarpeisiin ostetut julkaisut 117 
» tilien ylittäminen 3 
» vuosijäsenten palkkioiden korottaminen 3 
» vuosikertomus 112 

Kaupungininsinöörin valtuuttaminen edustamaan kaupunkia erinäisissä toimi-
tuksissa 220 

Kaupunginjohtajat 115, 116 
Kaupunginkanslian julkaisujen osto 117 

» työaika kesällä 122 
» viranhaltijat 112, 115, 116 

Kaupunginkassan tarkastusmiesten vaali 107 
Kaupunginkirjasto, sen johtokunnan kokoonpano 109, 204* 

» » Käpylän haarakirj aston talon rakentaminen 56 
» » saamat lahjoitukset 202, 210* 
» » viranhaltijat 202, 204* 
» » vuosikertomus 204* 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 202 

Kaupunginkätilönviran lakkauttaminen 39 
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Kaupunginlakimiehen valtuuttaminen edustamaan kaupunkia erinäisissä toimi-
tuksissa 220 

Kaupunginlääkärien palkat 169 
Kaupunginmuseon johtokunnan kokoonpano 109, 214* 

» omistamien vesivärimaalausten kopioimiseen myönnetty 
lupa 202 

» vuosikertomus 214* 
Kaupunginorkesterin ja radio-orkesterin yhdistäminen 141, 217* 

» jäsenen L. Roosin virkavuosien laskeminen 57 
» kirjastonhoitajan toimi 217* 
» konserttien radiointi 217* 
» soittaminen gramofonilevylle 203 
» toiminta 215* 
» valtionapu 203 
» valtuuskunta 217* 
» viranhaltijat 202, 217* 

Kaupunginpuutarha, autovajan rakentaminen sen alueelle 232 
Kaupungintalon juhlasalin luovuttaminen eri tilaisuuksiin 220 
Kaupunginvaltuuston huoneistojen siivoaminen 117 

» jäsenten vapauttaminen tehtävistään 1, 2 
» kokoukset, niiden lukumäärä y. m 2, 113 
» puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden korottaminen 3 
» » » varapuheenjohtajan valitseminen ... 2 
» päätösten täytäntöönpanossa noudatettava menettely ... 114 
» työjärjestyksen 28 §:n muuttaminen 3 
» vaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, 

jäsenten ja varajäsenten vaali 107 
» vuosikertomus 1 

Kaupunginvoudin, toisen, konttorin viranhaltijat 159 
Kaupunkien yleinen keskinäinen palovakuutusyhtiö, sen neuvottelukunnan 

asettaminen 261 
Kaupunkilähetys, Helsingin, sen avustaminen 190, 191 
Kaupunkipäivät, IX 13, 149 
Kaupunkirakennu s viikko, Tukholmassa pidettävä 303 
Kaupustelua koskevien määräysten uudistaminen 37 
Kauttakulkuliikenne, Itämerenmaiden, niissä noudatettavat rajamuodollisuu-

det 245 
Kauttakulkutavaran liikennemaksut 68* 
Kelkkamäet 330, 271* 
Kellokosken piirimielisairaalan lihanhankinta 253 
Kellosaaren lentohalli 244 

» lentosataman vuokralleanto 73, 149, 25* 
» työpajarakennuksen lunastaminen 73 

Kenttien käyttöoikeudet 319 
Kenttäurheilijat yhdistyksen avustaminen 273* 
Keskuskeittolan autotallit 310 

huoneistot 253 
määrärahan ylittäminen 105 
toimien järjestely 104 
toiminnan jatkaminen 105 
työtuville toimittama ruoka 119* 
uudisrakennuksen tontt i 74, 105, 116* 
viranhaltijat 252 
välittämä Kellokosken piirimielisairaalan lihanhankinta 253 

Kesäkadun johtotöiden suorittaminen 100 
Kesällä noudatettava työaika 122 
Kesäloma, kaupungin työntekijöille myönnetty 23* 

» kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijain 116, 118, 119 
» teurastamossa työskentelevien teurastajien 102 

Kesälomapalkkiot, kiinteistölautakunnan myöntämät 306 
Kesämajojen pystyttäminen 289 
Kesäsiirtola, kunnan työntekijäin, sen avustaminen 192 

» » » siellä järjestetty juhlatilaisuus 149 
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Kesäsiirtolain avustaminen 189, 190 
Kesävirkistyksen järjestäminen lapsille 183* 
Kiinnityksen siirtäminen myöhemmäksi 156 
Kiinteistöjohtaja, hänen valtuuttamisensa edustamaan kaupunkia erinäisissä 

toimituksissa 220 
» virkavapauden myöntäminen hänelle ja hänen virkatehtä-

viensä hoito 3 
Kiinteistölautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset 264 

» kokoonpano 109, 262 
» kokoukset 262 
» laskujen hyväksyminen 264 
» tilien ylittäminen 58—59 
» vuosikertomus 1 262 

Kiinteistötoimiston huoneiston laajentaminen 308 
» kansanpuisto-osaston vuosikertomus 329 
» käteiskassat 204 
» maatalousosasto, henkilöauton ostaminen sille 301 
» » sen talousarvioehdotus 301 
» » » vuosikertomus 322 
» talo-osaston siivousainevarasto 204 
» » talousarvioehdotus 315 
» uudet virat 58, 263 
» viranhaltijat 203, 262—263, 302, 306, 307, 317 

Kiinteän omaisuuden katselmusmiesten vaali 107 
» » palovakuuttaminen 223 

Kiljavannummen keuhkotautiparantola, lainan myöntäminen sille 155 
Kilpi, raittiusyhdistys, sen avustaminen 192 
Kioskit 222, 289, 299, 317, 319 
Kipinä, raittiusyhdistys, sen avustaminen 193 
Kirjansitomokoulun perustaminen 54 
Kirjapainokoulu 51, 201 
Kirjasto- ja lastentarharakennuksen rakentaminen Käpylään 56 

» ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjoja sokeille nimisen yhdistyksen avustaminen 190, 191 
Kirkko, Helsingin ensimmäinen, sen paikalle tehty retki 149 
Kirkkopaikan merkitseminen muistokivellä 95 
Kirkollisverojen pakkoperintä 14*—17* 
Kissain hävittämiseen myönnetty avustus 192, 254 
Kivelän sairaala 44—45, 176 
Kivien ottoon myönnetty lupa 214 
Kivinokan kansanpuisto 225, 247, 317, 320, 321 
Koirain kuljettaminen raitiotidvaunuissa 164 
Koitto, raittiusyhdistys, Lammassaaren vuokraaminen sille 286 

» » sen avustaminen 192, 226, 265 
Kolmivuotiskatselmukset 291 
Kolsinki oy:n oikeuttaminen pakkolunastamaan käyttöoikeus erinäisiin alueisiin 64 
Komiteapalkkiot 4, 144—145 
Komiteat, huoltolautakunnan asettamat 114*, 115* 

» kaupunginhallituksen asettamat 139—144 
» kiinteistölautakunnan asettamat 318 

Kompassien tarkistus 74* 
Kongressitalon rakentaminen 75, 143, 224 
Konserttitalon rakentaminen 75, 143, 224 
Kontorens platsförmedling yhdistyksen oikeuttaminen harjoit tamaan työnväli-

tystä 106 
Konttorikoneiden hoito 139 
Korian—Helsingin rautatien rakentaminen 111 
Konverttaaminen, lainain 15, 153 
Korjauspajat, puhtaanapitolaitoksen 56* 
Korkeasaaren eläintarha, retkikuntien vapauttaminen eräistä sen maksuista 225 

» » sen aasitallin piirustukset 318 
» » » eläinten osto ja myynti 318 
» » » palaneen apinarakennuksen kunnostaminen 225 



Hakemisto 287* 

Korkeasaaren eläintarha, sen toimintaa koskeva selostus 333 
» » » 50-vuotis juhla 318 
» » siellä suoritettavat työt olympiakisoja varten 318 
» ja Degerön vähset kulkuyhteydet 143 
» uimalaitoksen vuokralleanto 319 

Korkeussuhteet, eräiden korttelien 216, 303 
Korokkeiden rakentaminen 166 
Korpaksen tilan vuokramaksut 209 
Kortteli n:o 99, sen rakentaminen 78, 86 

» » » sitä koskevan tilusvaihtosopimuksen lainhuuto 208 
» » 150, sen myynti 63 
» » 250, sitä koskevien määräysten merkitseminen tonttikirjaan 216 
» » 272 a ja b, sen vuokran vahvistaminen 270 
» » 273 a ja b, sen vuokran vahvistaminen 270 
» » 292, sen erään osan lunastaminen 61 
» » 499, sen tontin n:o 55 luovutusehdot 207 
» » 507, sen väliaikainen kunnostaminen 234 

Korvausten lyhentämisoikeuden myöntäminen kaupunginhallitukselle 3 
Koskelan korttelin n:o 984 tontin n:o 16 hallintaoikeuden huutaminen pakko-

huutokaupalla > 68 
» » » 993 tontilla n:o 4 suoritetut perustustyöt 294 
» omakotialueen korttelien tonttijaon hyväksyminen 85 
» » uusien korttelien tonttivuokrat ja rakennustyypit ... 293 

Koskelantien katutyöt 233 
» poikkileikkausehdotus 217 

Koteja kodittomille lapsille yhdistyksen tontin saantia koskeva anomus 208 
Kotiapulaiset, ilta-apulaisten välittäminen 227* 
Kotiapulaiskoulun ja -kurssien avustaminen 190, 191 
Kotiavustukset, köyhäinhoidolliset 134* 
Kotitalouslautakunnan järjestämä maan kotitalouslautakuntain yhteinen neu-

vottelukokous 201 
» kokoonpano 108, 201* 
» opetuskeittiön luovuttaminen eräiden yhdistysten käy-

tettäväksi 201 
» tilien ylittäminen 55 
» toimihenkilöt 201* 
» vuosikertomus 201* 

Kotkat, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 272* 
Kouluhammasklinikka 42, 172 
Koulukodit, niiden opettajain eläkekysymys 168* 

» » toiminta 175*—177* 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 185 
» terveydenhoito niissä 193* 

Koulumatkailutoimiston avustaminen 254 
Koulut, kaluston lainaaminen Käpylän yhteiskoululle 198 

» niiden toimintakertomusten julkaisemisen uudistaminen 50 
» niissä maksettavien tuntipalkkioiden korottaminen 51 

Koulutontin luovuttaminen valtiolle korttelista nro 352 62 
Kouvolan—Helsingin rautatiesuunnitelma 111 
Kreikkalaiskatolinen seurakunta, sen laskuun suoritetut katutyöt 234 
Kristillinen työväenyhdistys, Helsingin, sen avustaminen 190, 191 
Kronohagens idrottsförening yhdistyksen avustaminen 272* 
Kruununvuoren selän erään vesialueen osto 60 
Kukkakauppa, ulkosalla tapahtuva 313 
Kukkakauppojen aukioloajan muuttaminen 105 
Kukkasrahasto, Suomen, tontin luovuttaminen sille 71 
Kulkukauppa 37 
Kulkutautisairaala 43—44, 175 
Kullatorpan lastenkoti 179*, 193* 
Kullervo, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 272* 
Kulosaaren eräiden tonttien rakennusrajain- ja tontti jaon muutos 229 

» kartanon korjaustyöt 192 
» » luovuttaminen kaupungintyöntekijäin kesäsiirtolaksi ... 149 
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Kulosaaren rakennustarkastuksen järjestäminen 36—37 
» sillan käyttö- ja korjauskustannukset 59 
» » siltamaksut 224 
» tonttien myynti 208 

Kulutusosuuskuntien keskusliiton oikeuttaminen harjoittamaan työnvälitystä 106 
Kumpulan siirtolapuutarha, sähköjohdon ja vesijohdon hankkiminen sen kes-

kusmajaan 321 
Kunnallisen ammattientarkastajan viran täyttäminen 41 

» leski- ja orpokassan vuosikertomus 9* 
Kunnalliset työväenasunnot, niiden hoitoa koskeva vuosikertomus 328 

