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Huoltotoimi, sen lahjoitusrahastot 60* 
» sitä var ten myönnety t määräraha t 13, 15, 39, 77* 
» ks. myös Köyhäinhoito ja Lastensuojelu. 

Huoltotyöntekijäin koulutuksen järjestäminen 40*, 95* 
Huoltovelvollisuuden määrit teleminen 97 
Huoltoviraston huoneistokysymys 40* 

» kansliain toiminta 41*, 88* 
» vi ranhal t i ja t 152, 41* 

Huoneen vuokralautakunnan asettaminen 75 
» määrärahan merkitseminen menosääntöön 14 
» puheenjohta jan, jäsenten ja varajäsenten vaali 78 
» vahtimestarin nimit täminen 126 

Huoneenvuokra velat, sotapalvelukseen kutsut tu jen , niiden järjestely 303 
Huoneistot, kiinteistölautakunnan vuokralle a n t a m a t 348—350, 357 

» » » o t t ama t 347 
» niiden luovuttaminen eri tarkoituksiin. . . 191, 210, 306, 348, 349, 350 

Huoneistotilaston laatiminen 91, 3* 
Huopalahden rakennussuunnitelman laatiminen 64 
Huvilapalstat , niiden vuokraoikeuden siirto 326 
Hyrylän maantielle jä r jes te t tävät pysäköimispaikat 131 
Hyväntekeväisyyskonserti t , kaupunginorkesterin luovuttaminen niihin 187 
Hyvösen lastenkoti 164, 126* 
Hälvik, sähköjohdon vetäminen sen alueelle 202 
Hälytyslai t teet 266, 286, 194* 
Hämeentien tont te ja n:ot 37, 39 ja 41 koskevan rakentamisajan pidentäminen ... 50 
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Idrottsföreningen Kamraterna yhdistyksen avustaminen 171, 175* 
» Union urheiluseuran avustaminen 176* 

Idrottsklubben 32 yhdistyksen avustaminen 175* 
» Örnen yhdistyksen avustaminen 176* 

Ikäkorotukset, niiden suuruuden jääminen kalliinajanlisäyksestä r i ippumatto-
maksi 6 

I lmahälytyslai t teet 266, 286, 194* 
Ilmakompressorin luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 308 
I lmapommitusvauriot 147, 178, 182, 213, 242, 244, 245 
I lmator junnan järjestäminen 259, 301 
I lmavalvonnan tähystyspaikat 266, 290 
Ilmoitukset, kaupunginhallituksen, niiden julkaiseminen 83 

» kiinteistölautakunnan, niiden julkaiseminen 311 
Imatra , raittiuskerho, sen avustaminen 170 
Invaliidien huollon väliaikainen järjestely 308 

» huoltolaitoksen tont t ipa ikka : 48, 196 
» » viemäri työt 229 
» käyt töön luovute t tava huvila 348 
» » rakennet tava t omakot i ta lot 60 
» sokeiden, kul jet taminen opaskoirinensa maksu t ta raitioteillä 29, 129 
» työnväli tys 134*—135* 
» yhdistys, Helsingin, sen avustaminen 167, 168 

Invaliidisäätiö, kaupungin li i t tyminen sen jäseneksi 74 
» puistoalueen vuokraaminen sille 48 

Ir taimen omaisuuden inventointi 5 
» » in vent taa jäin vaali 77 

Irtolaishuolto 155, 38*, 42*, 60*—67*, 82*—84* 
Is tu tukset 24, 230, 231, 233*—239* 
I t . Teat ter ikujan ka tumaan pakkolunastaminen 192, 208 
j tsenäisyydenpäivänä tehdystä työstä suori tet tava pa lkka 343 

Jaakonkadun johto työt 245 
» katuvalais tus työt 246 

Jakokaappien sijoittaminen 335 
Johanneksen kirkon urheilukenttä 219 
Johtosääntö, kaupunginkanslian, sen muut taminen 4 

» puhtaanapitolaitoksen, sen muut taminen 4 
Jorvaksen maantien leventäminen 229 
Joulukuusien myyntipaikat , ki inteistölautakunnan luovut tamat 354 

» pystyt täminen eri paikoille 316 
Juhannuksen vietto kansanpuistoissa 358 
Jukolan poja t yhdistyksen avustaminen 176* 
Julkaisujen osto ja t i laaminen 252 
Julkinen notaari, ennakkokassan myöntäminen hänelle 123 

» » hänen autokulujensa korvaaminen 14 
Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan jäsenten vaali 78 

» » vuosikertomus 20* 
Juopumuksesta p idä te ty t henkilöt 74*, 86*—87* 
Jäiden ottamiseen myönnet ty lupa 338 
Jäljennösten lunastusmaksujen taksan noudat taminen 5, 93, 123 
Jälleenrakennustyön a iheut tamat toimenpiteet 190 

» rahoi t taminen 158 
Jännes, J. , fil. toht . , hänen vuokra-aluet taan koskeva kysymys 198, 332 
Jä tekomitea 181* 
Jätepaperivarasto, kaupunkilähetyksen 201 
Jät te iden keräys 112, 115, 234, 40* 
Jäähdytyskoneen hankin ta teurastamoon 248 
Täähdytyslaitosten tu tkiminen 247 
Jäänsärki jä t 259, 307, 260* 
Jäätelön myynt i kaduilla 354 

Kaapeli- ja jakelutyöt 245 
Kaart intorpan vuokraaminen puolustuslaitokselle. 349 
Kaasu johdon vetäminen Koskelantiehen 243 
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Kaasulaitos, Rajasaaren puhdistuslaitoksen yl i jäämäkaasun käyt tö sen tarpei-
siin 69 

» sen bensoolituotanto 242 
» » johta jan apulaisen palkkaaminen 21 
» » määräraha t 13, 20, 21, 22, 68, 242 
» » Sörnäisissä olevan konttorirakennuksen korjaaminen 68 
» » tuhoutuneiden työkalujen korvaaminen 242 
» » uudistyöt 22, 26 
» » vi ranhal t i ja t 68, 241 
» Viipurin kaupungin kaasulaitoksen t i l inpäätöksen suorittami-

nen sen konttorihuoneistossa 242 
Kaasumaksujen korottaminen 69 
Kaasumit tar invuokrien jä t täminen k a n t a m a t t a 67 
Kaasumittar i t , i lmapommituksissa vaurioituneet 242 
Kaasusuojelujärjestö, Suomen, sen avustaminen 257 
Kaasusuojeluvälineiden h a n k i n t a ' 257, 266 
Kaasuvalaistuksen lisääminen 243 
Kaatopaikat 244*, 245* 
Kaatuneet , ks. Sodassa kaatuneet . 
X X I kaupunginosan asemakaava 344 
X X I I » » 54 

» » tont t ien luovutusmuodon vahvistaminen 46 
Kahvikort t ien jakelu 188* 
Kahvila Vedutan vuokralleanto 349 
Kahvila-alueen vuokraaminen Arkadiankadun varrelta 333 
Kahvilaliikkeen harjoi t taminen Pallokentällä 359 
Kaisaniemenkadun tont t ia n:o 1 koskeva asemakaava 55 

v> » » » » rakennusaj an pidentäminen 50 
Kaisaniemi, maratonkilpailujen järjestäminen siellä 204 

» sen ja rautateiden alueen välille rakennet tava ai ta 231 
Kaivohuoneen vuokraaminen fi lmausta var ten 349 

» vuokran alennus 213 
Kaivopuisto, Länt. , sen huvila-alueiden vuokra-ajan pidentäminen 53 

