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» » määrärahain ylittäminen 99 
» » ruokalan hoito 267 
» » viranhaltijat 99, 261 
» syöttöveden käsittelylaitteen hankkiminen sinne 99 

Kaasumaksut 261 
Kaasupainejohdon vetäminen Käpylään 99 
Kaasuvalaistuksen supistaminen 262 
Kaatopaikat 94, 249, 52*, 53*, 54*, 55* 
Kadunlaskijain työsuhde 119 
X X I I kaupunginosan asemakaava 67 
XII Olympia Helsinki 1940 nimisen yhdistyksen perustaminen 233 
Kahvila Vedutan vuokralleanto 317 
Kahvila-alueen vuokraaminen Arkadiankadun varrelta 297 



Hakemisto 279* 

Kahvilat, tilapäiset, olympiakisain aikana 234 
Kainojen köyhien avustaminen 183 
Kaisaniemen urheilukenttä 231 
Kaisaniemenkadun tontin n:o 1 rakentamisajan pidentäminen 60 
Kaisaniemi, lappalaisleirin pystyttäminen sinne 230 

» maratonkilpailujen järjestäminen siellä 219 
» siellä suoritetut työt 246 

Kaivohuoneen ravintolarakennuksen laajentaminen 80 
Kaivon rakentamiseen myönnetty lupa 308 
Kaivopuisto, maratonkilpailujen järjestäminen siellä 219 

» moottorivenekilpailujen toimeenpano sen edustalla 257 
» sen rakennuskorkeusmääräysten muuttaminen 68 
» yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen siellä 300 

Kalajäähdyttämön rakentaminen 102, 266 
Kalantuonti 73* 
Kalastajatorpan järjestäminen varasairaalaksi 177 

» uimarannan pukusuojan vuokralleanto 297 
Kalastusoikeuden myöntäminen 308 
Kalasumppualusten viipyminen satamissa 256 
Kalavedet, Vanhankaupunginlahden, niiden rauhoittaminen 256, 68* 
Kallio, vesijohdon rakentaminen sinne 98 
Kalliolan poikakerho- ja tyttökerhotyön kannattaminen 192, 193 
Kallion yhteiskoulun raittiusyhdistyksen avustaminen 195 
Kallioniemen kesäkodin avustaminen 192, 193 
Kaluston hankinta ja korjaukset 136 
Kammion sairaalan aluetta koskevan vuokrasopimuksen pidentäminen 290 
Kampin ala-asema, muuntajan hankkiminen sinne 101 

» » sen huoneiden vuokraaminen sähkötarkastuslaitokselle .. 263 
Kamraterna urheiluseuran avustaminen 268*, 269* 
Kanoottivaj an poistaminen 196 

» rakentaminen 83, 196 
Kansakoulukomitea 139 
Kansakoulunopettajat, heidän palkkasääntönsä tulkinta 44 

» opetustilaisuuksien järjestäminen heille 200 
» ruotsinmaalaiset, heidän majoituksensa 200 

Kansakouluoppilaiden, ruotsinkielisten, Tukholmanmatka 200 
» ruotsinmaalaisten, majoituksen järjestäminen 200 
» töiden näyttely 200 

Kansakoulut, niiden eräiden kadonneiden varain korvaaminen 199 
» » historiikin laatiminen 139 
» » hyväksi tehty testamentti 46 
» » kansliain vuokrain maksaminen 199 
» » koulukaluston käyttö 200 
» » oppilaskirjastot 200 
» » raittiustyö 200 
» » sulkeminen poliittisen tilanteen johdosta 204 
» » valtionapu 200 
» ruotsinkieliset, niiden huoneistot 199 
» » » määrärahat 45, 46 
» » » nuorisoliitto Fylgian avustaminen .. 192, 193 
» » » oppilaiden keskimäärä 44 
» » » viranhaltijat 44, 45, 199 
» suomenkieliset, haarahammasklinikoiden perustaminen niihin .. 37 
j> » kahden kouluhoitajattaren viran perustaminen 

niihin 45 
» » kerhotoiminnan kokeileminen niissä 200 
» » niiden huoneistot 199 
» » » Lapinlahden koulun vahtimestarin sekä 

talonmies-lämmittä jän viran perustaminen 45 
)> » » määrärahat 45, 46 
» » » tarkkailuluokkien perustaminen 44 
» » » uusi kansakoulutalo 45 
» » » viranhaltijat 45, 198 
» » vironkielen opetus niissä 200 



280* Hakemisto 

Kansakouluntontin varaaminen 65 
Kansakoulutontit, Oulunkylän, niiden uudelleenjärjestely 61 
Kansalaisoikeudet, Suomen, niitä koskevat anomukset 103 
Kansallisteatterin avustaminen 18 
Kansan näyttämön säätiö, teatteritontin luovuttaminen sille 59 
Kansaneläkelain edellyttämät palkanpidätykset 276 

» soveltaminen työnvälitystoimistoon 236* 
Kansaneläkelaitoksen kortiston laatiminen 268 
Kansaneläkemaksut, niiden kannannan aiheuttamat toimenpiteet 117 

» niistä vapautettuja henkilöitä koskevan luettelon laati-
minen 131 

Kansanhuoltolautakunnan kokoonpano 44, 105, 196 
» määrärahat 44, 196 

Kansankonsertit 223*, 225* 
Kansankonservatorio, sivistysjärjestöjen, sen avustaminen 192, 193 
Kansanopistolaitoksen 50-vuotis juhlaa varten myönnetty avustus 47—48 
Kansanpuistot, kaupan ja muun ansiotoimen harjoittaminen niissä 324 

» maa-alueiden vuokralleanto niistä 322 
» niiden hallintaa koskeva vuosikertomus 337 
» » liikenne 324 
» » ravintolat ja kioskit 323 
» niissä olevien huviloiden vuokralleanto 323 

Kansanteatteri, Helsingin, sen avustaminen 49 
Kappeliesplanaadin käytäväin kunnostaminen 247 
Kappeliravintolan muutos- ja laajennustyöt 225, 317 

» vuokralleanto 297 
Kartta, kaupungin, sen käyttö mainostarkoituksiin 269 

» » » liittäminen ammattikoulukokouksen ohjelmalehteen 203 
Karttojen hankkiminen liikennekomitealle 157 

» kaupungin, kopiointi 211 
Kasarmitorin ala-asemalle tilatun mutaattorin hankinnan viivästyminen 264 
Kassantarkastukset, revisiotoimiston suorittamat 116 
Kassavajaus, rahatoimiston, sen korvaaminen 113 
Kastor oy., Pitäjänmäen erään alueen vuokraaminen sille 63 
Kasvattilapset, lastensuojelulautakunnan valvonnan alaiset 195* 
Kasvatusopillisen kirjaston ja lukusalin avustaminen 192, 193 
Katajanokan haukat yhdistyksen avustaminen 270* 

» rautatieraiteen sulkeminen liikenteeltä 257 
» vuota- ja öljymakasiini 96, 253, 70* 

Ratsastajat, terveydenhoidolliset 166 
Katselmukset, vuokra-alueilla suoritettavat 301 
Katujen poikkiprofiilien hyväksyminen 311 

» reunakivien maalaaminen valkeiksi 161, 242 
Katukahvila, Arkadiankadun 297 
Katukauppa 318 
Katumaan pakkolunastaminen Mahogany oy:ltä 212 
Katuosuudet, yksityiset, niiden kunnostaminen 243, 249 
Katupäällysteen tutkimukset 43* 
Katutyöt 25, 91, 96, 242—244, 301, 27*—29* 
Katuvalaistus 264 
Kauppahallit 318 
Kauppakorkeakoulu, ruotsinkielinen, tontin luovuttaminen sille 57 
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan vapauttaminen kauppakirjaan perustu-

vasta rakentamisvelvollisuudesta 60 
Kauppatorin järjestely 32, 264, 311 
Kaupunginagronoomin valtuuttaminen edustamaan kaupunkia erinäisissä toi-

mituksissa 223 
Kaupungineläinlääkärin sijaiselle suoritettava palkka 166 
Kaupungingeodeetin toimintakertomus 333 

» valtuuttaminen edustamaan kaupunkia erinäisissä toimi-
tuksissa 223 

Kaupunginhallituksen alaisten virastojen työaika kesällä 118 
» » » vapaapäivät 118 
» asiamiesosaston viranhaltijat 107, 111 



Hakemisto 281* 

Kaupunginhallituksen autot 4, 110 
» edustajat hallituksissa, lautakunnissa y.m. 108 
» ja kaupungin lautakuntain yhteistyö 109 
» kokoonpano 3, 107 
» kokoukset y .m 107 
» määrärahain ylittäminen 3 
» pöytäkirjain tarkastus 107 
» vuosikertomus 107 

Kaupungininsinöörin vaali 89, 20* 
Kaupunginjohtajat 109, 111 
Kaupunginkanslian vahtimestarien virkapuvut 110 

» viranhaltijat 107, 109, 111 
Kaupunginkassan tarkastukset 116 
Kaupunginkirjasto, sen johtokunnan kokoonpano 212* 

» » kirjavaraston inventtaus 48, 218* 
» » määrärahain ylittäminen 48, 49 
» » uuden haarakirjaston perustaminen 48 
» » viranhaltijat 48, 205, 212* 
» » vuosikertomus 212* 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 206 

Kaupunginkätilön huoneisto 166 
Kaupunginlääkärien sivutoimet 165 
Kaupunginmuseo, sen vuosikertomus 222* 

» sille lahjoitetun ratsastuspalkintokokoelman säilyttäminen ... 49 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 206 

Kaupunginorkesterin hyväntekeväisyyskonsertit 207 
» johtajan oikeuttaminen jäämään virkaansa säädetyn ero-

amisiän saavutettuaan 49 
» johtajantoimi 225* 
» konserttien radiointi 225* 
» toiminta 223* 
» valtionapu 29, 49 
» valtuuskunta 225* 
» viranhaltijat : : : · · · ^07 

Kaupungintalo, sen ikkunalistain varustaminen piikityksellä ja markiisien 
hankkiminen sen julkisivun ikkunoihin 224 

» » juhlasalin luovuttaminen eri tarkoituksiin 224, 270 
Kaupunginvaltuuston esityslistain ruotsintaminen 110 

» huoneiston siivoojan palkkaus 111 
» jäsenten vapauttaminen tehtävistään 1, 2 
» kokoonpano 1 
» kokousten lukumäärä y.m. 2 
» vuosikertomus 1 

Kaupunginviskaalinviraston määrärahain ylittäminen 32 
Kaupunkilähetyksen avustaminen 186, 192, 193, 123*, 206*, 207* 
Kelkkamäet 336 
Kellarikerroksen sisustaminen 77, 78 
Kellokosken piirimielisairaalan liittovaltuuston kokoonpano 105 
Kellosaaren lentosatama 256 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton avustaminen 206* 

» » » tontti 56, 76 
Kenttäurheilijat yhdistyksen avustaminen 269* 
Kerhotoiminta suomenkielisissä kansakouluissa 200 

» Vallilassa 65 
Kertausharjoituksiin kutsuttujen viranhaltijain palkkaus 118 

» ks. myös Sotapalvelukseen kutsutut. 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistyksen avustaminen 191, 193 
Keskuskeittola, autovajan vuokraaminen sille 317 

» kaasulaitoksen ruokalan hoidon uskominen sille 267 
» lihatavaran toimittaminen sieltä Kiljavan nummen parantolaan 267 
» sen ruokalalippujen hintain korottaminen 115* 
» » uudisrakennuksen tonttia koskeva asemakaavanmuutos ... 73 
» » vakinaistaminen toimimaan elintarvikekeskuksena 102 
» » viranhaltijat 267 