» » » isännöitsijä A. Wansenille myönnetty sai-
rasapu 58 

» » » vuokramaksujen periminen 222 
» » niitä koskevat kiinteistölautakunnan päätökset 

311—312 
Kunnallisissa vaaleissa noudatettavan äänestysaluejaon vahvistaminen 37 
Kunnalliskertomusten, vanhain, laatiminen 6* 

» yleishakemiston laatiminen 6* 
Kunnalliskoti ja työlaitos, niiden hoitajattarien johtosääntö 115* 

» » » » johtokunnan kokoonpano 113* 
» » » » järjestyssäännöt ja päiväjärjestys 115* 
» » » » toimintakertomus 130*, 156* 
» » » niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset .. 180 

Kunnallislain 17 §:n 4 kohdan määrämien vaalien toimittaminen 107 
Kunnallisteknillinen yhdistys, Suomen, sen mietinnöt ja selvitykset 205 
Kunnallisverotus 158, 14*—16*, 19*—21* 
Kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan, Helsingin, avustaminen 254 

» » retkeilypäivät 149 
Kunnat, Helsinkiin rajoittuvat, niiden rakennustarkastus 159 
Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston korkovarojen käyttö 182 

» » » sääntöjen muuttaminen 17 
Kuoletuslainat, ks. Lainat. 
Kuolleiden poliisikonstaapelien leskien ja lasten avustusrahaston siirtäminen 

lääninkonttorin hoidettavaksi 10 
Kutsuntalautakunnan jäsenten vaali 261 
Kuulutukset, kaupunginhallituksen, niiden julkaiseminen 114 

» kiinteistölautakunnan, » » 264 
Kuuromykkäin raittiusseuran Surdin avustaminen 193 
Kuuromykkäyhdistys, Helsingin, sen avustaminen 190, 191 
Kuvalaatat, Helsinkiä esittävät, niiden osto ; 255 
Kyläsaaren puhdistuslaitos 30* 
Käpylän eräiden tonttien hallintaoikeuksien huutaminen pakkohuutokaupalla 

67—68 
» erään alueen vuokraaminen HAKA osuuskunnalle 69 
» haukat, raittiusseura, sen avustaminen 192 
» kansakoulun muutos- ja korjaustöiden suorittaminen 52 
» Kunto, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 272* 
» lastentarha- ja kirjastotalon rakentaminen 56 
» linja-autoliikenteen järjestäminen 37 
» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 273* 
» palolennätinverkon laajentaminen 80* 
» ravirata, sen alueella olevan rakennuksen vuokralleanto 321 
» » » urheilukenttien kunnostaminen 91 
» » » vartiointi 59 
» tallialueen vuokralleanto 287 
» urheilu veikot, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 272* 
» vesijohtotöiden suorittaminen 100 

Kätilö toimen järjestäminen 39, 170 
Käymälät 141, 222, 232, 257, 53* 
Köydenpunojankadun johtotöiden suorittaminen 100 

» tontin n:o 8 b osto 63 
Köyhäinhoidon antamisesta kertynyt korvaus 154* 

» avunsaajat 123*, 155*, 156* 
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Köyhäinhoidon valvontapiirit 109 
Köyhäinhoito, ks. myös Huoltotoimi. 
Kööpenhamina, siellä pidettävän Pohjoismaiden suurkaupunkien konferenssin 

jäsenten vaali 149 

Laakson ratsastuskenttä 320 
Lahjoituksen, neiti S. A. Jiirgensin, vastaanottaminen 17 
Lahjoitusrahastot, huoltotoimen, niiden korkovarain käyttö 137* 

» kansakoulujen, niiden korkovarain käyttö ^ 198 
» kunnollisen palvelusväen rahaston sääntöjen muuttaminen 17 
» lastensuojelutarkoituksiin käytet tävät 199* 
» niiden korkovarain käyt tö 156, 182, 198, 137* 

Laina-asioissa tehdyt virkamatkat 155 
Lainat, kaupungin myöntämät 17, 155 

» kaupungin ot tamat 15—17, 153 
» niiden jäännöserien käyttö 15 
» » konverttaaminen 153 

Lainrikkojat, alaikäiset 178* 
Laitoshoitoa nauttineet köyhäinhoidolliset henkilöt 127* 
Laituripituus 66* 
Laiturit 244, 68* 
Laivaliikenne, Helsingin—Tallinnan 97 

» satamissa 69*—74* 
» Stettinin linjan alusten sijoitus 245 
» turistialusten satamapaikat olympiakisain aikana 245 

Laivarannan varastorakennuksen tulipalo . 237 
Laivatelakkaalue, määrärahan myöntäminen laiturien y. m. rakentamiseen 

sinne 98 
» sen kunnostaminen 242 
» siellä olevien rakennusten ja koneiden myynti 288 

Lajittelulaitteiden rakentaminen hiilisatamaan 72 
Lammassaari . 226, 286, 294 
Landsbygdens arbetsförmedling sen oikeuttaminen harjoit tamaan työnväli-

tystä . 106 
Lapinlahden uuden kansakoulutalon piirustusten hyväksyminen 52 
Lapinlahdenkadun leventäminen 61, 79 

» tontin n:o 14 järjestely 217 
Lasarettisairaspaikkatarpeen tyydyttäminen 47 
Lasipalatsi oy:n linja-autoasemalta vuokraamien huoneistojen vuokra 311 
Laskujen hyväksyminen 113 
Lasten kerhotalon rakentaminen 169* 
Lastenhoidonneuvolat, niiden toiminta 188* 

» Toukolan, ikäkorotuksen myöntäminen sen hoitajat-
tarelle L. Hirstiölle 187 

» » sen lääkärin siirtäminen terveydenhoito-
lautakunnan alaiseksi 169* 

» » » sähkö johtotöiden suorittaminen 187 
» » » vuokrankorotuksen maksaminen 187 

Lastenhuoltolaitokset, niiden henkilökunnan työaikojen ja viikkolomien sään-
nösteleminen 168* 

» » tilivuokrain tarkistaminen 170* 
» » toimintaa koskevat selostukset 175*—177*, 179*—181* 
» » työaikaa y. m. koskevat määräykset 187 
» » viranhaltijain anomus kaupungin viranhaltijain 

eläkesäännön muuttamisesta 168* 
» » viranhaltijat 170*—171*, 174*—176*, 179*—180* 

Lastenkodit, lastensuojelulautakunnan alaiset 179*, 193*—196* 
» Hyvösen 187 
» niiden avustaminen 189, 190, 191 
» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset lapset 128* 

Lastenpsykiatrin ja lastenpsykiatrin apulaisen viran perustaminen ja sen täyt tä-
minen 52, 196 

Lastensuojelulautakunnan hoitoon uskottu äitiysavustusten hallinnollinen puoli 119* 
Kunnall. kert. ig38 19* 
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Lastensuojelulautakunnan jaosto lapsen ja nuoren henkilön huostaanottamista 
koskevien asioiden käsittelyä varten 185 

» kokoonpano 167* 
» naislääkärin palkkion siirtäminen 170 
» tilien ylittäminen 50 
i> vuosikertomus 166* 
» äitiysanomuksia käsittelevä jaosto 185 

Lastensuojeluviraston huoneisto 185 
» viranhaltijat .49, 185, 170* 

Lastentarha- ja kirjastorakennuksen rakentaminen Käpylään 56 
Lastentarhat, niiden johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jä-

senten vaali 109 
» » määrärahain siirto ja ylittäminen 56 
» » 50-vuotisjuhlan johdosta järjestetty näyttely 202 
» » 50-vuotisjulkaisun toimittaminen 56 
» » viranhaltijat 201 
» » virkojen järjestely 55 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 201 
» suomenkieliset, uusien perustaminen 55 

Lausunnot, kiinteistölautakunnan antamat 266, 295, 304, 306, 316, 322 
» lastensuojelulautakunnan antamat 169* 
» puhtaanapitolautakunnan antamat 50* 
» satamalautakunnan antamat 63* 
» teurastamolautakunnan antamat . 88* 
» työnvälityslautakunnan antamat 228* 
» urheilulautakunnan antamat 271* 

Lautakunnat ja hallitukset, niiden jäsenten vaali 107 
Lauttasaarenkadun johtotöiden suorittaminen 100, 101 

» korottaminen ja päällystäminen y. m 93 
Lauttasaarenrannan järjestely 98, 218 
Lauttasaari, leiritoiminnan järjestäminen sinne 317 

» sen eräitä kortteleita koskevat rakennussuunnitelmat ' 229 
» » erään alueen vuokraoikeuden lunastaminen .. 66 
» » kahvilakioskin vuokralleanto 317 
» » rakennustarkastuksen järjestäminen 36 
» » sillan julistaminen maantiesillaksi 234 

Latvian kauttakulkuliikennettä koskeva esitys 97 
Lauttaussääntö 214 
Leda, höyryalus, sen ja hinaajalaiva H 2:n yhteentörmäys 239 
Lehtisaaren osto 205 
Leino, V. A., rakennusmestari, eräitä tiloja koskevan kauppakirjan antaminen 

hänelle 65 
Leipäkaupat, niiden aukioloajan muuttaminen 105 
Leirialueet 299, 317, 320, 332 
Lek- och idrottsutskottet av Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands 

kvinnor 273* 
Lentohalli, Kellosaaren 244 
Lentokenttä, sen kohdalla olevien puhelinlinjojen siirtäminen 301 

» » toisen rakennusvaiheen kustannusten suorittaminen 111 
Lentokoneiden satamamaksut 77* 
Lentäjäpatsas, paikan luovuttaminen sitä varten 75, 212 
Lepokoti, Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen, sen ylläpitoon myönnetty 

avustus 190, 191 
» » talous työntekijäin, sen ylläpitoon myönnetty avustus 190, 191 
» kaupungin sairaanhoitajattarien, sen ylläpitoon myönnetty avustus 179 

Lepolankujan johtotöiden suorittaminen 100, 101 
Leski- ja orpokassa, kaupungin, sen johtokunnan kokoonpano 109, 9* 

» » » » » · määrärahan siirto 10 
» » » » » sääntöihin tehty lisäys 9* 
» » » » » vuosikertomus 9* 
» » » siviilivirkakunnan 10, 9* 

Liettuan kauttakulkuliikennettä koskeva esitys 97, 245 
Lihan tukkuhinnat Helsingissä 107* 
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Lihan tuonti Helsinkiin 107* 
Lihantarkastamon toiminta 93* 
Lihataloudellisen viikon järjestäminen 252 
Liikennejärj estys 37, 162 
Liikennelaskenta 163 
Liikenneluvat 165 
Liikennemaksut 239, 68*, 75* 
Liikennemaksutaksan vahvistaminen 97, 239 
Liikennemerkit, niiden asettaminen 163, 166 
Liikennetarkkailu 163 
Liikenteen järjestely 162 
Liikuntakasvatusta ja kouluhygieniaa koskevia kysymyksiä käsittelevä I X poh-

joismainen kongressi, sen menojen peittäminen 194 
Liitokoneet, niiden säilyttäminen 244 
Liljebladin, A., rahastolle kuuluvan huoneiston myynt i 157 

» » rahaston korkovarojen käyt tö , 182 
Lindberg, A., maanviljelijä, hänen perillisilleen kuuluvan vesialueen osto ... 60 
Lindgrenin, N., puunjalostus oy:n veroilmoitus 122 
Linja-autoasema, Helsingin, sen vuokra y. m. 165 

» » » vuokralleanto 311 
» » sieltä Lasipalatsi oy:lie vuokrat tujen huoneistojen 

vuokra 311 
» Rautatientorin, sen väliaikainen järjestely 165 

Linja-auto ja koskevat toimiluvat 164 
Linja-autoliikenteen järjestäminen Haagaan ja Käpylään 37, 38 
Linj a-autopysäkit 165 
Liputuskustannukset 152 
Ludviginkadun johtotöiden suorittaminen 102 
Luistinradat 193, 226, 319, 329, 270* 
Lumityöt 53* 
Luodon istutukset 236 