» » » huvilan n:o 6 käy t tö 62, 211 
» puhelinkaapelin vetäminen sieltä Santahaminaan 237 
» sen leikkikentän käymälä 160 
» » rantat ien edellyttämä tilusvaihto 49 
» » » rakennustyöt 57, 66, 228 
» siellä jär jes te tyt maratonkilpai lut 204 
» sieltä Pohj. Uunisaareen rakennet tava silta 238 
» yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen siellä 204 

Kalanperkaushuoneen järjestäminen Rantator in kauppahalliin 213 
Kalanpoikasten is tut taminen kaupungin vesiin 252 
Kalastusoikeuden myöntäminen 342 
Kalevan halkosahan osto 218 
Kalliinajanlisäysten suorittaminen eläkkeennauttijoille 7 

» » tilapäiselle työvoimalle 142 
» » työtupien opettajille ja työntekijöille 156 
» » viranhaltijoille ja työntekijöille 5, 95 

Kalliolan vapaaopiston avustaminen 185 
Kalliolinnantien leventäminen 228 
Kallioniemen kesäkodin avustaminen 167, 168 
Kalmistokadulta Lauttasaaren sillalle rakennet tava liikenneväylä • • 206 
Kaluston hankin ta ja kor jaukset 110 

» inventointia koskeva päätös 92 
Kampin ala-aseman luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 306 

» kentän makasiinin ja tallin luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt-
töön 306 

Kamraterna urheiluyhdistyksen avustaminen 171, 175* 
Kansakoulunopettajat , uintiohjauskurssien järjestäminen heille 180 

» vuosisijäiset, heidän palkkauksensa 176 
Kansakouluoppilaat, maksut toman hoidon antaminen heille sairaalain poli-

klinikoissa 43 
» raitiotielippujen myöntäminen heille 180 
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Kansakoulu oppilaat, ruotsinkieliset, erään Helsinkiä käsittelevän ki r jan jaka-
minen heille 180 

» » heidän Tukholmanmatkansa 180 
Kansakoulut, apulaislämmittäjän palkkaaminen niihin 17 

» haarahammasklinikan perustaminen Aleksis Kiven kouluun 43 
» niiden huoneistot 178 
» » lastenpsykiatrin viran hoitaminen 176 
» » luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 258, 306, 307 
» » määräraha t 17, 42, 43, 178 
» » valtionapu 181 
» » vi ranhal t i ja t 176, 177 
» polttopuiden sahaamiseksi tarvi t tavien laitteiden hankkiminen 

niihin 178 
)> siirtoväen lasten koulunkäynt i niissä 181 

Kansakoulutalo, Lapinlahdenkadun uusi, sen palovakuutus 214 
Kansakoulutontin varaaminen 52 
Kansalaisoikeudet, Suomen, niiden saantia koskevat anomukset 73 
Kansaneläkelain edellyttämä vakuutusmaksujen maksuunpano, kannanta ja 

tilitys 103 
Kansanhuoltohallinnon järjestäminen 178* 
Kansanhuoltolautakunnan Helsingin sotilaspiirin esikunnalle lausuntoja anta-

maan aset tama as iantunt i ja lautakunta 171, 181* 
» kokoonpano 77, 78, 179* 
» menoarvio 171 
» määrä raha t 16, 42 
» pa lkkamenot 172 
» toimistohuoneistot 173, 348, 183* 
» toimiston toiminta 181*—183* 
» » v i ranhal t i ja t 171 
» toimistossa sat tuneet väär inkäytökset 175 
» vuosikertomus 178* 

Kansankonsert i t 212* 
Kansankonservatorio, sivistysjärjestöjen, sen avustaminen 168 
Kansanpuistot , juhannuksen viet to niissä 358 

» kaupan har joi t taminen niissä 358 
» niiden hall intaa koskeva vuosikertomus 372 
» » huviloiden vuokralleanto 357 
». » liikenne 358 
» » ravintolat ja kioskit 357 
» niissä jär jes te t tävät ulkoilmakonsertit ja juhlat 358 
» » sallittu telttailu 357 
» » suoritetut kor jaus työt 363 

Kappeliravintolan luovuttaminen sieninäyttelyä varten 349 
» vuokramaksujen kannan tapä ivä t 213 

Kar ja lan vart io nimisen julkaisun tilaaminen 252 
Kar t ta , Helsingin kaupungin, sen li i t täminen puhelinluetteloon 252 

» Puodinkylän, sen jäljennöksen luovuttaminen 346 
Kassantarkastukset , revisiotoimiston suori t tamat 92 
Kassavajaukset , vesijohtolaitoksen 240 
Kasvattilapset, lastensuojelulautakunnan valvonnan alaiset 113* 
Kasvatusopillisen kir jaston ja lukusalin avustaminen 168 
Katajaiset , voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 177* 
Kata janokan vuota- ja öljymakasiini 237 
Katselmusten suorit taminen 71, 315, 338 
Katujen jalkakäytävien päällystämisestä ja johtojen sijoittamisesta niihin an-

ne t tu jen määräysten täydentäminen 113 
» ja tkaminen 206 
» poikkiprofiilien hyväksyminen 206, 345 
» puhtaanapi to 233, 225*, 242*, 247* 

Katukahvila, Arkadiankadun 333 
Katukauppa 353—355 
Katumaan pakkolunastaminen 191, 192 
Katuosuudet , HAKA oy:n, niiden kunnossapito 228, 234 

» niiden päällystämisvelvollisuutta koskevat valitukset 228 
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Katupääl lysteen tu tkiminen 225* 
Katurakennusohjelma, v:n 1941 338 
K a t u t y ö t 23, 227, 228, 224*—225* 
Katuvalaistus". ' . ' . : 70, 243, 246, 225* 
Kauppahal l i t 213, 352 
Kauppaki r jan allekirjoittamisen määräa jan pidentäminen 318 
Kauppaki r ja t , Vallilan kivi talotontteja koskevat 194 
Kauppakorkeakoulun avustaminen 185 

» ylioppilaskunnan tont in luovuttaminen sen muodosta-
malle asunto-osakeyhtiölle 54 

Kauppakoulu, Helsingin, sen avustaminen 185 
Kauppaopisto, Suomen liikemiesten, sen avustaminen 185 
Kaupungineläinlääkärin viran hoitaminen 32, 137 
Kaupungingeodeetin antama toimintakertomus 369 
Kaupunginhallituksen asiamiesosaston viranhal t i ja t 81 

» diaariin merki t ty jen ratkaisemattomien asiain luettelo ... 83 
» edus ta ja t hallituksissa, lautakunnissa y.m 82 
» ja kaupungin lau takunta in yhteistyö 83 
» kokoonpano 4, 81 
» kokoukset 81, 82 
» kuulutusten julkaiseminen 83 
» 10-vuotismuistotilaisuus 118 
» päät tämistä asioista sanomalehdistölle anne t t ava t uutis et 83 
» pöytäkir ja in tarkas tus 82 
» vuosikertomus 81 

Kaupungin joh ta ja t 83 
Kaupunginkansl ian johtosäännön muut taminen 4 

» määrärahan yli t täminen 4 
» viranhal t i ja t 4, 84 

Kaupunginkassan tarkastusmiesten ja heidän varamiestensä vaali 77 
Kaupunginkirjasto, sen johta janviran täyt täminen 44 

» » johtokunnan kokoonpano 79, 202* 
» » v i ranhal t i ja t 202* 
» » vuosikertomus 202* 
» sitä koskevat kaupunginhalli tuksen päätökset 186 

Kaupunginlääkärin, ensimmäisen, kesäloman aikana pa lka t tava lisätyövoima .. 136 
» » sairasloma 136 