282* Hakemisto 

Keskuskeittola ks. myös Elintarvikekeskus. 
Keskussairaala, sen tonttipaikka . 65 

» sitä koskeva sopimusehdotus 176 
Keskussairaalakysymystä valmisteleva komitea 138 
Kestopäällystetutkimukset, tielaboratoriossa suoritetut 45* 
Kesäjuhlakentän vuokralleanto 300 
Kesäloma, kaupungin työntekijäin 21*, 58* 

» kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijain 111 
» teurasta jäin 266 
» virastovaratyöntekijäin 118 

Kesän aikana noudatettava työaika 118 
Kesäsiirtolain avustaminen 192, 193, 207* 
Kesätoiminnan järjestäminen lapsille 186 
Kesävirkistyskoti, kunnan työntekijäin, sen avustaminen 194 
Kiinnitetyn haltijavelkakirjan hankkiminen kaupungille 151 
Kiinnityksen siirtäminen myöhemmäksi 150 
Kiinteistöjohtajalle kuuluvat tehtävät 3 
Kiinteistölautakunta, autojen osto sille 111 

» Malmin kalkkihiekkatiilitehtaan omaisuuden siirtäminen 
sen haltuun 211 

» sen kokoonpano 105, 274 
» » kokoukset 274 
» » vuosikertomus 274 
» seppeleen laskeminen sen jäsenen J. Hellstenin haudalle 278 

Kiinteistömäärärahain ylittäminen 50 
Kiinteistöt, niiden puhtaanapito 52* 

» niistä erotettujen esineiden säilyttäminen ja rahaksimuuttaminen ... 210 
» ulkomaalaisen oikeus niiden omistamiseen 104 

Kiinteistötoimi ston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 309—313 
» huoneisto 210 
» johtosäännön muuttaminen 50, 275 
» kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat 322—328 
» » vuosikertomus.. 335 
» maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan kuulu-

vat asiat.. 314—315 
» maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 305—309 
» » vuosikertomus 328 
» moottoripyörän y.m. myynti 210 
» palveluskunnan virkapuvut 210, 278 
» päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 274—279 
» sotapalvelukseen tai suojeluskuntatehtäviin kutsuttujen 

toimenhaltijain palkat 209, 278 
» talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 315—322 
» tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 279—305 
» työaika kesällä 274 
» viranhaltijat 50, 208, 275, 309, 314, 328 

Kiinteän omaisuuden palovakuuttaminen 227 
Kiljavannummen keuhkotautiparantolan kannatusmaksun suorittaminen 168 

» » käyttö evakuointisairaalana 177 
» » lihanhankinta 267 

Kilpailupaikat, olympiakisain 235 
Kilpi raittiusyhdistyksen avustaminen 194 
Kioskit 80, 225, 234, 297, 300, 308, 317, 318, 323 
Kipinä, raittiusyhdistys, sen avustaminen 194 
Kirjapainokoulu 46, 202, 203 
Kirjoja sokeille yhdistyksen avustaminen 192, 193 
Kirkko, Temppeliaukion, sen rakennustyöt 228 
Kirkollisverojen pakkoperintä 12*—13* 
Kirstinkadulle rakennettava muuntoasema 101 
Kivelän sairaala 14, 39, 173, 177 
Kivinokan kansanpuisto 322, 323, 324, 327, 337, 338 
Koiravero 153 
Koitto, raittiusyhdistys, määrärahan myöntäminen sille 194, 303 
Kolmivuotiskatselmukset 301 



Hakemisto 283* 

Komiteapalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 140—142 
Komiteat, kaupunginhallituksen asettamat 138—140 
Kompassien tarkistus 74* 
Konsertit, kaupunginorkesterin 207, 223*, 225* 
Konttorikojun lainaaminen Matkahuolto oy:lle 247 
Konverttaaminen, lainojen 9 
Korkeasaari, sen eläintarhan eläinten osto ja myynti 81, 229, 324 

» » » selostuksen laatimisesta suoritettava palkkio 229 
» » » toiminta. . 339 
» » » 50-vuotis juhlan järjestäminen 327 
» » laivalippujen hinnasta myönnetty alennus 229 
» » ravintolarakennuksen vuokralleanto 323 
» » työpajarakennuksen piirustusten vahvistaminen 228 
» » uimalaitoksen vuokralleanto 325 
» siellä suoritetut työt 81 

Korkeussuhteet, eräiden korttelien 220, 311 
Korokkeiden rakentaminen 160 
Kortteli n:o 167 sen tonttien pakkolunastus 212 

» » 363 » hankkiminen kaupungille 213 
» » 404 » käyttäminen koulutarkoituksiin y.m. 213 
» » 601 » vuokraaminen Shell oyrlle 63 

Korvauksen periminen Vantaanjoen uittoyhdistykseltä 253, 309 
Koskelan erään vuokratontin hallintaoikeudet 61 

» omakotialue 49, 228, 285 
Koteja kodittomille lapsille yhdistyksen avustaminen 206* 

» » » » lastenkodin tonttipaikka 57 
Kotiapulaiskoulun avustaminen 192, 193 
Kotiavustukset, köyhäinhoidolliset 141* 
Kotitalouslautakunnan huoneistot 204 

» kokoonpano.. 209* 
» kurssimaksuista kertyvien tulojen käyttö 204 
» määrärahain ylittäminen 47 
» vuosikertomus 209* 

Kotkat urheiluseuran avustaminen 269* 
Kouluhammasklinikka 37, 47, 168 
Koulukodit, niiden terveydenhoito 200* 

» to iminta . 183*—184*, 187* 
» valtionapu 189 

niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 187—188 
Koulumatkailutoimisto, retkeilymajahuoneiston vuokraaminen sille 317 
Koulut, niiden sulkeminen poliittisen tilanteen johdosta 204 
Koulutonttia koskeva asemakaavanmuutos 74 
Koulutonttien luovuttaminen 57, 204 
Kreikkalais-katolinen seurakunta, yksityinen, sen hautausmaa-alueen laajenta-

minen 65 
Kronohagens idrottsförening yhdistyksen avustaminen 269* 
Kukanmyyntipaikat kaupungin kaduilla 320 
Kulkutautisairaala 39, 173 
Kullatorpan lastenkodin toiminta 187* 
Kullervo, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 269* 
Kulosaaren eräitä alueita koskevan luovutuskirjan antaminen 60 

erään tilan rajankäynti 222 
kartanon korjaustyöt 194 
liittäminen kaupunkiin 3 
sillan siltamaksut — 229 

» siltarahasto 9 
» vartijat 228 

Kultaseppäkoulun avustaminen 47 
Kumpulan korttelin nro 932 tontin n:o 51 hallintaoikeudet 61 
Kunnallisen keskusvaalilautakunnan ja kunnallisten vaalilautakuntain jäsenten 

vaali 105 
Kunnalliset sairaanhoitajattaret 166 

» työväenasunnot, niiden hoitoa koskeva vuosikertomus 333 
<> » niitä koskevat kiinteistölautakunnan päätökset . . . 318 



284* Hakemisto 

Kunnalliskalenterin painattaminen 115 
Kunnalliskertomusten, vanhain, painattaminen 5* 

» yleishakemiston laatiminen 5* 
Kunnalliskoti ja sen työlaitos, niiden evakuointi 121*, 136* 

» » » » » toimintakertomus.. 136* 
» » » » » virkain järjestely 41 
» » » » » väestönsuojelutoimenpiteiden kustan-

nukset 123* 
» » » » niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 

179—180 
» sen hoitajattarien johtosäännöt 113* 
» » Oulunkylän haaraosaston saunan uusiminen 119* 
» » sairasosaston hissin rakentaminen 119* 
» » sikalan määrärahan ylittäminen 41 

Kunnallisvaalikustannukset 154 
Kunnallisverotus 10, 152, 255, 12*—15* 
Kunnantyöntekijäin kesävirkistyskodin avustaminen 194 
Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston korkovarojen käyttö 183 
Kutsuntalautakunnan jäsenten vaali 273 
Kuulutukset, kaupunginhallituksen, niiden julkaiseminen 108 

» kiinteistölautakunnan, niiden julkaiseminen 274 
Kuuromykkäin raittiusseura Strd, sen avustaminen 195 
Kuuromykkäyhdistyksen, Helsingin, avustaminen 191, 193 
Kyläsaaren puhdistuslaitos 31* 
Kyyhkysten toimittaminen valtion metsästyksen valvojan tarpeisiin 326 
Käpylä, kaasupainejohdon vetäminen sinne 99 

» olympiakylän sijoittaminen sinne 91 
>> vesijohtotunnelin rakentaminen sinne 259 

Käpylän haukat, raittiusyhdistys, sen avustaminen 194 
» kirjasto-ja lastentarhatalon palovakuuttaminen 227 
» kunto, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 269* 
» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 270* 
» Taivaskallion tonttien hallintaoikeuksien lunastaminen 61 
» urheiluveikot yhdistyksen avustaminen 270* 

Käsityöopisto, Helsingin, sen avustaminen 203 
Kävelytien rakentaminen Töölönlahden länsirannalle 221 
Käymälät . . 80, 83, 226, 52* 
Köydenpunoj ankadun muuntoaseman rakentaminen 101 
Köyhäinhoidollisen kotipaikkaoikeuden toteamista koskevat menettelytavat ... 119* 

» laitoshoidon kehittäminen 118* 
Köyhäinhoidolliset avunsaajat 127* 

» tuotantolaitokset 119* 
Köyhäinhoidon antamisesta kertynyt korvaus 163* 

» valvontapiirit 109* 
Köyhäinhoito, ks. myös Huoltotoimi. 

Lahjoitusrahastot, lastensuojelutarkoituksiin käytettävät 194*, 207* 
» niiden korkovarain käyttö 183, 268, 269, 144* 

Laina-asioissa tehdyt virkamatkat 149 
Lainanottopäätöksen vahvistaminen 9 
Lainat, kaupungin myöntämät 10, 150 

» » ottamat 149 
» niiden irtisanominen 10 
» » konverttaaminen 9 
» » koron alentaminen 10 

Lainrikkojat, alaikäiset 185* 
Laitoshoitoa nauttineet köyhäinhoidolliset henkilöt 133* 
Laiturit 23, 97, 254, 22*, 65*, 68*, 70* 
Laivaliikenne olympiakisain aikana 95 

» Suomenlinnan ja Kaivopuiston välinen 162 
Lakaisukoneiden rekisteröinti 249 
Lapinlahdenkadun leventäminen 72 

» uusi kansakoulu, haarahammasklinikan perustaminen sinne . 37 
Lappalaisleirin pystyttäminen Kaisaniemeen 230 



Hakemisto 285* 

Lasten kesä virkistystoiminta 186 
Lastenhoidonneuvolat 189, 196* 
Lastenhoitoyhdistys, Suomen, sen avustaminen 206* 

» » » vastaanottokodin tonttipaikka 57 
Lastenhuoltolaitokset, lastensuojelulautakunnan alaiset 187—188, 173*, 182*—184* 

186*—188*, 200*, 208* 
Lastenkoti, Koteja kodittomille lapsille yhdistyksen, sen tonttipaikka 57 
Lastenkotien, yksityisten avustaminen 192, 193, 206* 
Lastenlinnan neuvonta-aseman avustaminen 206* 