» ja sen ravintolan kunnostaminen 89 
» laituri 244 
» ravintola, frigidairen osto sinne 222 

Lämpöjohtokanavien rakentamista tarkoi t tava kaupungin ja yliopiston välinen 
sopimus 211 

» sijoittaminen Untamontiehen 212 
Lämpöteknikon vuosikertomus 36* 
Länt. Puistotien oikaiseminen 93 
Lääkärinapu vähävaraisille, palkkioiden suorittaminen siitä 39 
Lääninvankilan alueen käyt tö 211 

Maa-alueet, satamalautakunnan vuokralle an tamat 65* 
Maanmittaustoimitukset 218 
Maantienjatkeet, niiden kunnossapitoon myönnet ty valtionapu 231 
Maanvuokramaksunlykkäysanomukset 294 
Maarekisteriin ja tont t ikir jaan merkittävien alueiden välinen ra ja 218 
Maastoratsastusradan rakentaminen 226 
Maatalousosasto, kiinteistötoimiston 296 

» työnvälitystoimiston 226*, 256* 
Maatilat, kaupungin, maksun periminen niiltä otetusta sorasta 300 

» » niiden hallintaa ja hoitoa koskeva vuosikertomus 322 
» » niillä suoritetut tarkastukset 300 

Madonmyyntipaikat, kiinteistölautakunnan luovut tamat 314 
Maidontarkastamon tilien ylittäminen 40 

» viranhalt i jat 170 
Mainostaminen, satamain 67* 

» työnvälitystoimiston 227* 
Mainoskilpien asettamiseen myönnet ty lupa 291, 314 
Maistraatti, sen tilien ylittäminen 36 

» » virat 159 
Maitokauppojen aukioloajan muut taminen 105 
Maitopisarayhdistys, lisäavustuksen myöntäminen sille 50 
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Makasiini oy., ks. Helsingin makasiini oy. 
Makasiininvuokrat 76* 
Makasiinirakennukset 98, 242 
Makkarainmyynti kaupungin kaduilla 313 
Makkaratehtaiden valvo jäin palkat 170 
Maksujen lyhentämisoikeuden myöntäminen kaupunginhallitukselle 3 
Maksunlykkäyksen myöntäminen 158 
Mallaskadun viemärityöt 232 
Malmin kalkkihiekkatiilitehdas oy:n johtokunnan jäsenten vaali 258 
Marian sairaala 43, 174 
Mariayhdistys, Helsingin, sen avustaminen 190, 191 
Markan ja pennin lyhennysmerkit 253 
Markkina-aluksista tapahtuva kauppa 68* 
Markkinoita koskeva tiedustelu 256 
Marttayhdistysten avustaminen 190, 191 
Matka-apurahat, C. F. Ekholmin stipendirahastosta myönnetyt 18 

» » kaupunginhallituksen myöntämät 145—148 
» » kiinteistölautakunnan myöntämät 303, 306 

Matkahuolto oy., linja-autoaseman vuokraus sille 311 
Matkailija-alukset, niiden satamamaksujen alentaminen 97 

» » » sijoittaminen kaupungin satamiin olympiakisojen 
ajaksi 91 

» » satamissa käyneet 73* 
Matkailukongressin järjestäminen 149, 254 
Matkailukäsikirjan julkaiseminen 255 
Matkailuliiton, työväen, avustaminen 254 
Matkakertomukset 148 
Matkustajaliikenne 239, 73* 
Mechelininkadun ja Hietaniemenkadun kulmauksen pyöristäminen 233 

» raitiotiealueen päällystäminen 233 
Melontakilpailustadionin järjestäminen 91, 228 
Merenkulku 69* 

» oy:lle myönnetty laina 157 
Merentutkimuslaitoksen uudelleenjärjestely 246 
Merimieshuoneen omaisuuden jako 246 

» rahastot 254 
Merimieskatsastusmiehen käyttöön luovutettu huoneisto 242 
Merimieslähetysseura, Suomen, sen avustaminen 190, 191 
Merimiesten työnvälitys 253* 
Merivartiolaitos, Kellosaaren lentosataman vuokraaminen sille 149 
Messeniuksen- ja Topeliuksenkadun kulmauksen istutus 236 
Messuhallin ja hippodromin välisen alueen sulkeminen 213 

» kentän luovuttaminen ilmailunäyttelyä varten 320 
» vuokraaminen väestönsuojelu viikon ajaksi 257 

Metsolan kansakoulu, tonttipaikan vuokraaminen sille 73, 287 
Metsäalueet, kaupungin, niillä suoritetut tarkastukset 300 
Metsästysoikeus, kiinteistölautakunnan myöntämä 301 
Metsätalous, kaupungin, sen kehittäminen 204 
Mikkelin kaupungin 100-vuotis juhla 149 
Modeenin, G., vt., y. m. aloite kaupungin vastaisten asuntoalueiden suunnitte-

lun järjestämisestä 88 
Moottoriajoneuvojen ajonopeuden rajoittaminen 162 

» vakuutuksesta vapauttaminen 15 
Moottorivenekilpailujen toimeenpano 246 
Muinaistieteellinen toimikunta, avustuksen myöntäminen sille tervanpolttoti-

laisuuden järjestämiseksi Seurasaarelle 225 
Muistoesineiden myyntipaikat, kiinteistölautakunnan luovuttamat 314 
Muistokivien asettaminen Ulrika Eleonoran kirkon ja Helsingin entisen hautaus-

maan paikoille 95 
Mukavuuslaitokset 222, 232, 257, 53* 
Mukavuuslaitoskysymyksen tutkiminen 141 
Munkkiniemen eräitä kortteleita koskevat rakennussuunnitelmat 229 

» osto 16, 60 
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Munkkiniemen rakennustarkastuksen järjestäminen 36 
» vedensaanti 248 
» vesijohdon johtaminen sinne 30, 60 
» Villa Munksnäsin alueen rakeniyissuunnitelma 228 

Munkkisaaren tehdasrakennus, sen korjaus y. m 232 
» » » pihamaalta vuokratut alueet 315 

Munkkisaarenkadun johtotöiden suorittaminen 101 
Murtovarkaus, Tallbon työpaikan työkaluvajassa tapahtunut 237 
Museokadun jalkakäytävän pyöristäminen 233 
Musiikkilautakunnan kokoonpano 109, 215* 

» vuosikertomus 215* 
Mustikkamaan huvilain vuokralleanto 317 

» järjestyssäännöt 320 
» kesäteatterin avustaminen 57 
» uimalaitoksen luovuttaminen Helsingin työväen uimareille 319, 269* 
» vanhan uimalaitoksen pukusuojain vuokralleanto 319 
» vesijohtotyöt 225, 321 

Muuntoasema, väliaikainen, sen pystyttämiseen myönnetty lupa 291 
Muuttokustannukset 315 
Myyntiaitta 253, 114*, 266* 
Myyntipaikat, Rautatientorin, niiden vuokrain palauttaminen 211 
Mäkelänkadun johtotöiden suorittaminen 102 
Mäntysuon tilan osto 206 
Määräalennusjärjestelmä, teurastamossa noudatettava 103 

Naamiointi, vesisäiliön 99, 247 
Naftatuotteiden säilyttäminen It. Pihlajasaaressa 213 
Naistautipaikkojen tarpeen tyydyttäminen 46, 172 
Naisten työtupa, sen ja huoltolautakunnan alaisten työtupien yhdistäminen 

48, 114*, 265* 
» » » vuosikertomus 260* 
» » siellä suoritettavien palkkojen korottaminen 49 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 184 

Naisvoimisteluseura Säkenet, sen avustaminen 272* 
Nautintoainemessujen avustaminen 253 
Neljännen linjan johtotöiden suorittaminen 102 
Niittykadun ja Tavaststjernankadun välisen puistoalueen järjestely 88 
Nikkilän sairaala 45, 176 
Nimitysten, kaupungin virkain, muuttaminen 5 
Nironen, E. kauppias, eräitä tiloja koskevan kauppakirjan antaminen hänelle ... 65 
Nordenskiöldinkadun leventämistöiden jatkaminen 94 
Normaalilyseo, suomalainen, sen partiopoikaliitolle myönnetty avustus 193 

» » » raittiusseuran avustaminen 193 
Nosturien hankinta 98, 243, 67* 

» käyttö 73* 
» lainaaminen 237 

Nouseva koitto, raittiusyhdistys, sen avustaminen 192 
Nouseva voima, raittiusyhdistys, sen avustaminen 192 
Nummen Tavolan koulukodin vuokrasopimuksen jatkaminen 187 
Nuohoustoimi 82* 
Nuorisonhuoltojaosto, lastensuojeluviraston 183* 
Nuorisotyön avustaminen 189, 190, 191, 169* 
Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 189, 191, 272* 

» naisten kristillisen yhdistyksen avustaminen 189, 191 

Obligatioiden arvonta 154 
Obligatiolainat, ks. Lainat. 
Oikeudenkäyntikulujen, insinööri E. Gallen, korvaaminen 92 
Oikeusaputoimiston johtokunnan kokoonpano 108, 222* 

» tilien ylittäminen 50 
» vuokra 188 
» vuosikertomus 222* 

Olaus Petri församlingen niminen seurakunta, Minervankadun tontin n:o 4 
myynti sille 62 
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Olympiakisat, eräiden niiden töiden kustannusten suorittaminen 227 
» kiinteistölautakunnan toimeenpiteet niitä varten 265 
» määrärahan myöntäminen niiden valmisteluihin 110 
» niiden aikaisen majqjtuksen järjestäminen 69 
» niiden järjestämisestä Helsinkiin teh ty tar jous ja sen vastaan-

ottaminen 110, 143, 255 
» niitä varten ote t tava valtion laina, kaupungin osallistuminen 

siihen 155 
» » » suori tet tavat työt 90—92, 141—142, 227, 33*, 271* 
» turistilaivain satamapaikat niiden aikana 245 

Olympiakisojen järjestelytoimikunnan jäsenten vaali 143 
» » majoitusneuvottelukunnan jäsenen vaali 265 

Olympiakylän katu- y. m. töitä varten myönnet tyjen varojen käyt tö 95 
Omakotialue, Koskelan, sen uusien korttelien tontt ivuokrat ja rakennustyypit 293 

» sellaisen järjestäminen Oulunkylään 88, 293 
Omakotialueita, uusia, suunnittelemaan asetettu komitea 293 
Omakotikorttelien, eräiden Käpylän, tont t i jaon hyväksyminen 85 
Omakotilainat 155, 294 
Omakotirakennustoiminnan rahoittaminen 16 
Omakotirakentajat , heille myönnet tyjen lainojen maksamisjärjestys 293 
Omakotitalot, kaupungin omistukseen joutuneet 293 
Omakotitonttien järjestäminen Koskelaan 85 
Omnibuslinjat 164 
Opetuslaitokset, niiden vuosikertomusten julkaiseminen 50, 4* 

» niissä maksettavien tuntipalkkojen vahvistaminen 51 
» ks. myös koulujen nimiä. 