Kaupunginmuseo, Reijolan lastenkodin vahtimestarin siirtäminen sen palveluk-
seen 161 

» sen johtokunnan jäsenten vaali 79 
» » määrärahan yli t täminen 44, 187 
» » vuosikertomus 210* 

Kaupunginorkesterin johtajanviran vakinaistaminen 18, 44 
» konserti t 212* 
» käytöstä per i t tävä korvaus 188 
» luovuttaminen maksu t ta hyväntekeväisyyskonsertteihin 187 
» toiminta 211* 
» va l tuuskunta 214* 
» viranhal t i ja t 187, 211* 

Kaupunginpuutarha, ajoport in rakentaminen sinne 230 
Kaupunginsihteeri E. Mantereen määrääminen toimimaan v.t. apulaiskaupun-

ginjohta jana 4, 84 
Kaupungintalon juhlasalin luovuttaminen eri tarkoituksiin 210 

» lämmitysjärjestelmä 209 
Kaupunginvaltuuston huoneiston siivoojan määrääminen 87 

jäsenten vapaut taminen tehtävis tään 1 
kokoonpano 1 
kokousten lukumäärä y.m 3 
määrärahain yli t täminen 3 
puheenjohta jan pi tämä puhe 3 
vaal i lautakunnan kokoonpano 77 
vuosikertomus 1 

Kaupunginviskaalinviraston määrärahan yli t täminen 28 
Kaupunginvoudin, ensimmäisen, konttorin määrärahan yli t täminen 28 
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Kaupunginvoudin, ensimmäisen, suori tet tava korkohyvitys 123 
» toisen, huoneisto vuokra 123 
» » ulosottoapulaisen oikeuttaminen jäämään virkaansa 123 

Kaupunkilähetyksen avustaminen 165, 167, 168, 125* 
» jä tepaperivarasto 201 

Kelkkamäet 228* 
Kellariluukun tekeminen Kaisaniemenkadun tontt ien n:ot 11 ja 13 väliseen palo-

muuriin 335 
Kellokosken piirimielisairaalan avustusmäärärahan yli t täminen 38 
Kemiallinen teollisuus oy., tehdasalueen vuokraaminen sille 51, 196, 321 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto, Annalan kar tanon vuokraaminen 

sille 349 
» » » sen avustaminen 165, 125* 

Kenttäurhei l i ja t yhdistyksen avustaminen 176* 
Kerman rasvaprosentin määrääminen 136 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistyksen avustaminen 167, 168 
Keskustalli oy:n vapaut taminen vuokrasopimuksesta 220 
Kestopäällystetutkimukset 225* 
Kesäkadun katuvalais tustyöt 246 
Kesälomamääräysten tulkinta 93, 145 
Kesälomat, kaupungin työnteki jä in 217*, 240* 

» kaupunginhallituksen alaisten viranhalti jain 87 
» sotapalvelukseen ku tsu t tu jen viranhalti jain 97—98 

Kesämajojen pitämiseen myönnet ty oikeus 351 
Kesän aikana noudate t tava työaika 93 
Kesäsauna oy:n vesijohdon rakentaminen 336 
Kesäsiirtolain avustaminen 167, 168, 125* 
Kesäsiirtolatoiminta 180 
Kesävirkistyskoti, kunnan työntekijäin, sen avustaminen 166 
Ket tunäyt te ly , huoneiston luovuttaminen sitä varten 233 
Kiinnitykset, kaupungin oikeus korvauksiin niitä koskevien menetysten johdosta 308 
Kiinteis töjohtajan tehtävien hoitaminen 4 
Kiinteistölautakunta, sen kokoonpano 76, 79, 311 

» » vuosikertomus 311 
» urheilupaikkojen luovuttaminen sen hall intaan 190 

Kiinteis tömäärärahat 18, 45, 46 
Kiinteistöt, niiden hallitsemisoikeuksien saantia ta rkoi t tava t anomukset 75 
Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 344 

» au to t 45, 190, 343 
» huoneistovuokra 190 
» kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat 356 
» » » to imintaker tomus 371 
» kansliaosaston sihteerille uskotu t t eh tävä t 45 
>> maanmit taus- ja kartastotöiden osaston toimialaan kuulu-

va t asiat 346 
» maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 340 
» » vuosikertomus 364 
» talo-osastolle pa lka t tava toimistoapulainen 18 
» talo-osaston halkotoimiston huoneisto 216 
» » päällikön S. Purasen palkkio 216 
» » toimialaan kuuluvat asiat 347 
» toimistopäällikön viran täy t täminen 45 
» tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 316 
» työaika kesällä 311 
» viranhal t i ja t 188—190, 312—314, 364 

Kiinteän omaisuuden katselmusmiesten vaali 77 
» » vakuut taminen 214 

Kil javannummen parantola, sen jä t täminen puolustuslaitoksen käyt töön 139 
» » » käyt täminen varasairaalana 37 
» » sinne kaupungin sairaaloista siirrettyjen potilaiden 

hoitomaksut 37 
» » sinne siirretty irtaimisto 139, 144 

Kilpailupaikkojen nimien vahvistaminen 205 
Kilpi raitt iusyhdistyksen avustaminen 169 
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Kilven urheilij a t yhdistyksen avustaminen .. • 177* 
Kinnekullen huvilan p a i k a l l e si joitettava taideteos 53 
Kioskit 213, 214, 342, 353, 357, 360 
Kiri-Veikot yhdistyksen avustaminen • J77* 
Kirjapainokoulu 1&2> 184 
Kir joja sokeille yhdistyksen avustaminen 168^ 
Kirkollisverot, niiden pakkoperintä 14*~oqi 

» Talin taimiston 231 
Kirurginen sairaala, portaiden rakentaminen sen itäpuolelle 227 
Kivelän sairaala 15, 24, 35, 147, 151, 214 
Kivihiilen myynt i * 244 
Kivihiilikaasun myynt i 242 
Kivinokan kansanpuisto 218, 241, 356, 357, 363 
Koirain kul jet taminen raitiovaunuissa 29, 129 
Koitto, raittiusyhdistys, sen avustaminen 169, 334 
Koivujen myynt i kansanpuistoista 218 
Kokopäiväosaston perustaminen Vuokko lastentarhaan 17, 25, 44, 185 
Koksin myynt i 242 
Kolmivuotiskatselmukset ; 338 
Komitean asettaminen valmistelemaan tontt ien vuokra- ja myyntiehtoja 191 
Komiteapalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 114 
Komiteat, kaupunginhallituksen ase t tamat H l 

» kiinteistölautakunnan edusta ja t niissä 315 
Kompassien tarkis tus 260* 
Konepajakoulu, Kone ja silta oy:n, sen avustaminen 184 
Konsertit, kaupunginorkesterin 212 
Konttorikoneiden hoito 110 
Koripallotelineiden osto 219 
Korkeasaari, hevosen ja ajokaluston hankkiminen sinne 218, 359 

» käymälän rakentaminen sinne 218, 359 
» sen eläintarhan eläimistön myynt i ja supistaminen 218, 358, 375 
» » » toiminta 374 
» » laivaliikenne ; 358 
» » uimalaitoksen vuokralleanto 360 
» siellä suori te t tavat työ t 218, 358, 363 

Korkeussuhteet, eräiden korttelien 205, 344 
Korokkeet 127, 130 
Kortteli n:o 692, sen vuokralleanto 322 
Korvapoliklinikan vastaanottojen hoitaminen 140 
Koskelantien kaasuj ohto « 243 
Koteja kodittomille lapsille yhdistyksen avustaminen 125 
Kotiapulaiskoulun avustaminen 168 
Kotiavustukset, köyhäinhoidolliset 57 
Kotieläinten pitoa koskevien määräysten muut taminen 33, 135 
Koti talouslautakunnan kokoonpano 79, 199* 