» tontti 56, 76 
Lastensuojelu, sitä varten menosääntöön otetut määrärahat 11, 15 
Lastensuojelulautakunnan alaisten evakuoitujen lasten avustaminen 178* 

» » toimenhaltijain luontoisetukorvaukset 186 
» kokoonpano 174* 
» vuosikertomus 173* 

Lastensuojelumäärärahat 42 
Lastensuojelu virasto, apulaisen palkkaaminen sen rekisteritoimistoon 177* 

» sen viranhaltijat 42, 186, 178* 
» sihteerinviran perustaminen sinne 176* 

Lastentarha- ja kirjastotalo, Käpylän, sen palovakuuttaminen 227 
Lastentarhat, niiden määrärahain ylittäminen 47 

» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 204—205 
Lastentyökotiyhdistyksen avustaminen 206* 
Lauantaimaj ojen pystyttäminen 322 
Laulajain ja soittajain liitto, Suomen, sen avustaminen 192, 193 
Lausunnot, kiinteistölautakunnan antamat 279, 304, 309, 312, 314, 322, 327 

» satamalautakunnan antamat 62* 
» teurastamolautakunnan antamat 87* 

Lauttasaaren kahvilakioskin vuokralleanto 323 
» leiritoiminta 300, 324 
» mittaustyöt 222 
» rakennusjärjestys ja rakennussuunnitelma 86 
» sillan kunnossapito 245 
» vesijohdon rakentaminen 259 

Lauttasaarenkadun itäpään poikkileikkaus 220 
Leikkikenttätoiminnan järjestäminen lapsille 186, 191* 
Leiritoiminta SOO, 324, 338 
Lemunkujan tontin n:o 1 luovuttaminen varattomien yksinäisten äitien kodin 

paikaksi 65 
Lentokenttä, sen laajentaminen 59, 88, 240 

» » päällystäminen 239 
» veden pois johtaminen sen alueelta 239 

Lentokoneiden satamamaksut 76* 
Lentosatama, Kellosaaren 256 
Lentäjäpatsaan pystyttäminen 66 
Lepokoti, Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen palvelijatarosaston, sen 

ylläpidon avustaminen 192, 193 
» » taloustyöntekijäin yhdistyksen, sen ylläpidon avustaminen 

191, 193 
» kaupungin sairaanhoitajattarien, sen ylläpidon avustaminen 178 

Leppäsuon alueen vuokralleanto 215, 318 
Leppävaaran metsien jättäminen palovakuuttamatta 222 

» osittainen liittäminen kaupunkiin 3 
Leski- ja orpokassa, kaupungin, Raitiotie ja omnibus oy:n henkilökunnan liit-

tyminen siihen 131 
» » » » sen johtokunnan kokoonpano 8* 
» » » » » saataville maksettava korko 151 
» » » » » sääntöihin tehty lisäys 6, 8* 
» » » » » vuosikertomus 8* 

Lihan tukkuhinnat Helsingissä 105* 
» tuonti Helsinkiin 106* 

Lihantarkastamon luovuttaminen valtion käytettäväksi 266 
» toiminta 89*—90* 

Liikennejärjestely, Kauppatorin, sen muuttaminen 32 
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Liikennekeskuksen perustaminen olympiakisoja silmälläpitäen 233 
Liikennekomitea, karttojen hankkiminen sille 157 
Liikennelaskennan toimittaminen •<·.·····• · · · · ·;;· ^ ^ 
Liikennemaksut 95, 96, 2 5 1 - 2 5 3 , 67*, 74*, 75* 
Liikennemaksutaksan vahvistaminen 95, bb 
Liikennemerkkien pystyttäminen . 160 
Liikennetarkkailun tehostamin en 156 
Liitosalueet, niiden liittäminen kaupunkiin 3 

» » tuottamat kustannukset 139 
» niiltä kotoisin olevien pääsy Helsingin ammattikouluihin 203 

Liljebladin, A., rahaston korko varain käyttö · · 183 
Lindström oy:n kemiallinen pesulaitos, teurastamoalueen osan vuokraaminen sille 267 
Linja-autoaseman asemamaksutaksa 158 
Linja-autolinjat 33, 159 
Linnankoskenkadun jalkakäytävän kunnostaminen 242 
Lipputankojen hankkiminen 90 
Liputuskustannukset 148 
Liuskasaaren ja Liuskaluodon vuokralleanto 296 
Lohkomisia rakennussuunnitelma-alueilla koskevat lausunnot 222 
Lomasääntö, työntekijäin, sen muuttaminen 6 
Lotta Svärd yhdistyksen paikallisosasto XIII, virvoketarjoilukioskin vuokraa-

minen sille 297 
Louhimistyöt Salmisaaressa 97 
Luisteluseurain avustaminen 268* 
Luistinradat 195, 325, 335, 267* 
Lumenkaatopaikat 249, 52* 
Lunastusmaksujen kannanta 276 
Luodon kunnostaminen 80 

» ravintolan arviomiesten palkkaaminen 322 ^ 
Luontoisetujen arviointi 119 
Lyhytaikaisen luoton ottaminen 9, 148 
Läkares sjukhus ab., sairaalatontin myynti sille 56 
Lämmittelytupa, pelastusarmeijan, sen ylläpitoon myönnetty avustus 186 
Lämpöteknikon vuosikertomus 36* 
Länsisataman korttelia n:o 265 koskevan vuokrasopimuksen pidentäminen 64 
Länt. Puistotien istutusten järjestäminen.. 247 
Lääketieteenkandidaattiseura, työnvälityksen harjoittamisluvan myöntäminen 

sille 43 
Lääkintähuolto, kaupungin 170 
Lääkärinkadun alentaminen 243 

» vesijohdon siirtäminen 259 
Lääkärinvirat, terveydenhoitolautakunnan alaiset, niiden hoitaminen 164 
Lääkärit, heidän antamiensa todistusten lunastusmaksut 171 

Maanmittaus- y.m. toimituksia koskevat kysymykset 222—224, 278 
Maantie, Porvoon, sen rakentaminen 93 

» Vihdin, sen rakentaminen 93, 245 
Maantien jatkeiden kunnossapito 244—245, 28* 
Maarekisteri. 210 
Maatalousosasto, kiinteistötoimiston 305, 328 

» työnvälitystoimiston 262* 
Maatilat, kaupungin, niiden hallintaa ja hoitoa koskeva vuosikertomus 328 

» » » tarkastus 308 
» » niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 221 

Mahogany oy., katumaan pakkolunastaminen siltä 51, 212 
Maidonkuljetuksen järjestäminen 196 
Maidontarkastamon kalusto 167 

» määrärahain ylittäminen 36 
» viranhaltijat 35, 167 

Mainoskilvet, vanhan ylioppilastalon, niiden poistaminen 154 
Mainoslaitteiden pystyttämiseen myönnetyt luvat 301 
Mainostaminen, Helsingin kaupungin 269 

» satamain 66* 
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Maistraatti, hevosottolain kaupungin viranomaisille aiheuttamain toimenpitei-
den hoitaminen siellä 154 

» lisätyövoiman palkkaaminen sinne 154 
» sen lisäjäsenen määrääminen 31 
» » määrärahain ylittäminen 32 
» » väliaikainen huoneisto 154 

Maitopisarayhdistyksen avustaminen 206* 
Majakkamaksut 253, 69* 
Majoitus olympiakisain aikana 103, 233 

» ruotsinmaalaisten kansakoulunopettajien ja -oppilaiden 200 
Majoituslautakunnan kokoonpano 105 
Makasiini oy. ks. Helsingin makasiini oy. 
Makasiinivuokrat 74*, 76* 
Makkarainmyynti kaupungin kaduilla 320 
Makkaratehtaiden valvo jäin palkkiot 166 
Maksunlykkäysten myöntäminen 151 
Malmin alueen luovuttaminen lentokentän laajentamista varten 59 

» kaatopaikka 94, 249, 55* 
» kalkkihiekkatiilitehdas oy:n omaisuuden hoito 211, 278 
» ruutikellarin vuokralleanto 308 
» —Tapanilan liittäminen kaupunkiin 3 

Maratonkilpailujen järjestäminen 219 
Maratonrata 82, 237, 238, 303 
Marian sairaala 39, 172—173, 177 
Marian turvakoti 47 
Mariayhdistyksen, Helsingin, avustaminen 191, 193 
Marttayhdistysten avustaminen 192, 193 
Matka-apurahat, kaupunginhallituksen myöntämät 142—146, 116* 
Matkahuolto oy., konttorikojun luovuttaminen sen käyttöön 247 
Matkailija-alukset, satamassa käyneet 73* 
Matkailukartta, Helsingin, sen julkaiseminen 103 
Matkakertomukset 146 
Matkustajalaivain satamamaksut olympiakisain aikana 95 
Matkustajaliikenne 73* 
Mechelinin, Leo, muistoksi istutetun tammen varustaminen nimikilvellä 246 
Mechelininkatu, ratsastustien poistaminen sieltä 244 
Medicinarklubben Thorax, toimenvälitysluvan myöntäminen sille 43 
Meilahden huvila-alueella n:o 4 pidettävää uimahuonetta koskeva valitus 257 

» sairaalan rakennustoimikunta 138 
» vesiposti 260 

Melaveikot, alueen vuokraaminen sille 296 
» korvauksen suorittaminen sille 196 

Melontastadion 83, 237, 238 
Memoria liberatorum, sen pystyttämä muistomerkki 66, 312 
Menosääntö, kaupungin v:n 1940 11—28 
Merenkulku.. 70*—73* 
Merenkulku oyille myönnetty laina 150 
Meriliikennemaksut 251—253 
Merimelojat yhdistyksen kanoottivajan rakentaminen 83, 196 
Merimieshuoneen rahastot 269 
Merimieslähetysseuran, Suomen, avustaminen 191, 193 
Merimiesten työnvälitys 258* 
Meritullinkadun muuntoaseman rakentaminen 101 

» viemärijohdon rakentaminen 92 
Merivaara, J., oy., tontin vuokraaminen sille 214 
Metsät, kaupungin, niiden jättäminen palovakuuttamatta. 222 
Metsätien kunnostaminen 91, 243 
Metsätöissä olleiden työntekijäin tuntipalkat 309 
Mielisairaala, rakennettava, sen vedenhankintakysymys 176 
Mielisairaalain arviohinta 177 
Mielisairaspaikkojen tarpeen tyydyttämistä järjestelevä komitea 138 
Mieskuoro Finlandian Amerikanmatka 49, 207 
Mittaustyöt 222 
Mjölbollstadin parantola, jäsenten nimeäminen sen liittovaltuustoon 105 
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Mjölbollstadin parantola, sen hoitopaikat . 168 
Moottoriajoneuvokilpailujen järjestäminen Eläintarhassa 218 
Moottoriajoneuvot, kaupungin, niiden käyttö ja bensiininostot 158 

» niiden osto 309 
» ks. myös Autot. 