Opetustilaisuuksien järjestäminen kansakoulunopettajille 198 
Opetustilaston julkaisemisen uudelleenjärjestely 50, 4* 
Opintomatkat , kaupunginhallituksen myöntämät apurahat niihin 145—148 
Oppikoulujen vanhempainneuvostojen jäsenten vaali 110 
Oras, raittiusyhdistys, sen avustaminen 192 
Orento, H., hänen kuolinpesänsä vapaut taminen kaupungin saatavien suorit-

tamisesta 158 
Oslossa pidettävä asemakaava- ja asuntonäyttely 303 
Osoitenumeroiden vahvistaminen 217 
Osuustukkukauppa makasiinitonttien myynt i sille 64 
Otso, kaupungin jäänmur ta ja 68*, 74* 
Ottolapset, lastensuojelulautakunnan valvonnan alaiset 187* 
Oulunkylä, omakotialueen järjestäminen sinne 88, 293 

» sen rakennustarkastuksen järjestäminen 36 
» siellä oleva kaatopaikka 212 
» siirtolapuutarhan järjestäminen sinne 90 

Paikanvuokrat 77* 
Paja-alueen vuokralleanto Vallilan metsästä 287 
Pakilan korttelin n:o 124 vuokraaminen Metsolan kansakoululle 73 

» rakennussuunnitelma 229 
» sähkö valaistus 229 
» tien kunnossapitosopimuksen irtisanominen 235 
» tilan lohkomisesta lääninhallitukselle annet tava lausunto 220 

Pakinkylän rakennussuunnitelman vahvistaminen 110 
Pakkahuoneen, Kata janokan vanhan, tavarahissin uusiminen 98, 68* 
Pakkohuutokaupalla huudetut kiinteistöjen hallintaoikeudet 67—68, 205 
Pakkolunastus, Tuomarinkylän tietä var ten tarvi t tavan maan 207 

» valtionrautateiden alueiden 207 
Pakkoperintä 14* 
Palkankorotusten myöntäminen naisten työtuvissa työskenteleville varatyön-

tekijöille 49 
Palkat, kaupungin työntekijöille maksetut 22* 
Palkkajärjestely, viranhaltijain ja työntekijäin 4 
Palkkion, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja jäsenten sekä kaupungin-

hallituksen vuosijäsenten, korottaminen 3 
Palkkasäännön määräysten tulkinta 123 
Palkkiosäännön uudistaminen 4, 139 
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Pallokenttä oy:tä koskevat asiat 90, 227, 258 
Palohuolto, n.s. Pikku-Pasilan, sen järjestäminen 168 
Palohälytys, postitalon, sen järjestäminen 168 
Palojärj estys 38 
Palokalusto 168, 80* 
Palokunnan autoissa käytet tävät renkaat 168 

» rahastot 87* 
» 75-vuotis julkaisun määrärahan siirto 38 
» väestönsuojelutarpeiden hankkiminen 168 

Palolaitoksen tilien ylittäminen 38 
» viranhaltijat 167, 80* 
» vuosikertomus 80* 

Palolautakunnan kokoonpano 80* 
» uudelleen valitseminen 107 

Palomiehet, tapaturmaisesti loukkaantuneet, heidän päivärahakorvauksensa ... 167 
Palomuurin, yhteisen, rakentamiseen myönnetyt luvat 291 
Palosaaren huvilan vuokralleanto 318 
Palosuojelu, Eteläsataman vanhojen makasiinien 67* 
Palovahinkojen korvaaminen 85* 
Palovakuutukset 177, 178, 223, 300 
Palovakuutuskorvauksen kirjaaminen 204 
Palvelijatarkodin ylläpitoon myönnetty avustus 190, 191 
Pant t i oy:n, Helsingin, sivukonttorin esimiehen nimittäminen 106 
Partiojärjestojen avustaminen 50, 193 
Pasilan huuhteluhuoneen toiminnan lopettaminen 58 
Pasilan Nouseva päivä raittiusyhdistyksen avustaminen 193 
Passintarkastuskopin rakentaminen 241, 69* 
Patsaat, Aleksis Kiven patsaan sijoituskysymys 217 

» lentäjäpatsaan paikan varaaminen 212 
Pauligin, G,, rahaston korkovarojen käyttö 254 
Pelastusarmeijan avustaminen 182, 190, 191 

» joulupatojen asettaminen 314 
Pellervontien johtotöiden suorittaminen 100 
Pengertalo asunto oy:n tontin kauppaehtojen muuttaminen 64 
Pensasaidan järjestäminen Turuntien varrelle 238 
Perittävistä saatavista tehty ilmoitus 152 
Perunakellarin vuokraaminen viljelyspalstatoimikunnalle 311 
Perunapalstojen läheisyydessä suoritetuista rakennustöistä suoritettava korvaus 294 
Pienteollisuus, Herttoniemen, alueiden varaaminen sitä varten 75 
Pihlajasaari, It . , naftatuotteiden säilyttäminen siellä 213 

» sen huvilain vuokralleanto 318 
)> » jääkellarin uusiminen 321 
» » ravintolan irtaimiston osto 226 
» » » vuokralleanto 317 
& » uimalaitoksen vuokralleanto 319 
t> siellä harjoitettu kauppa 319 

Pihlajatien tonttien n:ot 12 ja 14 myynti 62 
Piirinuohoojamestarien valitus uuden palojärjestyksen hyväksymisestä 38 
Piirustukset, kaupunginhallituksen hyväksymät 224 

» kiinteistölautakunnan hyväksymät 292 
» satamalautakunnan hyväksymät 65* 

Pikkulastenko ti, H. Kivimäen, sen ylläpitoon myönnetty avustus 189, 191 
Pikku-Pasilan palohuollon järjestäminen 168 
Pilack, K., & C:o oy., Käpylässä sijaitsevan tallialueen vuokraaminen sille 287 
Pioneeritöiden suorittaminen Reijolan ja Ruskeasuon alueilla 291 
Pitäjänmäki, sen alueiden vuokraaminen eräille yhtiöille 73 
Poikain ammattikoulu, ks. Valmistava poikain ammattikoulu. 
Poikakerhotoiminnan tukeminen 189, 191 
Poikakotiyhdistyksen, Helsingin, avustaminen 189, 191 
Poliisijärjestyksen 68 ja 71 §:n hyväksyminen 37 

» uuden, valmisteleminen 140 
Poliisikonstaapeleiden, kuolleiden, leskien jalasten avustusrahaston siirtäminen 

lääninkonttorin hoidettavaksi 10 
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Poliisilaitos, erityisen satamaosaston perustaminen sinne 160 
» Malmin ampumaradan käyttöoikeuden myöntäminen sille 161 
)> sen henkilökunnalle järjestetyt kielikurssit olympiakisain varalta 160 
» » huoneistot, menot y.m 160 

Polkupyörien rekisteröinti 37 
Polkupyörätelineiden asettamisluvat 213 

» järjestäminen työmaille 236 
Polyteknikkojen ilmailukerhon liitokoneiden säilyttäminen 244 
Porvoon—Helsingin maantien oikaiseminen 235 
Postikujan rakentaminen 233 
Postitalon istutukset . 235 

» palohälytyksen järjestäminen 168 
» postitulliosaston huoneisto 98, 241, 67*, 68* 

Prahan ylipormestarin esitelmämatka Helsinkiin 255 
Prahassa pidetyt Sokol-juhlat 149 
Proomut 69* 
Provisiot y.m. kulut nimisen määrärahan ylittäminen 17 
Puhdistuslaitokset 95, 235, 30* 
Puhelimet 139 
Puhelinkioskipaikat 315 
Puhelinlinjat, lentokentän kohdalla olevat, niiden siirtäminen 301 
Puhelinyhdistyksen, Helsingin, rakennuksen korottaminen 76—77 
Puhtaanapitolaitos, kaatopaikkojen järjestäminen sitä varten 75 

» sen tilien ylittäminen 96 
» » toimintakertomus 50* 
» » tonttien välisen pensasaidan järjestäminen 238 
» )> työnjohtajan A. G. Homstenin epäsäännöllisyydet 96 
» » vajarakennuksen rakentaminen 238 
» » varikkopiirivarastoalue 209 
» » viranhaltijat 237 

Puhtaanapitolautakunnan kokoonpano 109, 50* 
Puiden kaatamiseen myönnetty lupa 291 
Puistokadun johtotöiden suorittaminen 102 
Puisto-osaston, rakennustoimiston, vuosikertomus 37* 
Puistot, niiden käyttöoikeudet 214 

» sellaisen järjestäminen kortteliin n:o 330 82 
» » » Taivallahden rannalle 88 
» » » yhteiskunnallisen korkeakoulun kohdalle 236 

Puistotie, Länt., sille rakennettava kaide 234 
Punaisen ristin sairaala 46, 179 
Puodinkylän alueen luovuttamista puolustuslaitokselle koskevat neuvottelut ... 300 

» kartanon rakennustyöt 300 
» päärakennuksen vuokralleanto 300 

Puolustuslaitos, sen tarpeisiin rauhanaikana määrät tyjen ravinto- ja rehuannos-
ten hinnoitus 105 

Puolustusvoimien lippu juhlakatselmus Kauppatorilla 245 
Puromäki n:o 16 nimisellä vuokra-alueella olevien rakennusten osto 89 
Puu ja öljy oy., alueen vapaan siirto-oikeuden myöntäminen sille 287 
Puutarha nimistä tilaa koskevan kauppakirjan laatiminen 65 
Puutavaravarastot, Herttoniemen alueiden varaaminen niitä varten 75 
Pyöräilystadion, ks. Velodromi. 
Pääliikenneväylien määrääminen 162 
Pääomatilin käytäntöönotto 140 
Pääskylänkadun kunnostaminen 93 

Raajarikkoiset lapset, lastensuojelulautakunnan huostaan otetut 177* 
Raajarikkoisten työkotiyhdistyksen avustaminen 190, 191 
Raastuvanoikeuden viranhaltijat 37, 160 
Radio-orkesterin ja kaupunginorkesterin yhdistäminen 141, 217* 
Rahapajanranta, nosturien hankkiminen sinne 98 

» sen makasiinien sähköjohtojen kunnostaminen 98 
» » varastorakennuksen korjaaminen 241 

Rahastot, kaupungin 156—157 
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Rahatoimiston eräiden tilien ylittäminen 13, 17 
» kassavajauksen korvaaminen 118 
» varain hoidon valvonta 113 
» viranhaltijat 117, 118 
» virka-aika kesällä 122 

Rahayksikköjen lyhennysmerkit 253 
Raitiotie ja omnibus oy., alueen vuokraaminen sille 286 

» » » » sen linja-au to ja koskevat toimiluvat 164 
» » » » » palveluksesta kaupungin palvelukseen siirtynei-

den palvelusvuosien laskeminen 9 
» » » » » sisäisen toiminnan tarkastus 258 
» » » » » yhtiökokous 258 
» » » » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 164 

Raitiotiekorokkeet 165 
Raitiotiet, niiden järjestely 165 
Raitiotievaunuissa kuljetet tavat koirat 164 
Raitiotievuosikorttien myöntäminen kaupungin viranhaltijoille 123, 140 
Raittiusseurain ja -järjestöjen avustaminen 141, 192, 265 
Raittiustyö kansakouluissa, sen tukeminen 198 
Raja jä r j estely, Munkkisaaren vuokra-alueen 287 
Rajasaaren puhdistuslaitos 95, 235, 30* 
Rake oy:n oikeuttaminen varastoimaan räjähdysaineita 106 
Rakennuskiellon antaminen eräille Lapinlahdenkadun tonteille 87, 218 

» » Kaivopuiston huvila-alueelle 86, 218 
Rakennuskiinteistöt, kaupungin, niiden valokuvaaminen 315 
Rakennuslevy Suomi oy., alueen vuokraaminen sille 73 
Rakennuspiirustukset, ks. Piirustukset. 
Rakennussuunnitelma, eräiden Herttoniemen tehdaskorttelien 303 

» » Munkkiniemen alueiden 228, 229 
Rakennustarkastuksen, kaupungin lähiympäristön, järjestäminen 36, 159 
Rakennustarkastuskonttorin vuosikertomus 219* 
Rakennusten, eräiden Ruskeasuon pohjoispuolella olevien, osto 89 

» purkaminen ja myynti 221 
» purkamisajan pidentäminen 291 
» pysyttäminen paikallaan 221 