» vuosikertomus 199* 
Kotitaloustoiminta 185 
Kotka t urheiluseuran avustaminen 176 
Kouluhammasklinikka 139 
Koulukodit, halonhakkuun järjestäminen niiden metsissä 164 

» niiden määräraha t 
» » terveydenhoito 
» » toimintakertomus 100*—102 , 119 
» » viranhal t i ja t 41 
» niitä koskevat kaupunginhalli tuksen päätökset 161—164 

Koulunkäynti , siirtoväen lasten 1^1 
Kreikkalais-katolinen seurakunta, sen hautausmaa-aluet ta koskeva kysymys ... 20b 

» » ' » yksityinen, sen hautausmaa-aluetta koskeva 
asemakaavanmuutos ^ 

Krematorioyhdistys, Suomen, sen lainaehtojen muut taminen 11 
Kronohagens idrottsförening yhdistyksen avustaminen 176 
Kukanmyynt ipa ika t kaupungin kaduilla 354 
Kulkutautisairaala 35, 146 
Kullatorpan lastenkodin korjaustyöt 94 
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Kullätorpan lastenkodin terveydenhoito 119* 
» » toimintakertomus 104* 

Kullervo, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 176* 
Kulosaaren ja Sörnäisten niemen väliin rakennet tava silta 238 

» kar tanon alueelta kerä tyn rautaromun käyt tö 208 
» » huoneiden vuokralleanto 351 
» » luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 259, 306 
» korttelin n:o 41 a rakennussuunnitelman muutos 49 
» sillan isännöitsi jän toimen täyt täminen 215 
» » määrärahan yli t täminen 46 
» » si l tamaksut 63, 215, 216 
» » sil tarahasto 11 
» » var t i j a t 215 

Kultaseppäkoulun avustaminen 185 
Kunnallisen keskusvaalilautakunnan ja kunnallisten vaali lautakuntain vaali ... 76 

» retkeilylautakunnan asettaminen 112 
Kunnalliset työväenasunnot, niiden hoitoa koskeva vuosikertomus 370 

» » » määrärahain yli t täminen 209 
» » niitä koskevat ki inteistölautakunnan pää tökse t . . . 350 

Kunnalliskalenterin julkaiseminen 2* 
Kunnalliskertomusten, vanhojen, yleishakemiston laatiminen 2* 
Kunnalliskoti ja sen työlaitos, niiden toimintakertomus 52*, 81* 

» » » » » väestönsuojelukustannukset 153, 39* 
» » » » niitä koskevat kaupunginhalli tuksen pää tökse t . . 153 
» sen haaraosaston perustaminen 38* 
» » tilisiirto 39 
» sieltä siirrettyjen hoidokkien huoltokustannukset 39 
» uuden toimistoapulaisen palkkaaminen sen konttoriin 15 

Kunnallisvaalit 123 
Kunnallisverotus 121, 231, 7*, 14*—17* 
Kunnantyönteki jäin kesä virkisty skodin avustaminen 166 
Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston korkovarojen käyt tö 155 
Kuorma-ajur i t omin hevosin, kalliinajanlisäyksen myöntäminen heille 6 
Kuorma-autot , ks. Autot. 
Kutsunta lau takunnan jäsenten vaali 256 
Kuulutukset , kaupunginhallituksen, niiden julkaiseminen 83 

» kiinteistölautakunnan, niiden julkaiseminen 311 
Kuuromykkäin raittiusseura Surd, sen avustaminen 170 
Kuuromykkäyhdistys, Helsingin, sen avustaminen 167 
Kuvapatsaiden suojaaminen i lmavaaral ta 302 
Kyläsaaren puhdistuslaitos 214, 227* 
Käpylän eräiden alueiden luovuttaminen puolustuslaitokselle 258 

» kunto, urheilu- ja voimisteluseura, sen avustaminen 176* 
» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 176* 
» puistikon järjestäminen 206 
» ravirata 24, 222, 175* 
» urheilukenttä, taideteoksen sijoittaminen sinne 53 
» urheilu veikot yhdistyksen avustaminen 176* 

Käsityöopisto, Helsingin, sen avustaminen 184 
Käymälä t 21, 214, 218, 359, 243* 
Käyt törahaston valmistumista koskeva ilmoitus 11 
Köydenpunojankadun talossa n:o 8 olevan huoneiston käyt tö 211 

» >> » 8 olevien rakennusten kor jaustyöt 209 
Köyhäinhoidolliset avunsaa ja t 43*, 81* 

» vara työt 158 
Köyhäinhoidon antamisesta ker tynyt korvaus 79* 

» valvontapiiri t 32* 
Köyhäinhoito, ks. myös Huoltotoimi. 

Laakson ratsastuskentän nimen vahvistaminen 205 
Lahjaporsaat , Ruotsista saadut, niiden sijoittaminen 211 
Lahjatalot , ruotsalaiset, niiden luovutusehdot y.m 336 

» » » valmistamisoikeuden myöntäminen Puutalo 
oy:lie 337 
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Lahjatalot , ruotsalaiset, niiden vastaanot taminen 315, 336 
» » niitä koskevat kaupunginhalli tuksen päätökset 210 

Lahjoitus omakotien rakentamiseksi siirtoväelle 196 
» Stansvikin kar tanoa koske vain asiakirjain 253 

Lahjoitusrahastot, lastensuojelutarkoituksiin käy te t t ävä t 126* 
» niiden korkovarojen käy t tö 154, 252, 60* 

Lainat, kaupungin myöntämät 119—120, 158 
» » o t t ama t 11, 61, 118 
» niiden konvert taaminen 11, 118 
» » siirtäminen uusien vuokraajain vastat taviksi 331 
» omakotirakennustoimintaa varten 336 

Lainrikkojat , alaikäiset 103* 
Laitoshoitoa naut t ineet köyhäinhoidolliset henkilöt 49* 
Laiturihuolto, Helsingin makasiini oy:n 235, 264* 
Laituripituus 256* 
Laituri t 21, 238, 218*, 219*, 220*, 221* 
Laivaliikenne kansanpuistoihin 358 
Lakkoon, v:n 1929, osallistuneiden työntekijäin työsuhteen määrääminen 95 
Lammassaari 334 
Lapinlahden haarahammasklinikan käyt tö sotilaspotilaiden hammashoitoon 140 
Lapinlahdenkadun uuden kansakoulutalon palovakuutus 214 
Lapsirikkaiden perheiden asuntorakennusten piirustukset 214 
Laskujen hyväksyminen 83, 314 
Lasten työkotiyhdistyksen avustaminen 165, 125* 
Lastenhoidonneuvola, Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton, sen avusta-

minen 165, 125* 
Lastenhoidonneuvolat, kaupungin 114* 
Lastenhoitoyhdistys, Suomen, sen avustaminen 41, 165, 125* 
Lastenhuoltolaitokset, lastensuojelulautakunnan alaiset 40—41, 164, 89*, 

100*—102*, 104*—105*, 119*, 126* 
Lastenkodit, yksityiset, niiden avustaminen 167, 168, 125* 
Lastenpoliklinikan toiminnan lakkaut taminen 140 
Lastenseimen perustaminen 17, 25, 44 
Lastensuojelulautakunnan alaisten viranhalt i jain luontoisetukorvaukset 160 

» » » sodanaikaiset pa lka t 160 
» kokoonpano 90* 
» määrärahain yli t täminen 40, 160 
» vuosikertomus 89* 