Moottorivenekilpailujen toimeenpano Kaivopuiston edustalla 257 
Moottorivenelaiturit 254, 302 
Muinaistieteellinen toimikunta, Seurasaaren ulkomuseoalueen luovuttaminen 

sil le. . 65 
Muistoesineiden myyntiluvat 321 
Muistokiven pystyttäminen Tähtitornin vuorelle 66, 312 
Muistomerkit, Engelin ja Ehrenströmin 218 
Mukavuuslaitokset 80, 83, 226, 52* 
Munkkiniemi, sen eräiden korttelien kuivattaminen 244 

» » » » rakennussuunnitelma 85, 311 
» » kartanon palveluksessa olleiden eläkeoikeus 131 
» » katutyöt 244 
» » kivilaituri ja moottorivenesilta 254, 68* 
» » Laajalahden aukion järjestely 311 
» » maiden hoito 308 
» » metsien jättäminen palovakuuttamatta 222 
» » puhtaanapitomaksut 248 
» » sähkömaksut. . 263 
» » sähkövoiman hankinta 263 
» » tilan ostosta aiheutuneet kustannukset 51 
» » vesialueiden rajankäynti 222 
» » vesimaksut 258 
» » viemäri- ja vesijohto-olot 92 
» sinne johtavan tien leventäminen ja oikaisu 91 
» varasairaalain järjestäminen sinne 177 
» vesipostin järjestäminen sinne 260 

Muonitus olympiakisain aikana, sen toiminnan rahoittaminen .. . 103 
» talonryhmiin kuuluvien varattomien henkilöiden 182 

Murtovarkaus rakennustoimiston työmaalla 248 
Museo ks. Kaupunginmuseo. 
Musiikkilautakunnan kokoonpano 223* 

» vuosikertomus 223* 
Mustikkamaan eräiden rakennusten palo vakuuttamin en 228 

» kesäteatterin avustaminen 49 
» kioski 226, 323 
» uimalaitoksen luovuttaminen Helsingin työväen uimareille 325, 266* 
» vanhan uimalaitoksen pukusuojain vuokraaminen 324 
» vesijohtoverkoston laajentaminen 259 

Mutaattorin hankinnan viivästyminen 264 
Muuntoasemat 62, 100, 101, 264, 299 
Muuttokustannukset, rakennustoimiston talorakennusosaston 242 
Myrkkypitoisten kasvinsuojeluaineiden valmistusoikeus 273 
Myyntipaikat, ulkosalla olevat, niiden vuokralleanto 318 
Mäkelänkadun tontin n;o 35 varaaminen kansakoulun paikaksi 65 
Mäntysuon tilan osto 213 

Naamiointi, vesisäiliöiden 261 
Nackbölen tilalle rakennettava uusi mielisairaala 176 
Naispoliisikomitean avustaminen 156 
Naisten raittiuskeskuksen avustaminen 194 
Neljäs linja, bensiinisäiliöiden sijoittaminen sen alle 217 

» » sen alentaminen 243 
Niitto-oikeuden myöntäminen 301 
Nikkilän kylässä olevien kaupungin tilain rajankäynti 222 

» sairaala 40, 110, 174—175, 177—178, 30* 
Nobel Standard oy:n liikennemaksujen veloittamista koskeva valitus 252 
Nordenskiöldinkatu, ratsastustien poistaminen sieltä 244 
Nosturien hankinta 95, 254, 69* 
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Nosturien käyttö 73* 
Nouseva koitto, raittiusyhdistys, sen avustaminen 194 

» voima, raittiusyhdistys, sen avustaminen 194 
Nuohoojat, eräiden piirinuohoojäin erottaminen 164 
Nuohoustoimi 35, 81* 
Nuorisonhuoltojaosto, lastensuojelu viraston 190* 
Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 192, 193, 206*, 207*, 270* 

» » » » tontin rakentamisajan pidentäminen 60 
» naisten kristillisen yhdistyksen avustaminen 192, 193 

Nurmikkoalueiden kunnostaminen 247 
Nyländska jaktklubben yhdistyksen avustaminen 43 

Obligatioiden arvonta 149 
Oikeusaputoimiston johtokunnan kokoonpano 230* 

» viranhaltijat 190, 230* 
» vuosikertomus 230* 

Olympiakisat 82, 95, 103, 140, 188, 231—238, 68* 
Olympiakylä 66, 91, 100, 234, 244 
Omakotialue, Koskelan 49, 228, 285 

» Pirkkolan 311, 312 
Omakotialueiden puutarhahoito 342 
Omakotilainat 151, 302 
Omakotitalojen myynti 281 

» palovakuutukset 302 
» tyyppipiirustusten laatiminen 303 

Omakotitontit, asuntonäyttelyä varten luovutettavat 285 
Opetuslaitosten toiminnan lakkauttaminen poliittisen tilanteen johdosta 204 
Oppikoulut, niiden vanhempainneuvostojen jäsenten vaali 106 

» niitä varten luovutetut tontit 57, 74, 213 
Oppisopimuslain noudattamisen tehostaminen 204 
Oras, raittiusyhdistys, sen avustaminen 194 
Oslon tilastokokous 5* 
Ottolapsiksi toimitetut lastensuojelulautakunnan hoidokit 195* 
Oulunkylän—Herttoniemen radan liikennöinti 255 

» kansakoulutonttien uudelleenjärjestely 61 
» liittäminen kaupunkiin 3 
» rakennussuunnitelma 88, 311 
» siirtolapuutarha 326 
» vuokra-alueiden halki johdettava vesijohto 217 

Ourat, niitä koskevat vuokrasopimukset 296 

Paikan vuokrat, satama-alueiden 74*, 76* 
Painatustöiden valvojan ennakko varat 110 
Painesäätäjän rakentaminen HAKA osuuskunnan alueelle 261 
Paj a-alueen vuokralleanto 286 
Pakilan rakennussuunnitelma 239 
Pakinkylän liittäminen kaupunkiin 3 
Pakkahuoneet, niissä käytettäväksi annettuja työkaluja y .m. koskevan järjes-

tyssäännön vahvistaminen 65* 
Pakkohuutokaupalla huudetut kiinteistöjen hallintaoikeudet 61, 214 
Pakkolunastus, katumaan 212 
Pakkoperintä 12* 
Palkanmaksussa joulukuussa tehtävät muutokset 119 
Palkanpidätykset, kansaneläkelain edellyttämät 276 
Palkkasääntö, kansakoulunopettajain, sen tulkinta 44 

» viranhaltijain, sen vahvistaminen 5 
Pallokenttä, kahvilaliikkeen harjoittaminen siellä 323 

» sen avustaminen 268* 
» » harjoitus- ja vuokramaksut 325 
» » j a stadionin välisen rinteen järjestely 311 
» » rakennustyöt 84 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 230 

Paloasemain sisustustyöt 34 
Palohälytysjärjestelmä 164 

19* Kunnall. kert. 1939 
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Palohälytysten vastaanottolaitteen hankkiminen 34 
Palojärjestys, uusi 34, 162 
Palokalujen hankkiminen 163, 278, 327 
Palokunnan rahastot 85*—86* 

» vapaaehtoisen ,osallistuminen väestönsuojelutyöhön 164 
Palolaitos, autojen osto sille :.· 110 

» sen autojen myynti 164 
» » määrärahat 11, 13, 34, 162—163 
» » sairaankuljetusvaunun käyttömaksut 34 
» » sodasta johtuvat toimenpiteet 162, 163 
» » viranhaltijat 34, 163, 79* 
» » vuosikertomus , 79* 
» Tukholman avustustoiminta sen hyväksi 163 

Palolautakunnan kokoonpano 162, 79* 
Palomuurit, yhteiset, niiden rakentamiseen myönnetyt luvat 301 

» » niitä koskevan sopimuskaavakkeen vahvistaminen 278 
Palopostit 80* 
Palopäällystökoulu, sen liittäminen kaupungin palokuntaan * 164 

» tontin vuokraaminen sille 61 
Palosaaren huvilan vuokralleanto 323 
Palotarkastuslautakunnan kokoonpano 162 
Palovahinkojen korvaaminen 84* 
Palovakuutus, kiinteän omaisuuden 227 

» metsien, sen jättäminen 222 
» rakenteilla olevien omakotitalojen 302 
» Ryttylän koulukodin irtaimiston 175* 

Pai veli jatarkotien ylläpitoon myönnetty avustus 191, 192, 193 
Partiojärjestöjen avustaminen 195 
Pasilan erään alueen luovuttaminen valtiolle 54 

» nouseva päivä raittiusyhdistyksen avustaminen 194 
» pallokenttä 231 
» virutushuoneen käyttö 224 

Patsaat, lentäjäpatsaan pystyttäminen 66 
Pauligin, G., lahjoitusrahaston korkovarojen käyttö 269 
Pelastusarmeijan avustaminen 186, 191, 193, 113*, 206* 
Pengerkadun ja Torkkelinkadun välisen puiston järjestely 311 
Perunapalstojen paaluttaminen 303 
Pienoiskivääriampumaradan järjestäminen Jätkäsaareen 104 
Pihlajasaari, kaupan harjoittaminen siellä 324 

» palokaluston hankkiminen sinne 327 
» ravintolaliikkeen harjoittaminen siellä 226 
» sen huvilain vuokralleanto 323 
» » rantakahvilarakennuksen palovakuuttaminen 228 
» » ravintolarakennuksen vuokralleanto 323 

Piirinuohoojain erottaminen 164 
» palojärjestystä vastaan tekemä valitus 35 
» verokavallus 152 

Piirustukset, kaupunginhallituksen hyväksymät 228 
» kiinteistölautakunnan hyväksymät 302, 311, 326 
» satamalautakunnan hyväksymät 63* 

Pikkulastenkoti, H. Kivimäen, sen avustaminen 192, 193, 207* 
Pirkkolan omakotialueen rakennussuunnitelma 311, 312 
Pistoraide, S.O.Krn 216 
Pitkänsillanrannan päällystäminen 243 
Pitäjänmäen eräiden alueiden vuokralleanto 63, 278 

» ja Vihdin maantien välisen yhdystien rakentaminen 93 
» osittainen liittäminen kaupunkiin 3 

Pohj. Humalluoto, kaasu johdon johtaminen sinne 217 
Pohjoismaiden liikenneturvallisuuskongressi Tukholmassa 147 
Poikakerhotyön tukeminen 192, 193, 207* 
Poikakotiyhdistyksen, Helsingin, avustaminen 192, 193, 207* 
Poliisiasuntojen vuokrien korottaminen 317 
Poliisilaitoksen huoneistot, menot y .m 155—156 

» määrärahain ylittäminen 32 
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Poliisilaitoksen viranhaltijat 155 
Poliklinikkamaksut 
Polkupyörätelineiden sijoittaminen katumaalle 161, 218 
Porvoon—Helsingin maantien rakentaminen 93 
Posti- ja lennätinhallituksen kaapelin asentaminen 216 
Postitalon ääreiset istutukset 247 
Postitullikamarin huoneisto 251 
Puhdistuslaitokset 30* 
Puhelimet 137 
Puhelinj akokaappien sij oittaminen · · · · · · 217 
Puhelinj ohdot 217 
Puhelinkioskipaikat 321 
Puhelinkytkinkaapin asettaminen · · 300 
Puhelinyhdistys, Helsingin, sen Käpylässä olevan vuokratontin rakennusrajat 

y.m. · 300 
Puhtaanapito, katujen 249, 50*—52, 57* 

» kiinteistöjen.. 52, 57* 
Puhtaanapitolaitoksen erään sakkomaksun korvaaminen 249 

» varusteiden luovuttaminen autokomppanialle 250 
» vesivaunujen ja lakaisukoneiden rekisteröinti 249 
» viranhaltijat 94, 248, 50* 
» vuosikertomus 49* 
» väestönsuojelu välineiden hankinta 250 

Puhtaanapitolautakunta, autovajan vuokraaminen sille 317 
» sen kokoonpano 105, 49* 

Puhtaanapitomaksut, Munkkiniemen ja Haagan 248 
Puhtaanapitomäärärahan ylittäminen 248 
Puisto, Torkkelinkadun ja Pengerkadun välinen, sen järjestely 311 
Puisto-osaston, rakennustoimiston, vuosikertomus 37* 
Puistopaikkojen varaaminen 66 
Puistot, niiden käyttöoikeudet 218 

» niissä suoritettavat työt 246, 37*—42* 
» valokuvaamiseen niissä myönnettävät tilapäiset luvat 218 

Puistotien, It., leventäminen 51, 72, 90 
» » tonttia n:o 2 koskeva tontinmittaustoimitus 222 
» Länt., istutusten järjestäminen 247 

Pujotteluhiihtomäet 336 
Pukinmäki, aluevaihdon suorittaminen siellä 54 

» sen rakennussuunnitelmaehdotus 87, 311 
Punaisen ristin sairaala 41, 177 
Punavuorenkadun kansakoulu, muuntoaseman rakentaminen sen pihamaalle ... 264 
Puodinkylän päärakennuksen vuokralleanto 307 

» tien päällystäminen 245 
» vesialueen jakotoimitus 224 

Puolustuslaitoksen suoritettavat sairaalamaksut 171 
» tehtäviin kutsutut sairaanhoitajattaret 170 
» töihin toimitettavien henkilöiden varustukset 198 

Puolustusministeriön tarpeisiin luovutettu alue Pasilasta 54 
Pysäköimispaikat 159, 161 
Pyöräilystadion, ks. Velodromi. 