Rakennustoimisto, lisätyövoiman hankkiminen sinne 92 
» sen huoneistot 231 
» » insinöörin E. Gallen oikeudenkäyntikulujen korvaa-

minen 92 
» » katurakennusosaston päällikön oikeuttaminen nautti-

maan palkkaetuja sairasloman 
ajalta 92 

» » » vuosikertomus 28* 
» » puisto-osaston vuosikertomus 37* 
» » satamarakennusosaston vuosikertomus 23* 
» » talorakennusosaston vuosikertomus 33* 
» » tilien ylittäminen 92 
» » tiliviraston vuosikertomus 40* 
» » varasto-osaston vuosikertomus 40* 
» » viranhaltijat 92, 230 

Rakentamisajan pidentäminen 293 
Rakkaudenniemi, sen erään alueen vuokraoikeuden lunastaminen 66 
Rannikkoliikenne 70* 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginhallituksen diaariin merkityt 115 

» » kiinteistölautakunnan diaariin merkityt 265 
Ratsastushallin rakentaminen 90, 142, 227 
Ratsastuskenttä, Laakson 320 
Ratsastuskilpailupaikkain järjestäminen 227 
Ratsastuskoulun sijoittaminen ja ratsastusmaneesin rakentaminen Talin kar-

tanon alueelle 73 
Ratsastusradat 90, 226 
Rautateiden eläinsuojelusyhdistyksen avustaminen 192, 254 
Rautatieliikenne satamissa 72* 
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Rautatientorin istutukset 235 
» järjestely 87, 217 
» Iin ja-autoaseman väliaikainen järjestely 165 
» myyntipaikkain vuokran palauttaminen 211 

Rautat iet 111, 243 
Ravinto- ja nautintoainemessut 213, 253, 315 
Ravirata, Käpylän, sen alueella olevan rakennuksen vuokralleanto 321 
Reijolan alueella suoritettavat pioneerityöt 291 

» lastenkodin toiminta 179* 
Revisiotoimiston huoneisto 120 

» tilien ylittäminen 4 
» viranhaltijat 4, 120 
» virka-aika kesällä 122 

Riento, raittiusyhdistys, sen avustaminen 192 
Rikostuomioiden toimeenpanokonttori, sairasavun myöntäminen sen siivoo-

jalle I. Nymanille 36 
Rintamamiesten majoittaminen 197 
Romunkeräys, ylioppilaiden järjestämä 258 
Romu varastopaikan osoittaminen 212 
Runebergin-, Etel. Hesperian- ja Apollonkadun kulmauksen istutusalue 218 
Ruoholahdenkadun johtotöiden suorittaminen 100 

» leventäminen 61 
» tontin n:o 3 a myynti 63 

Ruoppaustyöt - · · 25* 
Ruotsin kunnallisasetuksen 75-vuotisjuhla, edustajien lähettäminen sinne ... 13, 149 
Ruskeasuon alueella suoritettavat pioneerityöt 291 

» vuokra-alueiden lunastusehdot 207 
Ruumishuone, Har jun 172 
Ruusulankadun tontin n:o 3 myynti 63 
Ryttylän koulukoti, sen johtajan asunnon laajentaminen 169* 

» » » muutos- ja korjaustyöt 168* 
» » » toiminta 175* 
» » » voimistelu- ja urheiluseuran Yrityksen avustaminen 273* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 186 
» tila, traktorin ostaminen sinne 50 

Rästad n:o 18 nimisen huvila-alueen lunastaminen 65 
Räjähdysaineiden varastoiminen 106 
Röntgenosaston, tuberkuloosisairaalan, uusiminen 46 

Saatavat, perittävät 152 
» poistetut, mut ta myöhemmin saapuneet, niiden kirjaaminen 152 

Sadevesikaivot 212 
Sairaalamaksut, asevelvollisten 175 

» ulkokuntalaisten 175 
Sairaalat, kankaiden hankinta niihin 173 

» niiden eräille viranhaltijoille myönnetty palkankorotus 178 
» » hallituksen määrärahan säästön siirtäminen 42 
» » » puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 

vaali 108 
» » henkilökunnan työaika. 173 
» » tiliviraston asiakirjojen säilyttäminen 172 
» » » virkojen uudelleenjärjestely 178 
» » valtionapu 178 
» » viranhaltijain luontoisetukorvaukset 174 
» » » oikeus asua sairaalan ulkopuolella - 173' 
» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset henkilöt 128*, 129* 
» » palveleville n.s. assistenttihoitajattarille myönnetty palkan-

korotus 46 
Sairaanhoitajatarkoulun oppilasmäärän lisääminen 46, 179 
Sairaanhoitajataroppilaiden palkkauksen uudelleenjärjestely 43 
Sairaanhoitajattaret, kaupungin, heidän ylläpitämänsä lepokodin avustaminen 179 
Sairaankuljetustoimi, palokunnan 86* 
Sairasavut, kiinteistölautakunnan myöntämät 321 
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Sairasavut puhtaanapitolautakunnan myöntämät 50*, 59* 
Sairashuollon keskittäminen 169 
Sairaslomat, niiden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 123—132 

» satamalautakunnan myöntämät 62* 
» teurastamolautakunnan myöntämät 89* 

Sairaslomat, ks. myös eri virastoja koskevia kappaleita. 
Sairassijojen varaaminen professori O. A. Boijen sairaalasta 46 

» » Suomen punaisen ristin sairaalasta 46 
» » yliopiston Meilahteen rakennettavasta sairaalasta 47 

Salaojat 238 
Salmisaari, Alkoholiliike oy:n siellä olevat raiteet ja sadevesikaivot 212 
Salomonkadun päällystäminen 93 
Sanomalehdet, niiden myyntipaikkojen määrääminen 314 

» niille kaupunginhallituksen päättämistä asioista annettavat tiedot 113 
» niissä julkaistavat kiinteistölautakunnan ilmoitukset ja kuulu-

tukset ; 264 
Satama- ja satamarakennuskongressi, Gdyniassa pidettävä 149, 238 
Satama-alueen lauttaussääntö 214 
Satamahallintotoimiston viranhaltijat 238, 60* 
Satamahinaaj a Hercules 74* 
Satamajäänmurtaja Otso 68*, 74* 
Satamakannanta 74*—78* 
Satamakannantaosaston satamahallinto toimiston, lasku- ja kirjanpitokoneet... 67* 

» » virat ja viranhaltijat 61* 
Satamakirjanpito 239 
Satamakonstaapelit, heidän lukumääränsä lisääminen — 97 

» Herttoniemen, huoneiston järjestäminen heille 242, 69* 
Satamalaitteet 66* 
Satamalautakunnan kokoonpano 109, 60* 

» tilien ylittäminen 97 
» toimintakertomus 60* 

Satamaliikenne 69* 
Satamaliikenneosaston, satamahallintotoimiston, viranhaltijat 60* 
Satamaliiton, Suomen, varsinainen liittokokous 13 
Satamalähetystyön tukeminen 190 
Satamamakasiinien sähköjohtojen kunnostaminen 98 
Satamamaksut 97, 75*, 77* 
Satamaosaston perustaminen poliisilaitokseen 160 
Satamasaari, kioskikaupan harjoittaminen siellä 317 

» siellä sallittu telttailu 320 
Satamat, matkustaja-alusten sijoittaminen niihin olympiakisojen aikana .. 91, 245 

» niiden alueella aluksista tapahtuva kauppa 245, 68* 
» » hallinnon järjestäminen 143 
» » mainostaminen 67* 
» » määrärahain ylittäminen 97 
» » telakka-alueen rakennusohjelman toteuttaminen 98 
» » vartiointi 160 
» » vuokralleanto 66* 
» niihin tehdyt vierailut 68* 
» niissä käyneet laivat 69* 
» nosturien hankkiminen niihin 67* 

Satamataksojen muutokset 68* 
Satamatyöntekijäin oleskelu- ja ruokailuhuoneet 242 
Satamavesipostit 74* 
Savilan pumppuasema 30* 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti 56, 109 
Seinämaalausten ehdotuskilpailu 143 
Senaatintorilla suoritettava filmaus 213 
Seurakunnat, evankelis-luterilaiset, niiden ja kaupungin välinen aluevaihto 206, 219 

» Helsingin yksityinen kreikkalais-katolinen, sen rakennuksen pii-
rustukset 224 

» juutalainen, sen hautausmaa 235 
» » » tontt i 208 
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Seurakunta, kreikkalais-katolinen, sen laskuun suoritetut katutyöt 234 
Seurasaari, sen kaitsijan^ asunnon vuokralleanto 318 

» » ravintolarakennuksen vuokralleanto 317 
» » uimalaitoksen korjaukset 225 
» » » vuokralleanto 319 
» tervanpolttotilaisuuden järjestäminen sinne 225 

Shekkitili, kaupungin, sen avaaminen Ruotsissa 152 
Sielullisesti sairaiden huolto toimisto, sen erään työntekijän tapaturmakorvaus 171 

» » » » tilien ylittäminen 42 
» » keskuskodit, niiden henkilökunnan luontoisetukorvaukset 171 
» » » » tilien ylittäminen 42 
» » vastaanottoasema 41, 171 

Siipikarjan tukkumyynti 251 
Siirtolapuutarhat 90, 226, 321, 335 
Sillat, Lauttasaaren sillan julistaminen maantiesillaksi 234 
Siltamaksut, Kulosaaren sillan 224 
Sinebrychoffin alueen asemakaavan muuttaminen 78 
Sinfoniakonsertit 216*, 217* 
Sininauha nimisen yhdistyksen avustaminen 193 
Sirkuspuistikon ja sen ympäristön asemakaavan muuttaminen 81 
Sirpalesaaren vuokrasopimuksen pidentäminen 286 
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa 10, 9* 
Sivistysjärjestöjen kansankonservatorion avustaminen 190, 191 
Skogmanin, E. ja D., rahaston korkovarojen käyttö 193 
Sofianlehdon pikkulastenkoti 179*, 180*, 194*, 197*, 198* 
Sokeain avustaminen 190, 191 

» avustamisesta annetun päätöksen soveltaminen 118* 
Sokeaintalo-säätiön tilintarkastajan vaali 261 
Sokol-juhlat, Prahassa pidetyt 149 
Sokos oy:n Heikinkadun varrella olevan korttelin n:o 99 rakentaminen 86 
Sompasaari, sen vuokraaminen osuusliike Elannolle 286 
Sopimussakot, kaupunginhallituksen oikeuttaminen lyhentämään niitä 3 
Soran otto 214, 300 
Sosialidemokraattinen nuorisoyhdistys, Helsingin, sen avustaminen 190, 191 
Sotalaitoksen tarpeisiin rauhanaikana määrät tyjen ravinto- ja rehuannosten 

hinnoitus 105 
Sotilasparaatia varten rakennettavat katselij alavat 213 
Soutukilpailuradan järjestäminen 91, 228 
Sovinnollisuuden viikon toimikunnan avustaminen 253 
Stadionin etupihan sorastaminen 235 

» laajentaminen 287 
Stadion-säätiön eräiden alueiden luovuttaminen takaisin kaupungille 67 
Stansvikin, tilalle johtavan tien rakentaminen 214 

» tilan eräiden peltojen ja rakennusten vuokralleanto 299 
» » hoito 264 
» » kauppahinnan suoritustapa 153 
» » metsien jättäminen palovakuuttamatta 300 
» » osto 60 
» » päärakennuksen irtaimiston osto 206 
» » rakennussuunnitelma 229 

Stenberg, John, oy:n Siltasaarenkadun tontin n:o 1 asemakaavan muuttaminen 81 
Stenius, M. G., ab:n ja kaupungin välinen neuvottelu Munkkiniemen veden-

saannin turvaamiseksi 248 
» » johtokunnan jäsenten vaali 258 
» » maiden arviointi 306 
» » osakekannan osto 60, 153, 205 