Lastensuojelu viraston aviottomain lasten huolto toimiston oikeuttaminen käteis-
kassan pitämiseen 160 

» viranhalt i ja t 160, 95* 
Lastentarhat , niiden johtokunnan kokoonpano 79 

» » määrärahain yli t täminen 44 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 185 
» säännöstelynalaisten elintarvikkeiden hankinnassa niihin nouda-

te t t ava t ohjeet 176 
» * uusien osastojen perustaminen niihin 17, 25, 44 

Lastenvalvojan käsikassa 91* 
Laulajain ja soittajain liitto, Suomen, sen avustaminen 168 
Lausunnot, kansanhuoltolautakunnan an t ama t 179* 

» kiinteistölautakunnan a n t a m a t 316, 339, 343, 345, 347, 355, 364 
» sa tamalautakunnan a n t a m a t 250* 
» teurastamolautakunnan an t ama t 265* 

Laut tasaaren leiritoiminta 335 
» puistoalueiden luovuttaminen yhdyskunnalle 65 
» rakennussuunnitelma 64, 65, 223 
» sillan ja Kalmistokadun välisen liikenneväylän rakentaminen 206 
» » kunnossapito 228, 218* 
» » sotavahinkovakuutus 239 

Laut tasaarenkadun ja tkaminen 206, 208 
» tont in n:o 2 osan luovuttaminen Mahogany oy:lle 47 

Leikkikenttätoiminta 160 
Leikkimökin sijoittaminen 335 
Leikkityön tukeminen 171 
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Leipäkortt ien jakelu 188*, 189* 
Leipämyymäläin aukioloaika 73 
Leiritoiminta 335, 357 
Lentokoneiden sa tamamaksut 261*, 263* 
Lepokoti, Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen palvelijatarosaston, sen 

avustaminen 167 
» » taloustyöntekijäin yhdistyksen, sen avustaminen 167 
» kaupungin sairaanhoitajattarien, sen ylläpidon avustaminen 150 

Lepolantien jatkamiseksi tarvi t tavien maa-alueiden lunastaminen 46 
Leppäsuon alue n:o 68 A 350 
Leppävaaran rakennussuunnitelman laatiminen 64 

» uuden päärakennuksen käy t tö 351 
Leskieläkkeet, kaupunginvaltuuston myöntämät 8 
Leski- ja orpokassa, kaupungin, kalliinajanlisäysten suorittaminen sen eläk-

keennau t t i j oille 10 
» » » » sen johtokunnan kokoonpano 10, 80, 10* 
» » » » » vuosikertomus 10* 

Lihan hinnat 271* 
» luokittelun jär jestäminen 248 
» säilytysmahdollisuuksien tutkiminen , 247 
» tukkukaupan keskittäminen teurastamon tukkumyyntihall i in. 248 
» tuont i Helsinkiin 283* 

Lihantarkastamo, sen toiminta 268* 
» valtion, sen siirtäminen 250 

Liikealan työt tömät , kurssien järjestäminen heille 159 
» » kursseja jär jes tämään heille asetetun toimikunnan jäse-

nen vaali 112 
Liikeapulaisten iltakursseja varten myönnet ty avustus 185 
Liikennekorokkeet 127, 131 
Liikennelaskennan j ä r j estäminen 131 
Li ikennemaksut 236, 255*, 261* 
Liikennemaksutaksan tulkinta 253* 
Liikennemerkit 130 
Liikenneturvallisuuden lisäämistä koskevat toimenpiteet 126 
Liikenneväylän rakentaminen Kalmistokadulta Lauttasaaren sillalle 206 
Liljebladin, A., lahjoitusrahaston korkovarojen jakelu 155 
Limingantien muuntoasema 245 
Linja-autoaseman vuokraehdot 352 

» vuokramaksun suorittamisen lykkääminen 212 
Linja-autoli ikenteen päätekohdat 130 
Linnoitustöihin siirtyneiden viranhalti jain ja työnteki jäin työsuhde 304 
Liputuskus tannukset 118 
Liuskasaaren ja Uunisaaren välinen silta 238 
Lohkomisanomukset, Degerön aluetta koskevat 208 
Loimukoivujen myynt i 218 
Lot ta Svärd järjestön palvelukseen ku tsu t tu jen viranhalt i jain palkat 97 
Loukkaantunut urheilija nimisen taideteoksen sijoittaminen Käpylän leikki-

kentälle • . 53 
Luis t inradat" ; : : : : : : : : : : . : : . : : . : . . : : 2 2 0 , 3 6 0 , 3 7 1 , 1 7 4 * 
Luistinurheilun avustaminen 171 
Luodon ravintolan vuokralleanto 212, 348 
Luontoisetukorvaukset, niiden tarkis tamista koskeva esitys 95 
Lykkäyksen myöntäminen eräiden maksujen suorittamisessa 120 
Lämmittely tuvan ylläpidon avustaminen 159 
Lämpöteknikon vuosikertomus 232* 
Länsisatama, pistoraiteen rakentaminen siellä olevalle laiturille 67 

» sen korttelin n:o 267 vuokra-ajan pidentäminen 236 
» siellä olevan vartiokojun siirtäminen 237 

Län t Kaivopuiston huvila-alueiden vuokra-ajan pidentäminen 53 
» » huvilan n:o 6 käy t tö 62, 211, 348 
» » » » 6 talonmiehen palkkaaminen 18 

Lääkärien kutsuminen puolustuslaitoksen tehtäviin 140 
Lönnrotinkadun katusillan sotavakuutus 214 
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Maalariammatti koulun a \us taminen 184 
Maan romu yhdistyksen varastopaikat 200 
Maanmittaus- y.m. toimituksia koskevat kysymykset 208 
Maanpuolustusnuoriso nimisen julkaisun tilaaminen . 252 
Maanpuolustustyö, vesijohtolaitoksen henkilökunnan 240 
Maantie, Helsingin—Jorvaksen, sen leventäminen 229 

» Vihdin, sen rakentaminen 195 
Maantien jatkeiden kunnossapito 228, 224* 
Maatalousosasto, työnvälitystoimiston 166* 
Maatilat, kaupungin, niiden hallintaa ja hoitoa koskeva vuosikertomus 364 

» » » menettämisestä johtunut oikeus korvauksiin 308 
» » niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 206—209 

Mahogany oy., alueen luovuttaminen sille 47 
» » ka tumaan pakkolunastaminen siltä 191 
» » sen rakennuksen käyt tö 350 

Maidonkuljetusastiain luovuttaminen puolustuslaitokselle 251 
Maidon tarkastamon viranhal t i ja t 138 
Mainosjulisteiden asettamiseen myönnet ty lupa 338 
Mainostaminen, satamain 254* 
Maistraatin asemakaava- ja rakennusasioiden käsittelyä varten määrä tyn jäse-

nen ehdottaminen 27 
» määrärahain yli t täminen 28 
» notaarinvirkain palkan vahvistaminen 28 
» sihteerinviran palkan vahvistaminen 28 
j> » täyt täminen 27 
» toimistoapulaisenviran perustaminen 28 
» työ jä r j esty sehdo tus 123 
» viranhal t i ja t 122 

Maitokorttien jakelu 189* 
Maitomyymäläin aukioloaika 73 
Maitopisarayhdistyksen avustaminen 166, 125* 
Majoitus, si ir toväen. . . 308 

» sotaväen 258 
Majoituslautakunnan huoneisto 258 

» kokoonpano 258, 272 
Makasiiniosakeyhtiö, ks. Helsingin makasiini oy. 
Makasiinivuokrat 261*, 262* 
Makkarain myynt i kaupungin kaduilla 354 
Makkaratehtaiden valvojat 137 
Maksunlykkäysten myöntäminen 199, 338 
Malmin erään raiteen käyt tö 235 