Raajarikkoiset lapset, lastensuojelulautakunnan huostaan otetut 185* 
Raajarikkoisia koskeva tiedustelu 115, 4* 
Raajarikkoisten työkotiyhdistys, alueen vuokraaminen sille 62 

» » sen avustaminen 191, 193 
Raastuvanoikeuden hyväksymät tontinmuodostukset 220 

» viranhaltijat 32, 154 
Radioantenneja koskevat määräykset 264 
Rahatoimikamarin historian kirjoittaminen 268 
Rahatoimiston huoneisto 113 

» kassavajauksen korvaaminen 113 
» määrärahan ylittäminen 113 
» varain hoidon valvonta 108 
» viranhaltijat 111—113 
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Raitiotie ja omnibus oy., sen ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen piden- ^ 
täminen 64 

» » » » » johtokunnan vaali 270 
» » » » » liittyminen kaupungin leski- ja orpokassaan 6, 131 
v> » » » » vekseliluotto 150 
» » » » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 158 

Raitiotielinjat, niiden järjestely.. 33 
» niillä järjestettävä myöhäisliikenne 158 

Raitiotiepysäkit · - · ; · : " · 
Raitiotievuosikortit 13, 120, 158—159 
Raittiusmaailmankongressin järjestämiseen myönnetty avustus 44 
Raittiustoiminnan tukeminen 44, 194, 200 
Rajankäynti, erään Kulosaaren tilan 222 
Rajasaaren puhdistuslaitos 246, 30*, 32* 
Rake oy:n polkupyörätelineiden sijoittamista koskeva anomus 218 
Rakennusjärjestys, Haagan kauppalan 239 

» kaupunkien, sen laatimista varten pidettävä neuvottelu-
tilaisuus . 139 

» Lauttasaaren 86 
Rakennuskielto, eräiden Helsingin maalaiskunnan alueiden 239 

» Vallilan kaupunginosan 221 
Rakennuskiinteistöt, kaupungin omistamat, niiden valokuvaaminen 322 
Rakennuskorkeusmääräykset, Kaivopuiston, niiden muuttaminen 68 
Rakennuslevy oy., Pitäjänmäen eräiden alueiden vuokraaminen sille 63 
Rakennuspiirustukset, ks. Piirustukset. 
Rakennussuunnitelma, Degerön 87 

>> Herttoniemen eräiden tehdaskorttelien 79 
» Lauttasaaren 86 
» Munkkiniemen 85 
» Oulunkylän 88 
» Pakilan 239 
» Pukinmäen 87 
» Westendin 87, 239 
» Viikinmäen 88 

Rakennussuunnitelma-alueilla suoritettavia lohkomisia koskevat lausunnot . . . . . . 222 
Rakennussäännön mukaisten luetteloiden pitäminen 210 
Rakennustarkastus, Herttoniemen ja Tammelundin 32 
Rakennustarkastuskonttorin määrärahain ylittäminen 32 

» viranhaltijat 32 
» vuosikertomus 227* 

Rakennusten purkaminen ja myynti 221, 225 
Rakennustoimiston autot 110, 242 

» katurakennusosaston vuosikertomus 27* 
» puisto-osaston vuosikertomus 37* 
» satamarakennusosaston vuosikertomus 21* 
» talorakennusosaston vuosikertomus 34* 
» tielaboratorion vuosikertomus 43* 
» tiliviraston ennakkovarat 242 
» » vuosikertomus 43* 
» työmaalla sattunut murtovarkaus 248 
» varasto-osaston vuosikertomus 42* 
» viranhaltijat 89, 240—242 
» virkain. järjestely 88 

Rakkaudenniemen osan vuokralleanto 296 
Rannikkoliikenne 71* 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginhallituksen diaariin merkityt 109 
Ratsastushalli, -tallit, -radat ja tiet 27, 83, 84, 235, 236, 244 
Rautatieliikenne satamissa 72* 
Rautatientori, kioskin rakentaminen sinne 80 

» sen ja Vilhonkadun kulmauksen jalkakäytävän muutostyö 244 
» » päällystäminen 243 

Rautatieraide, Katajanokan, sen sulkeminen liikenteeltä 257 
. .» Töölön sokeritehtaan, sen oikaisu 216 

Ravintola Royalin vuokra-alueen laajentaminen 214 
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Ravintolarakennukset, niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 225 
Ravintola-ruokalan sisustamiseen annettu lupa 301 
Ravintolat, tilapäiset, olympiakisain aikana 234 
Ravirata-alue, leikki-, urheilu- ja virkistyspaikkojen varaaminen sieltä 66 
Reijolan lastenkodin toiminta 187*, 203* 
Renlundin, K, H., lahjoitusrahaston korkovarojen käyttö 201, 203 
Reservin kertausharjoituksiin kutsuttujen omaisten avustaminen 123* 

» » » viranhaltijain palkkaus 118 
Retkeilymajahuoneiston vuokralleanto 317 
Revisiotoimiston määrärahain ylittäminen 4 

» suorittamat kassantarkastukset 116 
» viranhaltijat . 4, 115 

Riento, raittiusyhdistys, sen avustaminen 194 
Riköstuomioiden toimeenpanokonttorin määrärahain ylittäminen 32, 
Royal ravintolan vuokra-alueen laajentaminen 214 
Runebergin, Walter, muistoksi istutetun tammen varustaminen nimikilvellä ... 246 
Runeberginkadun ja Ruusulankadun välille asennettava vesijohto 259 
Ruoholahdenkadun tontti n:o 3 a, sitä koskeva rakennusvelvollisuus 281 

» » » 5, sen rakentamisehdot 60 
» » » 17, sen katuosuuksien kunnostaminen 91 
» » » 2 1 , sen osaa koskeva pakkolunastus 51 

Ruokailukojupaikan vuokraoikeuden siirto 297 
Ruokailun järjestäminen kaupungin virastoissa ja laitoksissa 119 
Ruokala, valmistavan tyttöjen ammattikoulun 202 
Ruoppaustyöt 23* 
Ruotsalaisen teatterin avustaminen 18, 49 
Ruusulankadun ja Runeberginkadun välille asennettava vesijohto 259 

» kunnostaminen 242 
Ruutikellarin, Malmin, vuokralleanto 308 
Ryttylän koulukoti, sen irtaimiston palovakuuttaminen 175* 

» » » j a Bengtsärin koulukodin opettajainvirkain vaihtami-
nen 42 

» )> » muutostyöt 177* 
» » » toiminta 183* 184* 
» » » valtionapu 189 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 188 

Rönnen, fastighets ab., sille suoritettava korvaus 216 

Sailors Home säätiön hallituksen jäsenten vaali 106 
Sairaalahallituksen sihteerin palkkio 170 
Sairaalamaksut, niiden taksan muuttaminen 38 

» poliklinikoissa 171 
» puolustuslaitoksen suoritettavat 171 

Sairaalat, Helsingin yleisen sairaalan synnytys- ja naistautien osaston laajenta-
minen 41 

» keskussairaalan tonttipaikka 65 
» mielisairaalain arviohinta 177 
» mielisairaspaikkojen tarpeen tyydyttäminen 138 
» niiden evakuointi 177 
» » henkilökunnan talviloma 170 
» » lääkärien antamien todistusten lunastusmaksut 38 
» » tilapäisen henkilökunnan palkkaustapa 171 
» » tiliviraston viranhaltijat 170 
» » valtionapu 177 
» » viranhaltijain luontoisetukorvaukset 171 
» niistä poistettujen potilaiden yhteiskunnallinen huolto 171 
» uuden rakennettavan mielisairaalan vedenhankintakysymys 176 
» varasairaalain järjestäminen 176 
» väestönsuojelu välineiden hankkiminen niihin 172 

Sairaalatonttien luovuttaminen t 56 
Sairaanhoitajatarliitto, Suomen, sen avustaminen 191, 193 
Sairaanhoitajataropiston tontin asemakaavanmuutos 77 
Sairaanhoitajataryhdistys, Suomen, sen avustaminen 191, 193 
Sairaanhoitajattaret, kunnalliset 166 
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Sairaanhoitajattarien, kaupungin, lepokodin avustaminen 178 
» kutsuminen puolustuslaitoksen tehtäviin 170 

Sairaanhoitohenkilökunnan, terveydenhoitolautakunnan alaisen, viransijaisten 
palkkiot 165 

Sairaankuljetustoiminta, palokunnan 84* 
Sairaankuljetusvaunu, palolaitoksen, sen käyttömaksut 34 
Sairasapumääräykset, työntekijäin, niiden muuttaminen 6 
Sairasavustukset, kiinteistölautakunnan myöntämät 327 

» puhtaanapitolautakunnan myöntämät 50*, 58* 
Sairaslomat, niiden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 120—128 
Sairaspaikkojen varaaminen Boijen sairaalasta 176 

» » Uudenkaupungin piirimielisairaalasta 176 
Sakarinkadun kunnostaminen 243 
Sakkokoron jättäminen perimättä 152, 258 
Salmisaaren eräiden tehdaskorttelien y. m. vuokralleanto 62 

» louhimis- ja laituritvöt 97 
Sammatintien tontin n:o 7 varaaminen kerhokeskuksen y. m. paikaksi 65 
Sanomalehdet, kuulutusten julkaiseminen niissä 108 

» niiden myyntipaikat 321 
» niille kaupunginhallituksen päättämistä asioista annettavat tie-

dot .. 108 
Saostusaltaat, Vanhankaupungin, niiden pidentäminen 98 
Sarastus, raittiusyhdistys, sen avustaminen 194 
Satamahallintotoimisto, ensiapulääkekaapin hankkiminen sinne 251 

» sen viranhaltijat 95, 250, 60*— 61* 
Satamakannanta ,. 74* —78* 
Satamalaitoksen johtosäännön muuttaminen 95, 65* 
Satamalaitteet 65* 
Satamalautakunnan antamat lausunnot 62* 

» kokoonpano 60* 
» vuosikertomus 60* 

Satamaliikenne 70* 
Satamalähetystyön tukeminen 191, 193 
Satamamaksut 95, 68*, 74*, 75* 
Satamarata, sen puhelinjohdon poistaminen 257 

» vesijohdon vetäminen sen alitse 259 
Satamasaari, kioskikaupan harjoittaminen siellä 323 
Satamat, kalasumppualusten viipyminen niissä 256 