Stettinin—Helsingin linjan alusten sijoitus 245 
Strömberg oy:n ammattioppilaskoulun avustaminen 57 
Sturenkatu 23, asunto oy., sen vuokramaksun alentaminen 210 
Sundmanin, H., rahasto 254 
Suojeluskuntapiirin, Helsingin, piiriesikunnalle luovutettua tonttia koskevat 

luovutusehdot ja asemakaavanmuutos 64, 83 
Suomalainen naisvoimisteluseura, sen avustaminen 272* 
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Suomalainen normaalilyseo, sen partiopoikaliitolle myönnet ty avustus .... 50, 193 
» ooppera, sen ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 217* 
» partiopoikaliitto, sen avustaminen 50, 193 
» part iotyt töjärjestö, Hespartto, sen avustaminen 273* 

Suomen akateeminen raittiusliitto, sen avustaminen 193 
» filmiteollisuus oy:n Senaatintorilla suorit tama filmaus 213 
» hotelliyhdistyksen avustaminen 254 
» huonokuuloisten huoltoliiton avustaminen 190, 191 
» kaapelitehdas, sen Munkkisaaren vuokra-alueen rajajär jestely 287 
» kanakoirakerholle myönnet ty lupa kenttäkokeiden järjestämiseen 301 
» kaupunkiliiton hallituksen I X kaupunkipäivien osanottokutsun vas-

taanot taminen 13 
» kukkasrahasto, tont in luovuttaminen sille 71 
» kunnallinen terveydenhoitoyhdistys, kaupungin liittyminen sen jäse-

neksi 42 
» kunnallisteknillisen yhdistyksen mietinnöt ja selvitykset 205 
» laulajain ja soittajain liiton avustaminen 190, 191 
» matkailukongressi 149, 254 
» matka t nimisen liiton hallintoneuvoston jäsenten vaali 261 
» merimieslähetysseuran avustaminen 190, 191 
» messut osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenten vaali 261 
» mineraaliöljy oy:n vuokra-alueen vuokramaksun alentaminen 210 
» opiskelevan nuorison raittiusliitto, sen avustaminen 192 
» punaisen ristin sairaala 46, 179 
» sairaanhoitajatarliiton avustaminen 190, 191 
» sairaanhoitajataryhdistyksen avustaminen 190, 191 
» satamaliiton varsinainen liittokokous 13 
» sokeain hiero jäin yhdistyksen avustaminen 190, 191 
» työväen arkiston avustaminen 190, 191 
)> » musiikkiliiton Uudenmaan piirijärjestön avustaminen 57 

Suomenlinnan laivojen lähtöpaikalle asetet tavat viitat y.m 244 
» luistinradan rakentaminen 226 
» urheilijat yhdistyksen avustaminen 273* 
» vedensaannin turvaaminen 100, 247 

Suomi, keskinäinen henkivakuutusyhtiö, sen talon ullakon sisustaminen 77 
» filmi oy., sille vuokrat tu alue Munkkisaaresta 314 

Suomi-seuran avustaminen 253 
Surd, raittiusseura, sen avustaminen 193 
Svensk-Finlands turistförening yhdistyksen avustaminen 254 
Svenska kristliga föreningen av unga män yhdistyksen avustaminen 189, 191, 273* 

» kvinnoförbundets gymnastikklubb nimisen yhdistyksen avustaminen 273* 
» Olaus Petri församlingen niminen seurakunta, Minervankadun tontin 

n:o 4 myynt i sille 62 
Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor yhdistyksen avustaminen 273* 
Svinhufvud-koti, tontin luovuttaminen sitä varten 71 
Synagogan tont t ia koskevat asemakaavamääräykset 79 
Synnytyspaikkojen tarpeen tyydyt täminen 46, 172 
Sähkö johto töiden suorittaminen 102 
Sähkölaitos, henkilökohtaisten tapaturmavakuutus ten myöntäminen sen viran-

haltijoille 98 
» sen pääaseman verstas-, pukeutumis- ja ruokailuhuoneen järjes-

täminen 250 
» » » väestönsuoja 250 
» » rahastaj antoimen siirtäminen kaasulaitokselle 100 
» » tilien ylittäminen 101 
» » uuden ala-aseman alueen vapaut taminen 67 
» » » » rakennuttaminen 101, 250 
» » viranhalti jat 98, 101, 249 
» » Yarrow-kattila 250 
» töiden suorittaminen sen v:n 1939 määrärahoilla 102 
» uusien virkojen perustaminen sinne ja entisten lakkauttaminen .... 101 

Sähkömittarien hankkiminen 102 
Sähkömuuntajan rakentaminen Degerön alueelle 301 
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Sähkövoimalaitoksen, uivan, hankkimiseen myönnetyn määrärahan ylittäminen 102 
Säilyke oy., sille vuokrattu alue Munkkisaaren maalta 315 
Säkenet, naisvoimisteluseura, sen avustaminen 272* 
Säännöt, Helsingin kaupungin leski- ja orpokassan, niiden lisäyksen vahvista-

minen 9 
Säästöarviolaskelma, kiinteistölautakunnan 265 
Sörnäisten aluelääkärille sairaskäynneistä maksettavan palkkion korottaminen 39 

» rantatien johtotöiden suorittaminen 102 
» rantatien raiteet 243 
» sataman tullivartijain uusi päivystyshuonerakennus 240, 69* 

Taideteollisuuskeskuskoulu, lisäavustuksen myöntäminen sille ^ 51 
» sen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali ... 109 
» sille K. H. Renlundin rahaston korkovaroista myön-

netty avustus 201 
» tuntipalkkioiden suorittaminen sen opettajille ... 51 

Taideteosten osto . 254 
Taivallahden ranta-alueiden järjestely 88, 218, 291 
Taivaskallion kahvila-alue 232, 288 
Taksat, erinäisistä todistuksista ja jäljennöksistä kannettavia maksuja kos-

kevain hyväksyminen 4r 
» jakolaitoksia, tontinmittauksia ja kiinteistöjen rekisteröintiä koske-

vain hyväksyminen 57 
» kaupungingeodeetin tehtävistä suoritettavia maksuja koskevain vah-

vistaminen 58 
» teurastamossa noudatettavien vahvistaminen 103 
» vuokra-autojen 163 

Taksoituslautakunnan jäsenmäärän lisääminen 4 
» jäsenten vaali 108 

Talin kartanon tallirakennuksen ja erään alueen vuokralleanto 73 
» siirtolapuutarhan ulkovalaistuksen järjestäminen 321 
» venelaiturin kunnostaminen 320 

Tallberginkadun järjestely 93, 98, 218 
Tallialueen vuokralleanto 287 
Tallinnan—Helsingin linjan matkustaja-alusten vapauttaminen jäämaksuista 97, 239 
Taloudellisia oloja valaiseva selostus 152 , 
Talousarvio, kaupungille v:ksi 1939 vahvistettu 18 
Talousarvioehdotus, kaupungin v:n 1939, sen valmistelu 158—159 

» kiinteistölautakunnan v:ksi 1939 laatima 265, 315 
Talousspriin myyntilupien myöntäminen 106 
Taloustyöntekijäin yhdistys, Helsingin, sen avustaminen 190, 191 
Talviolympiakisojen järjestäminen Kuopioon 256 
Tammelundin alueen rakennussuunnitelman puoltaminen 110 
Tapanilan urheilukenttä, alueen luovuttaminen sitä varten 74 
Tapaturmaisesti loukkaantuneiden palomiesten päivärahakorvaukset 167 
Tapaturmat, puhtaanapitolaitoksen töissä sattuneet 50*, 59* 

» tulipalojen yhteydessä sattuneet 80*, 85* 
» yleisissä töissä sattuneet 23* 

Tapaturmavakuutukset, teknillisten laitosten viranhaltijain 98 
Tapaturmavakuutusmaksut ja vahingonkorvaukset nimisen tilin ylittäminen 13 
Tavarahissi, Katajanokan vanhan pakkahuoneen, sen uusiminen 98 
Tavaraliikenne satamissa 70* 
Tavaststjernankadun ja Niittykadun välisen puistoalueen järjestely 88 
Tavolan koulukodin toiminta 175* 
Teatterien avustaminen 57 

» turva vartio 82* 
Tehdasalueiden vuokraoikeuden siirto 286 
Tehdaskorttelit n:ot 272 ja 275, niiden tonttien vuokraaminen 72 
Tehdastontit, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 279 

» Vallilan korttelissa n:o 700 olevat, niiden vuokraaminen 72 
Tehtaanpuiston yhteiskoulu, sen koulutalon tontin järjestely 80 
Teknilliset laitokset, niiden hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan 

ja jäsenten vaali 109 
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Teknilliset laitokset, niiden tilien ylittäminen 99, 101 
» » » urheiluseuran avustaminen 250 
» » » viranhaltijain tapaturmavakuutukset 98 
» » ks. myös Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Vesijohtolaitos. 

Tekniska läroverket i Helsingfors, säätiö, lainan myöntäminen sille 17 
» » » » » sen tonttien yhdistäminen 83 

Telakka-alue, Eteläsataman, määrärahan myöntäminen laiturien y. m. rakenta-
miseksi sinne 98, 67* 

Teltan pystyttämiseen arpalippujen myyntiä varten myönnetty lupa 291 
Telttailu 320, 321 
Temppeliaukion järjestely 88, 218 

» ympäristön katurasitus 218, 234 
Teollisuusalueita koskevain vuokrasopimusten irtisanominen 300 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuran avustaminen 189, 191 
Teollisuustonttien järjestäminen 217 
Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 216* 
Tervalammen työlaitos, navetan ja saunan rakentaminen sinne 48 

» » sen hoidokkien työsuoritusten ja käytöksen arvostelu-
perusteet 115* 

» » » johtokunnan kokoonpano 113* 
» » » järjestyssäännöt ja päiväjärjestys 115* 
» » » määrärahan siirto 48 
» » » tilitysvuokra 301 
» » » toimintakertomus 132* 
» » » uudisrakennusten piirustusten hyväksyminen 48, 115* 
» » » viemäriveden puhdistaminen ja vedensaannin 

järjestäminen 48 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 181 

Tervanpolttotilaisuuden järjestäminen Seurasaarelle 225 
Tervasaaren penkereen viemärityöt 94 
Terveydellisten tutkimusten laboratorion tilien ylittäminen 40 
Terveydenhoitojärjestyksen 131 §:n soveltaminen 168 
Terveydenhoitolautakunnan alaisten palkkasääntöön merkitsemättömäin vi-

ranhaltijain palkankorotus 169 
» alaisten viranhaltijain etuannit 172 
» tilien ylittäminen 39 
» täydentäminen 107 

Terveydenhuollon keskittäminen 169 
Terveystoimiston tilien ylittäminen 42 
Teräs, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 272* 
Testamenttilahjoituksen, neiti S. A. Jiirgensin, vastaanottaminen 17 
Teurastajakurssien järjestäminen 252 
Teurastamo, sen jäähdytyslaitosta koskevat päätökset 104, 143, 251 

» » määrärahain ylittäminen 104 
» » portinvartijan J. S. Palmqvistin palkasta vähennettävä elin-

korko 102 
» » siipikarjateurastamo 93* 
» » taksat 103 
» » toimintakertomus 88* 
» » viranhaltijat 250, 88*—90* 
» sitä esittävän filmin valmistaminen 252 
» vuosilomien myöntäminen sen teurastajille 102 

Teurastamolautakunnan kokoonpano 109, 88* 
» toimintakertomuksen julkaiseminen 252 

Tielaboratorion vuosikertomus 41* 
Tienviittojen sijoittaminen 163 
Tiet, Herttoniemen 163, 214, 301 

» Jorvaksen tiealueen erottamiskustannukset 220 
» niiden numerointi 162 
» Tuomarinkylän 207 

Tietutkimuksen toimittaminen Pitäjänmäellä 301 
Tietyöt 234, 29* 
Tilapäisen työvoiman palkkaamista koskevat määräykset 123 