» kaatopaikka 245* 
» kunnansairaalan viemärijohto 201 
» —Tapaninkylän rakennussuunnitelma 64 

Mankalan koskien laajentamista koskeva tu tk imus 191 
Mannerheim across Asia nimisen teoksen osto 252 
Mannerheimin lastensuojeluliitto, ks. Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto. 
Maratonkilpailujen järjestäminen 204 
Marian sairaala 34, 36, 37, 140, 144—146 
Mariayhdistyksen avustaminen 167 
Marjaniemen rakennuskielto 224 
Mart tayhdistysten avustaminen 168 
Marttilan omakotialueen järjestäminen 60 
Matka-apurahat , kaupunginhall i tuksen myöntämät 115 
Matkaker tomukset H 5 
Matkustajal i ikenne 260* 
Matkustussäännön väliaikainen muut taminen 7 
Mechelinin, Leo, r in takuvan ostaminen 253 
Meilahden huvila-alueen n:o 15 vuokralleanto 51, 320 
Mellersta Nylands nykterhetskrets yhdistyksen avustaminen 170 
Menosääntö, kaupungin v:n 1941 12—13, 14—24 
Merenkulku : 256*—260* 
Merimieslähetysseuran, Suomen, avustaminen 167 
Merimiesten työnvälitys 162* 
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Merisa taman halko varas to j en var t io int i 217 
» käy t t äminen halko va ras topa ikkana 236 

Messuhallin ääreisen alueen k ä y t t ö 197 
Metaanikaasulait+eiden osto 230 
Metaanikaasumi t ta r in s i joi t taminen 243 
Metsäli i t to oy:n kanssa t eh ty ha lkojenhankin tasopimus 173 
Metsänhakkuutöissä suor i te t tava t pa lka t 207 
Metsänomis ta jani metsäkeskus oy:n kanssa t eh ty halkojen hankin tasopimus .... 174 
Metsästysoikeuden myöntäminen 203 
Mikkelin kaupunginhal l i tus , sähköpaa luranan vuokraaminen sille 232 
Mikonkadun ton t t i a n:o 6 koskevan rakentamisoikeuden l isääminen 51 
Mit tar in vuokran maksamisessa m y ö n n e t t ä v ä t helpotukset 244 
Mjölbollstadin paran to lan hoi tomaksu 139 
Moottoriajoneuvojen, kaupungin , pol t toaineiden h a n k i n t a ja jakelu 127 
Moottor iajoneuvoveron maksamises ta myönne t ty vapau tus 133 
Muistomerkin pys ty t t äminen Alli Tryggin puis t ikkoon 53 
Muistotaulut , sodassa kaa tune iden 247, 338 
Mukavuuslaitokset 21, 214, 218, 359, 243* 
Munkkiniemen eräille tont inomistaj i l le myönne ty t rakennusoikeudet 223 

» erään alueen vuokral leanto 198, 332 
» jä r jes tyssääntöehdotus 126 
» kar tano , si ir toväen porsaiden s i joi t taminen sen n a v e t t a a n 211 
». k a t u t y ö t . . . 228 
» kor t te le i ta n:ot 109—112 koskeva rakennussuunni te lma 223 
» n.s . K a a r t i n to rpan vuokraaminen 211 
» pa ja rakennuksen vuokra l leanto 342 
» pe runapa l s t a t 341 
» rakennussuunni te lman m u u t t a m i n e n 64 
» sadevesikaivojen raken taminen 223 
» sankar ihau tapa ikka 194 
» s a t a m a n var t io in t i 235 
» sähkö joh to työ t 245 
» vesialueen j ako 208 
» vesi- ja viemäri j oh to työ t 20, 241 
» väes tönsuo ja t 333 

Munkkin iemenkadun 6:ssa olevalla rakennus työmaal la s a t t u n u t tulipalo 232 
» poikkiprofii l i 206 

Munkkisaaren lai turin pohjoispuolella olevan kar in louhiminen 21, 26 
» mylly oy:n vuokra-a lue t ta koskevan vuokrasopimuksen siirto ... 237 
» tehdasrakennuksen isännöitsi jän pa lkkaaminen 20 

Muonitus, väes tönsuoje lu joukkojen 265 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Musi ikki lautakunnan kokoonpano % 76, 79, 211* 

» käy t e t t äväks i merk i ty t avus tukse t 188 
» vuosiker tomus 211* 

Mus t ikkamaan laivaliikenne 358 
» uimalaitoksen luovut taminen Helsingin työväen uimareille 359, 174* 
» » muutos- ja t äydennys työ t 24, 218 
» vanhan uimalai toksen pukusuoj ien vuokra l leanto 360 

Muuntoasemat 50, 245, 246, 335 
Myymälöiden aukioloaika 184* 
Myynti- ja mainoskoulun avus taminen 184 
Myynt ike rman rasvaprosent t i 136 
Myynt ipa ika t , niiden vuokran a lentaminen ta i pa lau t t aminen 203 

» ulkosalla olevat, niiden vuokral leanto 353—355 
Myöhästymiskoron suuruuden määrääminen 120 
Mäkelänkadun kort te l in n:o 559 varaaminen kansakouluta lon paikaksi 52 
Mäntsälän kunnassa suor i te t tava t rau ta t ien r a t a suun taa koskevat t u t k i m u k s e t . . 232 

Naamiointi, vesisäiliöiden y .m. pa ikkojen 302 
Naisten rai t t iuskeskuksen avus taminen 169 
Naistenklinikka, kaupungin potilaiden s i joi t taminen sinne" 151 

» sen laa jennus tö i tä t a r k a s t a m a a n ase te t tu komi tea 112 
» sille suori te t tavien m a k s u j e n merki tseminen talousarvioon 15, 151 
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Neptuninkadun lai tur in uusiminen . 21 
Neuvottelukunta, kaupungin ja valtion yhteinen, sen aset taminen 258 
New Yorkin suomalaisen kansallisseuran esitys amerikansuomalaisen yhdys-

kunnan perustamisesta 193, 196 
Niittypuisto, vesipostin rakentaminen sinne 241 
Nikkilän sairaala 36, 148—150, 151, 214, 241, 226* 
Nilsiäntien tont t ien n:ot 7 ja 9 myynt i 48 
Nordenskiöldinkadun järjestely 206, 345 
Norjalaisia pakolaisia hakeneen höyrylaivan vapaut taminen satamamaksuista 67 
Nor jas ta saatu lahjoitus omakotien rakentamiseksi siirtoväelle 196 
Nosto väen miesten vapautusanomuksista lausuntoja an tamaan asetetun toimi-

kunnan palkkiot — 171 
Nosturien käyt tö 260* 
Nosturin vuokraaminen 232 
Nouseva koitto, raittiusyhdistys, sen avustaminen 169 

» voima, raittiusyhdistys, sen avustaminen 169 
Nuohoustaksa, piirinuohoojain 22* 
Nuohoustoimi 24* 
Nuorisonhuoltojaosto, lastensuojelu viraston 108* 
Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 167, 168, 125*, 176* 

» naisten kristillisen yhdistyksen avustaminen 167, 168, 125* 
Nurmen patsaan sijoittaminen 231 
Näyttelyalueiden luovuttaminen 197 

Obligatioiden arvonta 119 
» käyt täminen maksuvälineenä kunnallisveroja suoritettaessa 121 

Obligatiolainat, ks. La ina t . 
Ohjesääntö, teknillisten laitosten hallituksen, sen muut taminen 4 