» niiden alueiden hallinnon uudelleenjärjestäminen 64* 
» » » rajain muuttaminen 94, 256 
» » » vuokralleanto 63* 
» » aukiolo 65* 
» i> mainostaminen 66* 
» » määrärahat 95 
» » vartiointi 255 
» niihin tehdyt vierailut 66* 

Satamavesipostit ·. 73* 
Savilan pumppuasema 30* 
Savonlinnan kaupungin 300-vuotis juhla 146 
Savu oy., myrkkypitoisten kasvinsuojeluaineiden valmistusoikeuden myöntä-

minen sille 273 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti 47 
Seurasaari, sen kaitsijan asuinrakennuksen vuokralleanto 323 

» » ravintola 80, 225 
» » uimalaitos 228, 325 
» » ulkomuseon alueen vuokrasopimuksen pidentäminen 65 
» tukkien myynti sieltä 229 

Shell oy., korttelin n:o 601 vuokraaminen sille 63 
» » sen liikennemaksujen veloittamista koskeva valitus 252 
» » » vuokra-alueen laajentaminen 74 

Sielullisesti sairaiden huoltotoimiston määrärahain ylittäminen 37 
» » keskuskotien määrärahain ylittäminen 37 
» » » viranhaltijat 168 

Siipikarjateurastamo 101, 90* 
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Siirtolapuutarhat 326, 342 
Silta, Degerön—Tammelundin, sen kunnossapito 245 

» Herttoniemen, sen uudelleenrakentaminen 213 
» Humalluodon, sen rakentaminen 91 
» Lauttasaaren, sen kunnossapito 245 

Siltamaksut, Kulosaaren sillan 228 
Siltatien uudelleenjärjestely 221 
Sinebrychoff, P. ab:n kanssa tehtävä aluevaihtosopimus 52 
Sinihaukat, raittiusyhdistys, sen avustaminen 195 
Sirpalesaari, laiturin rakentaminen sinne 254, 70* 

» sen erään vuokra-alueen ottaminen kaupungin haltuun 296 
Sivistysjärjestöjen kansankonservatorion avustaminen 192, 193 
Sjukhemmet i Helsingfors nimisen säätiön ja kaupungin, välisen vuokrasopi-

muksen pidentäminen 64 
Snellmaninkoulun pihamaalle rakennettava muuntoasema 264 
Sodanaikainen palokunnan toiminta 86* 
Sofianlehdon pikkulastenkoti, sen evakuointi 177* 

» » » toiminta 187*, 188*, 202* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset .. 187 

Sofianlehdontien kaasu johtotyöt 99 
Sofie Mannerheimin kodin avustaminen 206* 
Sokeain avustaminen 191, 192, 193 
Sosialidemokraattisen nuoriso-osaston, Vallilan, avustaminen 192, 193 

» nuorisoyhdistyksen, Helsingin, avustaminen 192, 193 
Sotapalvelukseen kutsuttujen kaupungin viranhaltijain palkkaus 118 

» » reserviläisten omaisten avustaminen 123* 
» kutsutut, sukkien y. m. valmistaminen heille 258 

Sotatilasta johtunut koulujen sulkeminen 204 
Sotavakuutus 258 
Sotaväen ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannosten hinnoitus 103 
Soutustadion 83, 84, 227, 236, 237, 238, 26* 
Stadion, ampumaradan järjestäminen sinne 196 

» sen ja Pallokentän välisen rinteen järjestely 311 
Stadion-säätiö 231 
Stansvikin kartanon vuokramaksun vahvistaminen 318 
Stenius, M. G., oy:n johtokunnan kokoonpano 271 

» » » omaisuuden hoito 211, 277 
» » » osakkeiden osto 9 
» » » työntekijät 209 
» » » velkain suorittamisesta annettava vakuus 151 

Stiftelsen svenska handelshögskolan nimiselle säätiölle myytävä tontti 57 
Suojeluskunta, Helsingin, sen avustaminen 22 
Suojeluskuntain piiriesikunta, sen tontin asemakaavanmuutos 75 

» » » uudisrakennuksen piirustukset 228 
Suomalaisen naisvoimisteluseuran avustaminen 269* 

» oopperan avustaminen 18 
» » j a musiikkilautakunnan välinen sopimus 225* 
» partiotyttöjärjestö Hesparton avustaminen 270* 
» Shell oy:n liikennemaksujen veloittamista koskeva valitus 252 
» » » vuokratontin vuokraehdot 63, 75 

Suomen akateemisen raittiusliiton avustaminen 194 
» filmiteollisuus oy., luvan myöntäminen sille filmauksen suorittamiseen 302 
» huonokuuloisten huoltoliiton avustaminen 191, 193 
» jääkiekkoliiton avustaminen 268* 
» kaapelitehdas oy., tehdaskorttelien y. m. vuokraaminen sille 62 
» kansallisteatterin avustaminen 18 
» kansanopistoyhdistykselle myönnetty avustus 48 
» kunnallisen terveydenhoitoyhdistyksen jäsenmaksu 170 
» lastenhoitoyhdistys, sen avustaminen 206* 
» » tontin myynti sille 57 
» laulajain ja soittajain liiton avustaminen 192, 193 
» matkat yhdistyksen avustaminen 268 
» merimieslähetysseuran avustaminen 191, 193 
» messut osuuskunta, Hippodromin alueen vuokraaminen sille ..... 63, 214 
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Suomen messut osuuskunta, sen hallintoneuvoston jäsenten vaali 273 
» naisten liikuntakasvatusliitolle myönnetyn määrärahan käyttö 195 
» opiskelevan nuorison raittiusliiton avustaminen . 194 
» osuuskauppojen keskuskunnan pistoraidetta koskeva sopimus . . . . . . . . . 216 
» » » sähkömuuntoaseman lunastaminen 

kaupungille 101 
» painiliiton avustaminen 43 
» partiopoikaliiton avustaminen 195 
» punaisen ristin sairaala .41, 177 
» rakennusmestariliitto, työnvälityksen harjoittamisluvan myöntäminen 

sille ····• 43 
» sairaanhoitajatarliiton avustaminen 191, 193 
» sairaanhoitajataryhdistyksen avustaminen 191, 193 
» sokeain hierojain yhdistyksen avustaminen 191, 193 
» taideakatemia, säätiö, kaupungin liittyminen sen perustajaksi 49 
» teollisuusteknikkojen liiton anomus työnvälityksen harjoittamisesta ... 43 
» työväen arkiston avustaminen 192, 193 
» voimistelun suurkisat 195 

Suomenlinnan liikenneolot 162 
» urheilijat yhdistyksen avustaminen 270* 

Suomi-seuran avustaminen 268 
Surd, raittiusyhdistys, sen avustaminen 195 
Svenska Finlands idrottsförbund nimisen yhdistyksen avustaminen 43, 195 

» kristliga föreningen av unga män nimisen yhdistyksen avustaminen 
192, 193, 207*, 270* 

» kvinnoförbundets gymnastikklubb yhdistyksen avustaminen 270* 
Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor yhdistyksen avustaminen 270* 
Sähköjohdon, Herttoniemessä kulkevan, suunnan muuttaminen 217 
Sähköjohtotyöt 100 
Sähkölaitoksen apulaisjohtajan palkkajärjestely 97 

» eräiden siirtomäärärahain käyttö 264 
» höyrykattilan hankinnan viivästyminen 264 
» ilmajohdon muuttaminen maakaapeliksi 100 
» ilmakompressorin y. m. hankinta 264 
» mutaattorin hankinnan viivästyminen 264 
» määrärahain ylittäminen 100, 263 
» viranhaltijat 100, 262—263 

Sähkölinja, Etelä-Suomen voima oy:n 66 
Sähkömaksut 263 
Sähkömittarien ja rahakkeiden hankkiminen 100 
Sähkömuuntoasemat 100, 101 
Säkenet, naisvoimisteluseura, sen avustaminen 269* 
Säästöpankkien ja kaupungin välinen sopimus 152 
Säätäjän rakentaminen Isonkyröntien varrelle 262 
Sörnäs ab., sen ja kaupungin välinen tilitys 216 

» » siltä kaupungin hallintaan siirtyneet alueet 277 

Taidehallin laajentaminen 58, 75 
Taideteollisuuskeskuskoulun oppilaiden palkinnot 203 
Taideteosten luovuttaminen Aleksis Kiven koululle 200 

» osto 270 
Taivalsaaren alueen vuokraaminen Rakennuspa ja oy:lle 296 

» vuokra-alueiden vuokraoikeuksien lunastaminen 60 
Taksa, vuokra-autojen, sen muuttaminen 34 
Talin alueen vuokrasopimuksen pidentäminen 64 

» laukkarata 83, 236 
» taimiston laajentaminen 246 
» » vajarakennus 228 

Talousarvio, kaupungin v:n 1940 10 
Talousarvioehdotus, kaupungin v:n 1940, sen valmistelu 153 

» kiinteistölautakunnan v:ksi 1940 laatima 278, 309 
Taloustyöntekijäkodin avustaminen 191? 193 
Talviloma, sairaalain henkilökunnan ' 170 
Talvipuhtaanapito, katujen 249 
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Tammelundin rakennustarkastus 32 
Tanssilavan rakentamiseen myönnetty lupa 302 
Tapanilan urheilukentän rajain hyväksyminen 312 
Tapaturmat, puhtaanapitolaitoksen töissä sattuneet 50*, 58* 

» tulipalojen yhteydessä sattuneet . 84* 
» yleisissä töissä sattuneet 21* 

Tarkastusasemakioskien järjestely 300 
Tarkkailuluokkien perustaminen kansakouluihin 44 
Tarvontien kahvi- ja virvoketarjoilukioskin vuokralleanto 297 
Taulunäyttelyn järjestäminen kaupunginvaltuuston istuntosaliin 270 
Tavaraliikenne satamissa 71*—72* 
Tavararatapihakysymys 139 
Tavolan koulukodin huoneisto 188, 175* 

» » toiminta 183*, 184* 
Teatterien avustaminen 18, 49 

» turvavartio 81* 
Teatteritontin luovuttaminen Hakaniementorilta 59 
Tehdaskorttelit, Herttoniemen, eräiden niiden rakennussuunnitelmain hyväk-

syminen 79 
» niiden muuttaminen asuntotonteiksi 73 
» » vuokralleanto 62 

Tehdastontit, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 62, 298 
» niiden luovutusmuoto 54 
» » myynti 58 
» » vuokraoikeuden siirto 295 

Teknilliset laitokset, niiden apulaisjohtajäin palkat 97 
» » » hallituksen kokoonpano 105 
» » » konttoriaika 258 
» » niille myönnetty määräraha sukkien y. m. valmistami-

seen sotapalvelukseen kutsutuille 258 
Tekniska läroverket i Helsingfors, lainan myöntäminen sille 150 
Telakka, Wärtsilä-yhtymä oy:n 257 
Telakka-alue, Eteläsataman, nosturien hankkiminen sinne 69* 

» » » sen satamarakennusohjelman toteuttaminen ..... 253 
» » » siellä suoritettavat katutyöt 96 
» » » tullipavilj ongin rakentaminen sinne 96 

Televisiolähetysten järjestäminen olympiakisain aikana 235 
Telttailualueet olympiakisain aikana 234 
Temppeliaukion kirkon rakennustyöt 228 
Teo, sokeain teknillinen tehdas, sen avustaminen 191, 193 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuran avustaminen 192, 193, 207* 
Teollisuustontti, ks. Tehdastontti. 
Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 225* 
Tervalammen työlaitos, sen määrärahain lisääminen ja ylittäminen 42 