304* Hakemisto 

Tilapäisten virkojen vakinaistaminen 5 
Tilastollinen vuosikirja, fraktuuran käytöstä luopuminen siinä 119 
Tilastotoimiston huoneisto 3* 

» julkaisutoiminta 3* 
» suoritettava asunto-olojen tutkiminen 5* 
» viranhaltijat 119, 1*—2* 
» vuosikertomus 1* 

Tilinpäätös, kaupungin v:n 1937 13, 152 
Tilintarkastus, kaupungin v:n 1937 14, 152 

» sen järjestäminen 121 
Tiliraportit, verotusvalmisteluviraston 122 
Tilojen jako- ja ulosmittauskustannusten suorittaminen 265 
Tilusvaihto, kaupungin ja seurakuntain välinen 219 
Tilusvaihtosopimus, korttelia n:o 99 koskeva, sen lainhuuto 208 
Tivolikomitea 142 
Tivolin järjestäminen 228, 272* 
Todistukset, erinäisten viranomaisten antamat, lunastusmaksun kantaminen 

niistä 4 
Toimentytöt partiojärjestolle myönnetty avustus 50, 193 
Toivolan koulukoti, juomaveden hankkiminen sinne 169* 

» » sen toiminta 176*, 179* 
» » » viranhaltijat » 179* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 187 
» » Tuurholman alueen luovuttamista sen käytettäväksi kos-

keva esitys 170* 
Toivoniemen koulukoti, sen toiminta 176* 

» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 186 
Tomtbackan tilan hoito 88 

» vuokra-alueen lunastaminen 65 
Tontinmittaustaksan hyväksyminen 57, 306 
Tontinmuodostukset, oikeuden hyväksyttävät 216 

» raastuvanoikeuden hyväksymät 216 
Tontit, kiinteistölautakunnan myymät 267—-270 

Kulosaaren, niiden myynti 208 
niiden hallintaoikeuksien osto pakkohuutokaupalla 205 

» myynnissä noudatettava menettely 205 
» myyntiluettelon valmistaminen 270 

Tonttijaon hyväksyminen 214 
Tonttijaonmuutokset 75—86, 215 
Tonttijakokartat, eräitä kortteleita koskevat 306 

» niistä suoritettavien maksujen perimistäpä 216 
Tonttikirja, korttelia n:o 250 koskevien määräysten merkitseminen siihen 216 

» siihen ja maarekisteriin merkittävien alueiden välinen raja 218 
Topeliuksen- ja Messeniuksenkadun kulmauksen istutus 236 
Topeliuksenpuisto 236 
Torikauppa Kauppatorilla 312 

» sitä esittävän elokuvan lainaaminen Pellervo-seuralle 255 
» » koskeva tiedustelu 256 

Toukolan lastenhoidonneuvola 191* 
Toverit, raittiusseura, sen avustaminen 192 
Tuberkuloosihuolto 41 
Tuberkuloosihuoltotoimisto, sen lausunnon antaminen kansaneläkelaitokselle 171 

» » tilasto 6* 
Tuberkuloosiparantolani ja -sairaalain keskusyhdistys, ilmoitus kaupungin 

sille suoritettavan jäsenmaksun määräämisestä 179 
Tuberkuloosiparantolat 171 
Tuberkuloosisairaala 45, 46, 177 
Tuberkuloottisten alkoholistien ja irtolaisten sijoittaminen 183 

» henkilöiden asuntolat, talonmiehen viran perustaminen 
niitä varten 41 

Tukholman kaupunginvaltuuston esittämä kutsu erääseen juhlatilaisuu-
teen 13 

Tukholmassa pidettävä kaupunkirakennusviikko 303 
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Tukholmassa pidettävä teurastamon jäähdyttämöä koskeva neuvottelukokous 251 
» pidettävät väestönsuojeluharjoitukset 257, 80* 

Tulipalot 82* 
Tulli- ja pakkahuoneet 98, 240—241, 68*—69* 
Tullimakasiini, Katajanokan uusi, lämpöjohtojen koneenhoitajan toimen 

perustaminen sinne 96 
Tulo- ja omaisuusverolautakunnan jäsenten valitseminen 106 
Tuntipalkkioiden, kaupungin opetuslaitoksissa suoritettavien, korottaminen 51 
Tuomarinkylän tie 207, 234 
Tuonti 70* 
Turtiainen, T., autonkuljettaja, erästä kiinteistöä koskevan kauppakirjan 

antaminen hänelle 65 
Turuntien ja Eläintarhantien katuristeyksen uudelleenjärjestäminen 93 
Tutkijalautakunnan jäsenten vaali 108 
Tuulaakimaksut 74*, 75* 
Tuulaakin palautus 69* 
Tuurholman alueen luovuttamista Toivolan koulukodin käytettäväksi koskeva 

esitys 170* 
» kansanpuisto, sen huvilain vuokralleanto 318 
» » » kioskien vuokralleanto 317 

Tylsämieliset lapset, lastensuojelulautakunnan huostaan otetut 177* 
Tyttöjen ammattikoulu, ks. Valmistava tyt töjen ammattikoulu. 
Tyttökerhotoiminnan tukeminen 189, 191 
Työaika kesällä 122 
Työehtosopimuksen laatiminen 9 
Työkotiyhdistys, raajarikkoisten, sen avustaminen 190, 191 
Työlaitosten myyntiaitta, sen siirtäminen työtupien johtokunnan alaiseksi ... 114* 

» vuosikertomukset 130*, 156* 
Työntekijät, kaupungin, heidän palkkaryhmittelynsä ja palkkatariffinsa hy-

väksyminen 4 
» h » palkkauksensa väestönsuojelukoulutuksen 

aikana 123 
» naisten työtuvassa työskentelevät heidän lukumääränsäy.m. 261*, 264* 
» » » » » tuntipalkkansa korotta-

minen 49 
» yleisissä töissä olleet, heidän lukumääränsä 22* 
» » » » » nauttimansa kesäloma 23* 
» » » » » palkkansa 22* 
» ks. myös Varatyöntekijät. 

Työnvälityksen harjoittamisluvat 106, 228* 
Työnvälityslautakunnan kokoonpano 226* 
Työnvälitystoimiston huoneisto 189, 226* 

» johtajan kuuluminen työttömyyslautakuntaan 227* 
» mainosjulisteet 227* 
» osastojaossa tapahtunut muutos 229* 
» valtionapu 189 
» viranhaltijat 50, 188, 229* 
» virka-aika 188, 227* 
» vuosikertomus 226* 

Työttömyyshuolto 48, 183, 119*, 150* 
Työttömyyskomitea 141 
Työttömyysohjeet, valtioneuvoston antamat 184 
Työttömät alkoholistit ja irtolaiset, töiden järjestäminen heille 117* 

» ulkokuntalaiset, heidän palauttamisensa kotikuntiinsa 118* 
Työtuvat, huoltolautakunnan alaiset 49, 75, 183, 114*, 116*, 119*, 136*, 265* 

» kaupungin ylläpitämät, niiden yhdistäminen 48 
Työväen arkiston avustaminen 190, 191 

» hiihtäjät yhdistyksen avustaminen 193 
» mailapojat yhdistyksen avustaminen 273* 
» matkaluliiton avustaminen 254 
» matkailuyhdistyksen avustaminen 190, 191 
» musiikkiliiton Uudenmaan piirijärjestön avustaminen 57 
» opintorahaston maa-alueen osto 61 

Kunnall. kcrt. 1938 20* 



306* Hakemisto 

Työväen teatterin avustaminen 57 
» uimarit yhdistyksen avustaminen 194 
» voimistelijat yhdistyksen avustaminen ' 272* 

Työväenopistot 51, 53, 54, 107, 108, 198 
Työväentalon näyttämön kannatusyhdistyksen avustaminen 57 
Työvälineiden varustaminen merkinnällä 152 
Tähkä, raittiusyhdistys, sen avustaminen 193 
Tölö svenska samskola, sen vuokraaman huvilapalstan vuosivuokran alentami-

nen 210, 264 
Töölön lastenhoidonneuvola · 190* 

» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 273* 
» sokeritehtaan alueen rajojen järjestely 68 
» tullin aukion järjestely 218 
» voimistelu- ja urheiluseura Vesa, sen avustaminen 272* 

Töölönlahti, sen täyttämisen ehkäiseminen 214 
Töölöntorin päällystäminen 233 

Uhlenin, A., avustusrahaston korkovarojen käyttö 182 
Uimalaitokset 246, 319, 68*, 269* 
Uimarantojen hiekoittaminen . 89 
Uimaseurojen avustaminen 194, 269* 
Uimastadionin rakentaminen 91, 142, 227 
Ulkoilmakokousten ja -juhlien pitäminen 291 
Ulkoilmakonsertit 217* 
Ulkomaankauppa 70*—72* 
Ulkomaille tehtävät opintomatkat, niitä varten myönnetyt apurahat 145—148 
Ullanlinnan kylpylaitoksen mukavuuslaitos 223, 232 

» » sadekatos 232 
» » vuokralleanto 311 

Ulosmittauskustannusten suorittaminen 265 
Ulosottolaitoksen vuosikertomus 14* 
Unioninkadun johtotöiden suorittaminen 102 
Urheiluharjoittelupaikkojen hankkiminen 271* 
Urheilukadun johtotöiden suorittaminen 102 

» leventäminen 93 
Urheilukenttäalueen luovuttaminen Helsingin maalaiskunnalle 74 
Urheilukentät 91, 227, 318, 330, 32*, 271* 
Urheilulautakunnan kokoonpano 108, 269* 

» vuosikertomus 269* 
Urheiluseurain avustaminen 250, 272* 
Urheilutoiminta 329 
Uudenkaupungin piirimielisairaala, sen hoitomaksut 179 
Uudenkodin tilan metsien jättäminen palovakuuttamatta 300 

» » RN 22 osto 60 
Uudenpellon vuokra-alueiden lunastusehdot 207 
Uudenvuodenvastaanottojuhla Senaatintorilla 253 
Uunisaaren merikylpylä 269* 
Uutisten antaminen sanomalehdistölle 113, 114 

Vaalien, kunnallislain 17 §:n 4 kohdan mukaisten, toimittaminen 107 
Vaatturiammattikoulun avustaminen 56 
Vahingonkorvaukset, teurastamon 252 
Vajarakennuksen rakentaminen 238 
Vakuusasiakirjain tarkastus 113, 265 
Vakuutuspiirit, Helsingin kaupungin ja sen ympäristön yhdistäminen yhdeksi 

vakuutuspiiriksi 110 
Valhallankadun rakentaminen 94 
Valio, voinvientiosuusliike, Ruoholahdenrannan tontin n:o 3 a myynti sille ... 63 
Valiokunnat, kaupunginhallituksen asettamat 139—144 

» palkkioiden suorittaminen niiden jäsenille 4 
» ks. myös Komiteat. 