» väestönsuojelulautakunnan, sen vahvistaminen 271 
Oikeusaputoimiston johtokunnan kokoonpano 76, 78, 128* 

» määrärahain yli t täminen 42, 166 
» vuosikertomus 128* 

Olympiakisain järjestämisen lykkääminen 73 
» kustannusten jakoa koskeva välienselvittely 113 
» toimikunnan edustuskulut 118 
» valmistelutöiden kustannukset 223 

Olympiakylän lämpökeskus oy:n sähkölaitos 199 
» talousrakennuksen piirustusten laatiminen 223 

Omakotialue, Martt i lan 60 
» Paki lan 345 
» Pirkkolan 23, 61, 62, 70, 113, 190, 196, 210, 215, 224, 245, 336, 337 
» Tuomarinkylän 345 

Omakotialueet, niiden t ietyöt 61 
» puutarhaneuvonnan harjoi t taminen niillä 377 
» uudet, niiden järjestäminen 60, 190 

Omakotilainat 61, 120, 336 
Omakotirakennusten myynt i 336 
Oppikoulujen vanhempainneuvostojen jäsenten vaali 80 
Oppilaat, kaupungin töissä olevat, kalliinajanlisäyksen myöntäminen heille 6 
Oras, raittiusyhdistys, sen avustaminen 170 
Orimattilan kunnassa suori tet tavat rautat ien ra tasuuntaa koskevat tutki-

mukset 232 
Orpoeläkkeet, kaupunginvaltuuston myöntämät 8 
Osakehuoneiston osto 245 
Oslosta saapunut väestönsuojelu työ voima 283 
Ostokorttien jakelu ; v 42, 172, 173, 188* 
Otso, jäänmurta ja , sen luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 259 
Ottolapsiksi toimitetut lastensuojelulautakunnan hoidokit 113* 
Oulunkylän asuntotontt ien vuokralleanto 324 

» rakennussuunnitelma 64, 224 
» siirtolapuutarha 18, 63, 214 
» yhteiskoulun koulutalon paikkaa koskevan vuokrasopimuksen pi-

dentäminen 53 
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Paikallislisäin maksaminen siirtotyömailla oleville työntekijöille 154, 37*, 134* 
Paikan vuokrat, satama-alueiden 261*, 263* 
Pajarakennuksen vuokralleanto 342 
Pakilan eräältä tont i l ta johdet tava viemärivesi 201 

» lohkon kus tannukset 301 
» omakotialue 345 
» rakennusjär jestys 223 
» teiden kunnostaminen . 229 

Pakkahuoneen ulkopuolella toimivan vaakamestarin taksa 253* 
Pakkohuutokaupalla huudetut kiinteistöjen hallintaoikeudet 196 
Pakkolunastus, ka tumaan 191, 192 
Pakkolunastusmaksujen suorittaminen 209 
Palkkakysymykset , viranhalti jain ja työntekijäin 5, 95, 96, 111 
Palkkaus, sotapalveluksessa olevien ja vapaaehtoisen evakuoinnin yhteydessä 

poistuneiden toimenhaltijain 262 
Pallokenttä, kahvilaliikkeen harjoi t taminen siellä 359 

» sen harjoitus- ja vuokramaksut 359 
» siellä suori te t tavat työ t 219, 175* 

Paloautojen hankkiminen 31 
» kaupungille lahjoitettujen, vastaanot taminen 30, 134, 22* 

Palojärjestyksen vahvistaminen 131 
» vahvistamista koskeva valitus 31 

Palokaivojen ja vara vesisäiliöiden rakentaminen 114, 134 
Palokaluston lainaaminen poliisilaitokselle 135 
Palokunnan rahas tot 28* 

» vapaaehtoisen, toiminta 133, 24* 
Palolaitos, loman myöntäminen siinä palveleville viipurilaisille palomiehille 132 

» sen henkilökunnan palkkakysymykset 131 
» » » tekemän ylityön korvaaminen 132 
» » miehistön työa jan järjestely 30, 22* 
» » määrä raha t 14, 30, 133 
» » palokaluston ja -miehistön aset taminen Hangon kaupungin käy-

te t täväksi 135 
» » palvelukseen kutsut tu jen kaupungin viranhalti jain palkat 97 
» » tilapäisen työvoiman lisääminen 30, 22* 
» » uudishankinnat 133 
» » vapaut taminen moottoriajoneuvoverosta 133 
» » viranhal t i ja t 30, 23* 
» » vuosikertomus 22* 
» uusien virkojen perustaminen sinne 30 

Palolautakunnan kokoonpano 76, 78, 22* 
» sihteerin tehtävien hoitaminen 4, 14 

Palomiehistö, ulkomailta saapunut 282, 283 
Palopostit 24* 
Palopäällystökoulu, sen liit tämistä Helsingin palokuntaan koskeva kysymys .... 135 

» tont in luovuttaminen sitä var ten 331 
Palosaaren huvilan vuokralleanto 357 
Palovahinkojen korvaaminen 27* 
Palovakuutus, kaasulaitoksen hiilivaraston 243 

» kaupungin kiinteän omaisuuden 214 
» ratsastushallin 351 

Pai veli jatarkotien ylläpidon avustaminen 167 
Pariisin kaupunginvaltuuston myötätuntosähkösanoma 257 
Part iojär jestojen avustaminen 170 
Partiolaiskoti, Pelastusarmeijan, sen ylläpidon avustaminen 170 
Par t io tyt tö jen kesäleiri Lauttasaaressa 335 
Par tur iammatt ikoulun avustaminen 184 
Pasilan palloilukenttä 219 

» sikala-aluetta koskevan vuokrasopimuksen pidentäminen 326 
» vuokratontt ien vuokrasopimusten pidentäminen 325 

Patsaiden osto ja sijoitus 231, 253 
» suojaaminen i lmavaaral ta 302 

Pauligin, G., lahjoitusrahaston korkovarojen käy t tö 252 
Pelastusarmeijan avustaminen 159, 167, 168, 170, 36*, 125* 
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Pengerkadun tontin n:o 32 täyt täminen . 335 
» tonttia n:o 19 koskevan rakennusajan pidentäminen 50 

Perunapalstojen luovuttaminen teurastamon henkilökunnalle 250 
» Munkkiniemen, vuokratulot 341 
)> paaluttaminen 363 
» tilapäisten, vuokralleanto 363 

Pienasuntojen vuokrain suuruutta koskevan tiedustelun toimeenpaneminen 91 
Pihlajasaari, käymälän rakentaminen sinne 218, 359 

» sen huvilain vuokralleanto 357 
» » laivaliikenne 358 
» » ravintolarakennuksen vuokralleanto 357 
» siellä harjoitettu kauppa 358 
» » suoritetut työt 363 

Pihlajatien johtotyöt 246 
» katuvalaistustyöt 246 

Piirinuohoojat 135, 22* 
Piirustukset, kiinteistölautakunnan hyväksymät 337, 351 

» satamalautakunnan hyväksymät 251* 
Pika-asutus, Bredvikin tilan luovuttaminen sitä varten. 195 

» liitosalueilla olevien tilojen luovuttaminen sitä varten 195 
» sitä koskevat asiantuntijalausunnot 195 
» Toivoniemen tilan alueiden luovuttaminen sitä varten 163, 93* 

Pika-asutuslain edellyttämän toimikunnan asettaminen 256 
Pikkulastenkoti, H. Kivimäen, sen avustaminen 167, 168, 125* 
Pirkkolan omakotialue, katuvalaistuksen järjestäminen sinne 70 