» » » rakennusohjelma 116*—118* 
» » » toimintakertomus 139* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 180—182 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion määrärahain ylittäminen — 35 
Terveydenhoidolliset katsastajat 166 
Terveydenhoidontarkastaj an viran hoitaminen 165 
Terveydenhoitolautakunnan alaisen sairaanhoitohenkilökunnan viransijaisten 

palkkiot 165 
» alaisten laitosten väestönsuojelu 165 
» » lääkärinvirkain hoitaminen 164 
» » toimenhaltijain luontoisetukorvaukset .. 165 
» puheenjohtajan palkkio 164 
» toimiston ennakko varain korottaminen 165 
» » viranhaltijat 165 

Terveystoimisto 38, 169 
Teräs, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 269* 
Testamentti, kansakoulujen hyväksi tehty 46 
Teurastajain kesäloma 267 
Teurastamo, elävän karjan purkauslaiturien rakentaminen sinne 267 

» kalajäähdyttämön rakentaminen sen yhteyteen 102 
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Teurastamo, sen alueen osan väliaikainen vuokralleanto 268 
j> » jäähdyttämö 102, 267 
» » katselmusmiesten vaali 105 
» » määrärahain ylittäminen 102 
» » taksat 101 
» » työaika ja ylityöt 267 
» » viranhaltijat 266 
» » vuosikertomus 268, 87* 

Teurastamolautakunnan kokoonpano 87* 
Tielaboratorion vuosikertomus 43* 
Tiet, niiden oikeudellisen luonteen määrittely 156 
Tietyöt 91, 93, 245, 312, 28* 
Tikkurilan osittainen liittäminen kaupunkiin 3 
Tilastotoimiston arkistohuoneiston tilitysvuokra 316 

» arkiston järjestäminen 5* 
» entisen huoneiston käyttö 224 
» huoneisto ja muuttokustannukset 114, 2* 
» julkaisutoiminta 115, 3* 
» määrärahain ylittäminen 4 
» siivoustöiden järjestely 114 
» viranhaltijat 113, 1* 
» virka-aika sodan aikana 114 
» vuosikertomus 1* 

Tilinpäätös, kaupungin v:n 1938 8, 148 
Tilintarkastus, kaupungin v:n 1938 4, 115 
Tiliraportit, verotusvalmisteluviraston 117 
Tivolin rakentaminen olympiakisoja varten 66, 235 
Todistusten ja jäljennösten lunastusmaksut 118 
Toimentytöt, partiojärjestö, sen avustaminen 195 
Toivolan koulukoti, keskuslämmityksen järjestäminen sinne 175* 

» » palvelijan palkkaaminen sinne 42, 175* 
» » sen kaivon syventäminen 177* 
» » » toiminta 184*, 187*, 188* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 187 
» tilan viljelyksien yhtenäistyttämistä koskeva kysymys 177* 

Toivoniemen koulukodin sisustustyöt 188 
» » toiminta 183*, 184* 
» » vedensaanti 176* 

Tontinmittaustoimitukset 222 
Tontinmuodostukset, raastuvanoikeuden hyväksymät 220 
Tontit, kiinteistölautakunnan myymät 279—281 

» niiden hallintaoikeuksien osto pakkohuutokaupalla 214 
» » maaperän tutkiminen 277 
» » myynnissä noudatettavat periaatteet 54, 276 
» » myyntiluettelon vahvistaminen 213, 279 

Tonttijakokartat 314 
Tonttijaonmuutokset 219, 310 
Tonttikauppakirjat 277 
Tonttikirjan valmistuminen 210 
Torikauppa ^ 318 
Torkkelinkadun ja Pengerkadun välisen puiston järjestely 311 
Toukolan lastenhoidonneuvolan hoitajan L. Hirstiön viransijaisuus 189 

» » toiminta 199* 
» voimistelu- ja urheiluseura Teräs, sen avustaminen 269* 

Toverit, raittiusseura, sen avustaminen 194 
Traktorin osto 221, 309 
Tuberkuloosihuolto 37, 167 
Tuberkuloosisairaala 40, 175, 178 
Tukholma, siellä pidettävä asemakaavanäyttely 278 

» » » Pohjoismaiden liikenneturvallisuuskongressi 147 
» sieltä saatu paloavustus 163 
» sinne järjestettävä kansakouluoppilaiden matka 200 

Tukholma, Suomen-matkat yhdistyksen osallistuminen siellä järjestettävään 
näyttelyyn 268 
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Tuki ja työ yhdistyksen avustaminen 192, 193 
Tulipalot 81*—84* 
Tullikamari, kaupungille tulevien maksujen kanto siellä 95 
Tullimakasiineissa käytettäväksi annettujen työkalujen y. m. käyttöä koske-

van järjestyssäännön vahvistaminen 65* 
Tullipaviljongin rakentaminen Eteläsataman telakka-alueelle 96, 253 
Tulosääntö 12, 28 
Tuonti 71*—73* 
Turuntie 62 asunto oy:n autotallin sisustaminen myymälöiksi 218 

» muuntoaseman rakentaminen sen varrelle 101 
» portaiden rakentaminen sieltä Hesperian puistoon 311 

Tuulaakimaksut 95, 74* 
Tuurholman kansanpuisto, alueen vuokraaminen sieltä invaliidien virkistys-

kodin paikaksi 62 
» » kaluston hankkiminen sen huviloihin 230 
» » palokaluston hankkiminen sinne 278, 327 
» » sen huviloiden vuokralleanto 323, 324 
» » » kioskien vuokralleanto 323 

Tylsämieliset lapset, lastensuojelulautakunnan huostaan otetut 185* 
Tyttökerhotyön tukeminen 192, 193, 207* 
Tyttönormaalilyseon raittiusyhdistyksen avustaminen 195 
Työläisäitien ja lasten koti yhdistys, tontin luovuttaminen sille 65 
Työnhakemuskorttien vahvistaminen 236*, 237* 
Työntekijäin lomasäännön ja sairas- ja hautausapumääräysten muuttaminen 6 

» metsätöissä olleiden, tuntipalkka 309 
» palkat 119 
» yleisissä töissä olleiden, lukumäärä 20* 
» » » » nauttima kesäloma 21* 

Työnvälityksen harjoittamisluvat 43, 237* 
Työnvälityslautakunnan kokoonpano 235* 
Työnvälitystoimisto, kaupungin vaakunan käyttö sen mainoksissa y.m. .. 190, 236* 

» sen henkisen työn osaston järjestäminen. 235*—236* 
» » » » » toiminta 190, 247* 
» » huoneistot 190, 236* 
» » kaupungin virastoille ja laitoksille välittämä työvoima 190 
» » maatalousosaston toiminta 262* 
» » merimiesosaston toiminta 258* 
» » naisosaston kotiapulaisten alaosaston virka-aika 190 
» » nuoriso-osaston toiminta 253* 
» * » valtionapu 191 
» » viranhaltijat 190, 238*—239* 
» » vuosikertomus 235* 

Työsuhde, kadunlaskijain 119 
Työttömyys, odotettavissa oleva, sitä koskevien ilmoitusten antaminen kulku-

laitosten ja yleisten töiden ministeriölle 121* 
Työttömyyshuolto 183—186, 115*, 159*,—161* 
Työttömyyskomitea 138 
Työttömyysohjeet 184—186 
Työttömäin ulkopaikkakuntalaisten palauttaminen kotipaikkakunnilleen 115* 
Työtuvat, niiden C-osaston alaosaston järjestäminen 113* 

» » johto- ja ohjesäännöt 113*—114* 
» » määrärahain ylittäminen 42 
» » toimintakertomus 143* 
» » uudisrakennus 42, 73, 120* 
» » viranhaltijat 42 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 183—184 

Työvelvollisuuslautakunnan asettaminen 103 
Työväen arkiston avustaminen 192, 193 

» mailapojat yhdistyksen avustaminen 270* 
» sivistystoimikunnan avustaminen 192, 193 
» voimistelijat yhdistyksen avustaminen 269* 

Työväenopistojen liiton VII edustajakokous 147 
Työväenopistot 46, 201—202, 204 
Työväentalon näyttämölle myönnetty avustus 49 



300* Hakemisto 

Työväenteatteri, Helsingin, sen avustaminen 49 
Tähkä, raittiusyhdistys, sen avustaminen 194 
Tähtitorninvuori, muistokiven pystyttäminen sinne 66, 312 
Töölön lastenhoidonneuvolan toiminta 197* 

» sokeritehtaan rautatieraiteen oikaisu 216 
» voimistelu- ja urheiluseura Vesa, sen avustaminen 269* 

Töölönlahden länsirannalle rakennettava kävelytie 90, 221 
Töölöntorin järjestely 221, 311 

Uhlenin, A., rahaston korkovarojen käyttö 183 
Uimalaitokset 257, 325, 266* 
Uimaranta, Annalan, sen kunnostaminen . 230 
Uimastadion 83, 84, 236, 238 
Uittomaksut 253 
Ulkoilmakökousten tai -juhlien järjestämiseen myönnetty lupa 302 
Ulkoilmakonsertit 225* 
Ulkomaankauppa 71*—72* 
Ullakkokerroksen sisustaminen 69—71, 73 
Ullanlinnan kylpylaitoksen vuokrasopimuksen pidentäminen 317 
Ulosottolaitoksen määrärahat 154 

» viranhaltijat 154 
» vuosikertomus 12* 

Union urheiluseuran avustaminen 270* 
Urheilukentät 82 ,230,231,312, 324, 336—337, 32* 
Urheilulautakunnan kokoonpano 266* 

» määrärahan ylittäminen 43 
» vuosikertomus 266* 

Urheilupaikat, niiden varaaminen olympiakylä-, ravirata- ja velodromialueilta 66 
Urheiluseurain avustaminen 43, 269*—270* 
Urheilutoimintaa koskeva kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston kertomus 335 
Uudenkaupungin piirimielisairaala, hoitopaikkojen varaaminen sieltä 176 
Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunnan jäsenten vaali 105 

» matkailutoimikunta, kaupungin edustajan valitseminen siihen ... 273 
Uudisrakennustyöt, kiinteistötoimiston talorakennusosaston suorittamat 34*—36* 
Uunisaaren merikylpylä 266* 

» ravintolarakennuksen muutos- ja korjaustyöt 225 
Uutisten antaminen sanomalehdistölle 108 

Vaalikustannukset 154 
Vaalilautakuntien jäsenten valitseminen 105 
Vahingonkorvauksen myöntäminen 302 
Vakuusasiakirjain tarkastus 108 
Valiokunnat, kaupunginhallituksen asettamat 138—140 

» ks. myös Komiteat. 
Valkonauhayhdistysten avustaminen 191, 193 
Valkosaari, sitä koskevat vuokrasopimukset 296 
Vallilan asemakaava 67 

» kerhokeskuksen huoneiston käyttö 317 
» kerhotyön järjestäminen 65 
» korttelia n:o 581 koskevan vuokrasopimuksen pidentäminen 64 
» pienasunnot n:o 1 ja n:o 2 asunto oy:n osakkeiden arviointi 301 
» rakennuskielto 67, 221 
» sosialidemokraattinen lasten raittiusosasto Oras, sen avustaminen 194 
» » nuoriso-osasto, sen avustaminen 192, 193 
» » raittiusyhdistys Tähkä, sen avustaminen 194 
» » työväenyhdistys, kesäjuhlakenttäalueen vuok-

raaminen sille 300 
» teollisuusalueen katutyöt 91 
» tonttien luovutusmuodon vahvistaminen 55 
» ulkoilmanäyttämö, kesävesijohdon vetäminen sinne 259 
» » sen ravintolakioskin vuokra 317 
» urheilukenttä 228, 231 