Valkonauhayhdistys, Helsingin, sen avustaminen 190, 191 
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Vallilan eräiden korttelien vuokralleanto 72 
» metsässä sijaitsevan paja-alueen vuokralleanto 287 
n siirtolapuutarhan ulkovalaistuksen järjestäminen 321 
» sosialidemokraattinen lasten raittiusosasto Oras, sen avustaminen ... 192 
» » naisyhdistys, sen lasten kerhotalon rakentamista 

koskeva anomus 169* 
» » nuoriso-osasto, sen avustaminen 190, 191 

» » raittiusyhdistys Tähkä, sen avustaminen 193 
» ulkoilmanäyttämön korjaustöiden suorittaminen 57 

Valmistava poikain ammattikoulu 51, 54 
» tyt töjen ammattikoulu 51, 54, 55, 200 

Valokuvaaminen, kaupungin rakennuskiinteistöjen 315 
Valokuvalahjoitukset 255 
Valokuvauspaikat, kiinteistölautakunnan luovuttamat 314 
Valtionapu, kansakoulujen 198 

» kaupungin laitosten 159 
o kaupunginorkesterin 203 
» maantien jatkeiden kunnossapitoon myönnetty 231 
» sairaalain ... 178 
» työnvälitystoimiston 189 
» veneeristen tautien poliklinikan 172 

Valtionrautatiet, niiden tarpeisiin pakkolunastettavat alueet 207 
Vanda puistokylä oy., sen kanssa tehtyjen kiinteistökauppojen järjestely 64—65 

» » » » omaisuuden hoito 205 
» » » sille kuuluneiden maa-alueiden omistusoikeuden selvi-

tystyö 116 
Vangit, vapautuneet, heidän käyttämisensä eräissä töissä 320 

» » töiden järjestäminen heille 184 
Vanhainkoti, tonttien luovuttaminen sellaista varten 62, 71 
Vanhakaupunki, sen vesijohtolaitoksen saostusaltaiden laajentaminen 99 

» siellä olevalle Helsingin ensimmäisen kirkon paikalle tehty 
retki 149 

Vanhempainneuvoston, venäläisen lyseon, jäsenen vaali 110 
Vantaanjoen lauttaussääntö 214 
Vapaaehtoinen palokunta, sen toimintakertomus 81* 
Vapaapäivät, kaupunginhallituksen alaisten virastojen 122 
Vapaussodan 20-vuotismuisto juhlan järjestäminen : 143 
Varastoalueet 286, 288, 69* 
Varastopaikat, vuokralle annetut, niiden rakentamisoikeudesta annettujen 

määräysten muuttaminen 69 
Varastorakennukset, Rahapajanrannan 241 
Varatyöntekijät, heidän tuntipalkkainsa korottaminen 96 
Varatyöohjelman hyväksyminen 95 
Varatöiden järjestäminen 236, 33* 
Varsasaari, kioskitoiminnan harjoittaminen siellä 317 

j> siellä olevaa kaivoa varten suoritettavat työt 320 
» » sallittu telttailu 320 

Vastaanottokoti, sen toiminta 175*, 180*, 193* 
» » uudisrakennus 185, 170* 
» » viranhaltijat 175* 
» tontin luovuttamista sille koskeva anomus 208 

Weckman, O. viilari, erästä kiinteistöä koskevan kauppakirjan antaminen 
hänelle 65 

Vedenheittolaitosten rakentaminen 223 
Vedensaanti, Helsingin kaupungin, sen turvaaminen 248 
Veduta nimisen kahvilan korjaustyöt 222 
Velodromin rakentaminen 91, 142, 227, 228 
Veneeristen tautien poliklinikka 42, 171, 172 
Venelaituri, Talin, sen kunnostaminen 320 
Venepaikkamaksut 68*, 74*, 77* 
Veroilmoitus, N. Lindgrenin puunjalostus oy:n 122 
Verojäämien pakkoperintä 14*—17* 
Verotasausrahasto 156 
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Verotilaston laatiminen 5* 
Verotusvalmisteluviraston huoneisto 122 

» palkkaolot 140 
» tarkkailijan kertomus 20* 
» tilien ylittäminen 4 
» tiliraportit 122 
» viranhaltijat 121 
» vuosikertomus 18* 

Verovelvollisen henkilön tulosta verotettaessa tehtävä vähennys 18 
Veroäyriltä maksettava veromäärä 158, 20* 
Vesa, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 272* 
Vesialueet, Kruununvuorenselällä olevain ostaminen 60 

» satamalautakunnan vuokralle antamat 65* 
Vesijohdon, Herttoniemen, luovuttaminen vesijohtolaitoksen haltuun 99 

» rakentaminen erinäisiin katuihin 100 
» » Munkkiniemeen 60 
» » Suomenlinnaan 100, 247 

Vesijohtolaitoksen historiikki 247 
» saostusaltaiden laajentaminen 99 
» tilien ylittäminen 99 
» työpajarakennuksen laajentaminen 247 
» viranhaltijat 98, 99, 246 

Vesijohtotyöt, määrärahat niitä varten 100, 247 
Vesijohtovesi, siinä todettu sivumaku 248 
Vesiposti, Eteläsataman, sen poistaminen 243 
Vesisäiliön naamiointi 99, 247 
Viemärikanavan vetämistä tarkoittava kaupungin ja yliopiston välinen sopimus 211 
Viemäriolot, kaupungin ympäristön, niiden järjestely 95 
Viemärityöt 33, 88, 93, 94, 209, 30* 
Vienti 71* 
Viikinmäen rakennussuunnitelma 229 

» tilan vuokra-alueiden järjestely 219 
Viikonloppualueet 332 
Vilhonvuorenkadun jalkakäytävien järjestely 217 

» johtotöiden suorittaminen 102 
» kunnostaminen 233 

Viljelysalueita koskevain vuokrasopimusten irtisanominen 300 
» » pidentäminen 282, 299 

Viljelyspalstat, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 280, 296—299 
Viljelyspalstatoimikunta, perunakellarin vuokraaminen sen tarpeisiin 311 
Viljelyspalstatoiminta 184 
Viranhaltijat, kaupungin, heidän palkkasääntönsä tulkinta 123 

» » » väestönsuojelukoulutuksensa 123 
» » raitiotievuosikorttien myöntäminen heille 123 
» » tilapäiset, heidän palkkaamistaan koskevat määräyk-

set 123 
Virastotalon luonnospiirustukset 232 
Virkain nimitysten, uusien, vahvistaminen 5 

» tilapäisten, vakinaistaminen 5 
Virkavapaudet, niiden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 123—133 

» satamalautakunnan myöntämät 62* 
» teurastamolautakunnan myöntämät 90* 
» ks. myös eri virastoja koskevia kappaleita. 

Viron bensiini oy:n tuontimäärän vahvistaminen 290 
» geodeettien yhdistyksen järjestämä matka 306 
» ja Suomen välinen lääkänvaihto 172 
» kauttakulkuliikennettä koskeva esitys 97 

Vironkielen opetuksen järjestäminen suomenkielisissä kansakouluissa 198 
Virutushuoneen, Pasilan, toiminnan lakkauttaminen 58 
Virvoitusjuomakioskit 312 
Visa, urheiluseura, sen avustaminen 272* 
Voimansiirtojohtoa varten tarpeellisen alueiden käyttöoikeuden myöntä-

minen 64 



Hakemisto 309* 

Voimisteluseurat, harjoittelupaikkojen hankkiminen niille 271* 
» niiden avustaminen - 272* 

Vuokra-alueet, Ford oy:n 209 
» niiden järjestäminen Herttoniemessä 287 
» Uudenpellon ja Ruskeasuon, niiden lunastusehdot 207 
» Viikinmäen tilan, niiden järjestely 219 

Vuokra-autot, niiden lukumäärän rajoittaminen 164 
Vuokra-auto taksa 163 
Vuokraamattomat huoneistot 120, 264, 5* 
Vuokrain, pienasuntojen, suuruutta koskeva tiedustelu 120, 5* 
Vuokrakysymykset 65, 208, 270—290, 296—301, 317 
Vuokralle annetut asuntotontit ja palstat 270—279 

» » huoneistot 310 
i » tehdastontit 279 
» » viljelyspalstat 280, 296—299 

Vuokramaksuajan lykkäys 300 
Vuokramaksujen alentaminen 287, 300 

» peruuttaminen 265 
» suorittamiseksi annettu vakuus 264 

Vuokraoikeudet, niiden siirtäminen 210, 283, 287, 300 
Vuokrasopimusten irtisanominen 287, 300 

» muuttaminen 210, 287 
» pidentäminen 210, 282, 286, 290, 299 
» purkaminen 211 

Vuokratiedustelu · · 5* 
Vuorinen, H. E., putkityöntekijä, erästä kiinteistöä koskevan kauppakirjan anta-

minen hänelle 65 
Vuositilintarkastajain vaali 14 
Vuotamakasiinin rakennuttaminen 66* 
Väestönsuojain rakentamista koskeva vtn Kallian y. m. aloite 96 
Väestönsuojelu 96, 168, 256, 265, 308, 80* 
Väinölän turvakodin avustaminen 190, 191 
Väkijuomamyymälän siirtäminen toiseen paikkaan 105 
Väkijuomien anniskeluoikeudet 106 

» luvaton kauppa ja hallussapito 287 
Värikomppania oy., alueen vuokraaminen sille 73 
Värtsilä-yhtymä oy., Hietalahden sulkutelakka ja konepaja oy:n vuokraoikeuden 

» » siirtäminen sille 210 
Värtsilä-yhtymä oy., sen omistaman korttelin nro 292 osan lunastaminen 61 
Väylä, Kaivopuiston ja Valkosaaren välinen 69* 

Yhdistyneet villatehtaat oy., alueen vuokraaminen sille 286 
Yhteiskunnallinen korkeakoulu, sen kohdalle järjestettävä puisto 236 
Yksityishoitoon annetut lapset 181* 

» sijoitetut köyhäinhoidolliset henkilöt — 134* 
Yleinen ammattilaiskoulu 51, 54, 201 
Yleisen osuuskauppojen liiton oikeuttaminen harjoittamaan työnvälitystä ... 106 
Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahasto 293 
Yleishyödyllisten yritysten j a laitosten avustusmäärärahain j akaminen 141, 189 
Yleisten töiden aloittamiseen myönnetty lupa 236 

» » lautakunta, sen kokoonpano 109, 22* 
» » » » tilien ylittäminen 92 
» » » » vuosikertomus 22* 

Yliopisto, sen ja kaupungin välinen sopimus viemäri- ja lämpökanavien vetämi-
sestä 211 

» » kanssa tehty sopimus Kivelän sairaalan ruumishuoneen käyttä-
misestä 44 

» » kasvitieteellisen puutarhan kasvipalatsin rakentaminen 211 
Yliopistosairaalan neuvottelukunta 141 
Ylioppilaiden järjestämä romunkeräys 212, 258 

» raittiusyhdistys, sen avustaminen 193 
Ylioppilas välitys 242* 
Yritys, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 273* 
Yömajat, niiden ylläpitämiseen myönnetty avustus 190, 191 



310* Hakemisto 

A., koulun rakennuspiirustukset 224 
Äitiysavustukset 50, 185, 119*, 168*, 188* 
Äänestysaluejaon vahvistaminen 37 

örnen urheiluseuran avustaminen 273* 



Julkaisujen lue t t e lo 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
(Ilmestyi alnksi erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, s i t temmin 
kaksikielisinä painoksina suomen- ja ruotsinkielisin r innakkaistekstein. 
V. 1933 j a myöhemmin ilmestyneissä julkaisuissa on yks inomaan suomen-
kielinen teksti, m u t t a taulukoissa on ruotsinkieliset sekä -— sarjoissa I , 
I I , I I I ja V I — r a n s k a n k i e l i s e t otsakkeet; sa r jas ta VI on kuitenkin myös 
erillinen ruotsinkielinen painos, joka v:een 1936 saakka sisältää vain ruot-
sinkielisten opetuslaitosten to imintaker tomukset , m u t t a siitä lähtien kaikki 
kvseiset kertomukset .) 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston jul-
kaisema. 
1—20. 1910—35. 
21—23. Edellinen osa 1936—38. 

II. Ulkomaan kauppa. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 
1—11. 1916—26. 

III. Merenkulku. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 
1—3. 1915—26. 

II—III. Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston 
julkaisema. 
1—8. 1927—38. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknillis-
ten laitosten hall i tuksen julkaisema. 
1—24. 1916—39. 

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

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 
1 - 11. 1916/17—1938/39. 

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

5—11. 1909—15. 
12—32. 1919—39. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin ti-
lastotoimiston julkaisema. 
(Aikaisemmin julkaistu erillisinä suonien- ja ruotsinkielisinä painoksina, 
v:n 1932 ker tomuksesta alkaen ainoastaan suomenkielisenä painoksena.) 
21—51. 1908—38. 
Vanhempi sar ja . Kaupunginval tuusto . 
1—2. 1875—83. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston 
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 — 17. 1923—39. 

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