Vallinkoskentie, portaiden rakentaminen sinne 221, 311 
» sen johtotyöt 99, 100 



Hakemisto 301* 

Valmistava poikain ammattikoulu 46, 202, 203 
» tyttöjen ammattikoulu 46, 47, 202, 203 

Valokuvaaminen, kaupungin omistamain rakennuskiinteistöjen 322 
» puistoissa, siihen myönnettävät tilapäiset luvat 218 

Valokuvauspaikat, kiinteistölautakunnan luovuttamat 321 
Valtionapu, kansakoulujen 200 

» kaupunginorkesterin 29, 49 
» koulukotien 189 
» sairaalain · 177 
» työnvälitystoimiston 191 
» vastaanotto- ja ammattioppilaskodin 189 

Valtionrautatiet, alueen luovuttaminen niille 213 
» Herttoniemen vesijohdosta niille toimitettava vesi 259 
» niiden ja kaupungin välinen aluevaihtosopimus 52, 54 
» » lisäraiteiden rakentaminen 216 

Vanda puistokylä oy 210, 277 
Vanhankaupunginlahden kalavesien rauhoittaminen 256, 68* 
Vanhassakaupungissa olevien saostusaltaiden pidentäminen 98 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 106 
Vantaanjoen uittoyhdistyksen maksettavat korvaukset 253, 309 
Vantaanjoki, sen vesimäärän säännöstely 260 

» " varapadon rakentaminen siihen 260 
Vapaaehtoinen palokunta 164, 80* 
Vapaan huollon keskuksen avustaminen 182 

» » » perustaminen . 122* 
Vapaapäivät, kaupunginhallituksen alaisten virastojen 118 
Vapautuneet vangit, töiden järjestäminen heille 186 
Varasairaalain järjestäminen 176 
Varastoalueet 297 
Varatyöt 93 
Varisten hävittäminen kaupungin lähiympäristöstä 309 
Varsasaaren kioskin vuokralleanto 323 
Vastaanottokoti, lisämäärärahan myöntäminen sille 177* 

» sen rakennuksen pääpiirustukset ja kustannusarvio 42 
» » toiminta 182*, 184*, 187* 
» » valtionapu 188—189 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 187 

Vedenhankintaa ympäristöalueille tutkiva komitea 139 
Vedenheittolaitokset 80, 226 
Veduta nimisen kahvilan vuokralleanto 317 
Velodromi 66, 83, 84, 237, 238, 326 
Veneeristen tautien poliklinikka 169 
Veneiden kiinnityspaikat 254, 70* 
Venelaiturimaksut 74*, 76* 
Venesataman rakentaminen 254, 69*—70* 
Verhoilija-ammattikoulu 203 
Verojäämien pakkoperintä 12*—16* 
Verokavallus, piirinuohoojain · · · · 152 
Verotus valmistelu viraston huoneisto 117 

» määrärahain ylittäminen 5 
» talousarvio 117 
» tarkkailij ain kertomus 19* 
» tiliraportit 117 
» viranhaltijat 5, 116, 17* 
» vuosikertomus 17* 

Verovelvollisen henkilön tulosta verotettaessa tehtävä vähennys 10 
Veroäyriltä maksettava veromäärä 152, 18* 
Vesialueet, Munkkiniemen, niiden rajankäynti 222 

» Puodinkylän, niiden jakotoimituksen aiheuttamat kustannukset ... 224 
» satamalautakunnan vuokralle antamat 63* 

Vesijohdon johtaminen Oulunkylän vuokra-alueiden halki ........ 217 
» johtamiseen Leppävaarassa myönnetty lupa 308 

Vesijohdon rakentaminen Kallioon — 98 
Vesijohtolaitos, autojen osto sille 111 



302* Hakemisto 

Vesijohtolaitos, sen apulaisjohtajan palkkajärjestely 97 
» » eräiden töiden aloittaminen 259 
» » Malminkadun 5:ssä olevan työpäjarakennuksen palova-

kuuttaminen 228 
» » määrärahain ylittäminen 98 
» >> sakkokoron jättäminen perimättä 258 
» » viranhaltijat 97, 258 
» » väestönsuojelutoimenpiteet 261 

Vesijohto-olot, Munkkiniemen 92 
Vesii ohtotunnelin rakentaminen Räpylään . 259 
Vesijohtotyöt 24, 98—99, 259 
Vesimaksut, Munkkiniemen ja Haagan .. 258 
Vesimaksutaksa 65* 
Vesipostit 260 
Vesiproomun hankkiminen 69* 
Vesisäiliöiden naamiointi 261 
Vesisäiliön ympäristön kunnostaminen 260 
Vesivaunujen, puhtaanapitolaitoksen, rekisteröinti 249 
Westendin rakennussuunnitelma 87, 239 
Viemäriolot, Munkkiniemen 92 
Viemärityöt 26, 92, 244, 246, 29*, 31* 
V i e n t i . . . . ;.·. 71*—72* 
Vieraspaikkakuntalaisten pääsy Helsingin ammattikouluihin 203 
Vihdin—Helsingin maantien rakentaminen 93, 245 
X V kaupunginosan länsiosan asemakaavanmuutos 77 
Viikin sairaalan kuntoonpano 177 

» tilalla palvelleen navettapalvelija A. Heleniuksen eläkeoikeus 80 
Viikinmäen alueen rakennussuunnitelma 88 
Vilhonkadun ja Rautatientorin kulmauksen jalkakäytävän muutostyö 244 
Viljelyspalstat, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 286, 305 

» niitä koskevain vuokrasopimusten pidentäminen 291, 307 
Viljelyspalstatoiminta 138, 186 
Viranhaltijain eläkesäännön 1 §:n tulkinta 6 

» palkkasäännön vahvistaminen 5 
» ruokailun järjestäminen 119 

Viransijaistiuspalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 120—131 
Virastovaratyöntekijät 118, 179 
Virkasäännön 18 §:n 3 momentin tulkinta 118 
Virkavapaudet, niiden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 120—131 

» satamalautakunnan myöntämät 61* 
Viron avustusretkikunnan 20-vuotismuisto juhla 146, 247, 264 

» lähetystötalon laajentaminen 72 
Vironkielen opetus suomenkielisissä kansakouluissa 200 
Virvoitusjuomakioskin siirtäminen 300, 308 
Visa, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 269* 
Voimistelun suurkisat 195 
Voimisteluseurain avustaminen 269*—270* 
Vuokra- y.m. maksujen perimisen jouduttaminen 276 
Vuokraamattomien huoneistojen laskenta 115, 4* 
Vuokra-autotaksan väliaikainen muuttaminen 34 
Vuokrain suuruutta koskeva tiedustelu 115, 4* 
Vuokrakysymykset 60, 214—219, 282—301, 318—320, 322 
Vuokramaksun alentaminen 301 

» lykkääminen 301 
» perimisen jouduttaminen 210 

Vuokrankorotukset, kaupungin vuokralle ottaminen huoneistojen 316 
Vuokraoikeudet, niiden siirtäminen 292—295 297, 307 
Vuokrasopimusten muuttaminen 215—216 

» pidentäminen 64, 215, 287—292, 299, 307 
» purkaminen 215 

Vuokratiedustelu 115, 4* 
Vuokratonttien hallintaoikeudet, kaupungin huutamat 61 
Vuositilintarkastajain vaali 5, 115 
Vuota- ja öljymakasiini, Katajanokan 96, 253, 70* 



Hakemisto 303* 

Väestönsuojelu .... 13, 22, 24, 161, 164, 165, 172, 182, 242, 250, 261, 122*, 123* 
Väinölän turvakodin avustaminen 191, 193 
Väinölänkadun johtotyöt 99, 100 
Väkijuomain anniskeluoikeudet, niitä koskevat lausunnot 104 

» » niitä käsittelevä komitea 139 
Väkijuomayhtiön voittovarojen käyttö 153 
Wärtsilä-yhtymä oy., sen telakka 257 

» » » siltä lunastettavaa maakaistaletta koskevan kauppakir-
jan laatiminen 213 

Västersundomin osittainen liittäminen kaupunkiin 3 

Yhteenajokysymyksissä tehdyt kaupunginhallituksen päätökset 157 
Yhteiskunnallista huoltoa tarvitsevat sairaaloista poistetut potilaat 171 
Yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen Kaivopuistossa 300 
Yksityishoitoon sijoitetut köyhäinhoidolliset henkilöt 141* 

» » lapset 188* 
Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahasto, sen sääntöjen muu-

tosehdotus 278 
» » » siitä myönnetyt 

lainat 151, 302 
Yleishyödyllisille rakennusyhtymille myönnettyjen lainain koron alentaminen ... 10 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahani jako 138, 191—195 
Yleisten töiden lautakunnan eräiden töiden aloittaminen 247 

i> » » kokoonpano 20* 
» » » määrärahat 89—90 
» » » vuosikertomus 20* 

Ylioppilaiden raittiusyhdistyksen avustaminen 195 
Ylioppilastalo, vanha, sen mainoskilpien poistaminen 154 
Ympäristöalueiden liittäminen kaupunkiin 3 
Yömajat, niiden ylläpidon avustaminen 191, 193 

Äitiysavustukset 186, 195* 

öljy- ja vuotamakasiini, Katajanokan 96, 253, 70* 
örnen urheiluyhdistyksen avustaminen 270* 



J u l k a i s u j e n l u e t t e l o 

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, 
II, III ja VI — ranskankieliset otsakkeet; sarjasta VI on kuitenkin myös 
erillinen ruotsinkielinen painos, joka lukuvuoteen 1936/37 saakka sisältää 
vain ruotsinkielisten opetuslaitosten toimintakertomukset mutta siitä läh-
tien kaikki kyseiset kertomukset. 
Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston jul-
kaisema. 

1—20. 1910—35. 
21—24. 1936—39 (edellinen osa). 
Ulkomaan kauppa. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—11. 1916—26. 
Merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—3. 1915—26. 
Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 
1—8. 1927—38. 
Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknillis-
ten laitosten hallituksen julkaisema. 
1—25. 1916—40. 
Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkai-
sema. 
1—24. 1916—39. 
Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—11. 1916/17—1938/39. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsinginkaupungin tilasto-
toimiston julkaisema. 
Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsakkeet; sisällysluettelo on 
laadittu myöskin ranskankielellä. 

5—11. 1909—15. 
12—32. 1919—39. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kau-
pungin tilastotoimiston julkaisema. 
Aikaisemmin julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, 
v:n 1932 kertomuksesta alkaen ainoastaan suomenkielisenä painoksena. 
21—52. 1908—39. 
Vanhempi sarja. Kaupunginvaltuusto. 
1—3. 1875—87. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilasto-
toimiston julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina; v. 1917—32 
nämä ilmestyivät vuorottaisina vuosina. Sisältää v:sta 1934 joka kolmas 
vuosi (1934, 1937) selostuksia kunnallisten viranomaisten ja laitosten järjes-
telystä, muina vuosina vain voimassa olevien asetusten luetteloja ja henkilö-
luetteloja. 

1—9. 1911—32. 
10—16. 1934—41. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin 
tilastotoimiston julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 
1—18. 1923—40. 

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

I. 

II. 

III. 

II—III. 

IV. 

V. 

VI. 