» » Norjasta saatu lahjoitus sen rakennuttamiseksi 196 
» » sen jakeluverkon asentaminen 245 
» » » rakennussuunnitelman muutos 224 
» » » rakennusten tyyppipiirustukset 215, 337 
» » » tonttien luovutusehdot 61 
» » » » ^vuokralleanto 320, 332, 336 
» » » valvonta 190 
» » sinne sijoitettavien lahjatalojen myynti 26 
» » » » » vastaanotto, raken-

nustyöt ja luovutus-
ehdot 23, 62, 113,210, 336 

Pistoraiteen rakentaminen Länsisatamaan 67 
Pitäjänmäki, omakotialueen järjestäminen sinne 60 

» sen erään laskuojan syventäminen 229 
» » rakennussuunnitelman laatiminen 64 
» » tehdastontin vuokralleanto 52 

Pohjavesitutkimusten suorittaminen 241 
Poikakerhotyön tukeminen 167, 125* 
Poikakotiyhdistys, Helsingin, sen avustaminen 167, 168, 125* 
Poliisilaitoksen hevosten sijoittaminen ratsastushalliin 221 

» määrärahat 14, 28, 125, 140 
» rikospoliisiosaston pidättämien henkilöiden ruoka-annoksen 

hinta 126 
» tallirakennuksen muutostyöt 23, 62 

Poliisilääkärinviran hoitaminen 140 
Poliklinikkamaksut 143 
Polkupyörätelineiden sijoittaminen katumaalle 203 
Polttoaineen hankinta 185* 
Polttoainejaosto, kansanhuoltolautakunnan 180* 
Pommisuoja oy., alueiden vuokraaminen sille 51, 60 
Porsaat, Ruotsista lahjaksi saadut, niiden sjoittaminen 211 
Postisiirtoliikkeen käytäntöönotto 121 
Postitalon ja eduskuntatalon välisen alueen järjestely 215* 
Puhdistuslaitokset 214, 230, 235, 226*—227* 
Puhelimet H l 
Puhelin jakokaappien sijoittaminen 335 
Puhelinkaapelin vetäminen Kaivopuistosta Santahaminaan 237 
Puhelinkeskusasemapaikan vuokraaminen Herttoniemestä 52 
Puhelinkioskit 202, 352 
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Puhelinkytkinkaappien sijoittaminen 202, 335 
Puhelinluettelo, Helsingin kaupungin ka r tan lii t täminen siihen 252 
Puhtaanapi to, ka tu jen 233, 225*, 242*, 247* 

» kiinteistöjen 243* 
Puhtaanapitolaitos, palkan myöntäminen sen autonkuljet ta jal le sairasloman 

a ja l ta 66 
» puu- ja puuhiilikaasuttimien hankkiminen sen autoihin 66 
» sen autonkul je t ta jan vapaut taminen suori t tamasta erinäi-

siä korvauksia 126 
» » evakuoimistehtävissä olleiden autonkul je t ta ja in palk-

kaaminen 232 
» » huoneisto 233 
» » johtosäännön muut taminen 4 
» » Malmilla olevan raiteen käy t tö 235 
» » suori t tama ruoanjät te iden keräys 234 
» » viranhal t i ja t 232, 242* 
» » vuosikertomus 241* 

Puhtaanapi to lautakunnan kokoonpano 76, 79, 241* 
» sihteerintehtävien hoitaminen 4, 19 

Puhtaanapi tomääräraha t 13, 19, 66, 233 
Puhtaanapitovälineiden luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 307 
Puistikon järjestäminen korttelin n:o 838 eteläpuolelle 24, 345 

» » Räpylään 206 
» » U n t a m o n - j a Vallinkoskentien kulmaukseen 24 

Puistojen is tutukset 230 
» jät täminen rakennustoimiston puisto-osaston hoitoon 231 
» käyttöoikeudet 204 

Puistolaitteita, Tukholman, esit tävän elokuvan lainaaminen 232 
Puisto-osaston, rakennustoimiston, vuosikertomus 233* 
Puistoravintolapaikan vuokraaminen Elite'nimiselle ravintolalle 197 
Puistosohvien hankinta 230 
Pukinmäen lohkon kustannukset 301 

» rakennustarkastuksen järjestäminen 28 
Punainen risti, huvilan luovuttaminen sille 348 

» » omakoti tontt ien vuokraaminen sille 60 
Punaisen ristin sairaala 15, 37, 151 
Punavuorenkadun kansakoulun pihamaalle rakennet tava muuntoasema 246 
Puodinkylän kar tan jäljennöksen luovuttaminen 346 

» kar tanon alueen vuokraaminen eversti luutnantt i M. Sauriolle ... 342 
» » alueiden luovuttaminen puolustuslaitokselle 258 
» » navetan vuokramaksu 207 
» » muonamiehen E. Pakkasen sairasloma 206 
» » päärakennuksen korjaaminen 18, 207 
» » » luovuttaminen perustettavalle kun-

nalliskodin haaraosastolle 38* 
» rakennuskielto * 224 

Puolustus, Helsingin, sen järjestäminen 301 
Puolustuslaitos, huoneistojen luovuttaminen sen käyt töön 259, 306, 349, 361, 362 

» jäänsärkijäin, vesiproomujen y.m. luovuttaminen sen käyt töön ^ ^ 

» maa-alueiden luovuttaminen sille 258 
» maidonkuljetusastiain luovuttaminen sille 251 
» nosturin vuokraaminen sen käyt töön 232 
» puhtaanapitovälineiden luovuttaminen sen käyt töön 307 
» puutavaran luovuttaminen sille 307 
» rakennustoimiston erinäisten koneiden luovuttaminen sen käyt-

töön 308 
» sen kot iut tamat tomista hevosista suoritetut korvausmak-

sut 207 
» » toimiin siirtyneiden kaupungin viranhalti jain pa lka t 96 
» » töihin toimitettavien henkilöiden varusteet 175 
» vuodevaatteiden y.m. lainaaminen sen potilaille 307 
» ks. myös Sotapalvelukseen kutsu tu t . 

Puolustusvalmiuden järjestäminen 258, 301 
Kunnall. kert. 1940 2 0 * 
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Puu- ia -Duuhiilikaasuttimet, niiden hankkiminen kaupungin autoihin 18, 34, 45 
J y 66, 73, 146, 153, 154, 217, 226, 233, 240, 244, 251, 343 

» » » niillä va rus t e t t u j en au to jen huol toasemat 334 
)} » » » omnibusautojen l i ikennöinti 128 

Puuhii let , kaupungin t i l aamat , niiden h in ta 127 
Puukeskus oy:n kanssa t e h t y sopimus halkojen hank innas t a 174 
Puulämmitykseen si ir tyminen, sähkölaitoksen 244 

» » t eu ras t amon 247 
Puu ta lo oy:n anomus n.s. ruotsalais ten ]ahja ta lojen valmistamisesta 210 
P u u t a v a r a n luovut taminen puolustuslaitokselle 307 
Pysäköimispaikkain jä r jes täminen Hyry län maantiel le 131 
Pyöräi lystadion, ks . Velodromi. 
Pääskylänr in teen muuntoasema 245 

Raajar ikkoise t lapset, l as tensuoje lu lautakunnan huos taan o t e tu t 102* 
Raajar ikkois ten työkot iyhdis tyksen avus taminen 167, 168 
Raas tuvanoikeus , sen h y v ä k s y m ä t ton t inmuodos tukse t 205 

» sitä koskeva t kaupunginhal l i tuksen pää tökse t 124 
Radiokoju jen raken taminen eräille urheilupaikoille 219 
Raha to imen j oh ta j an teh täv ien hoi taminen 4, 84 
Rahatoimis to , sen konevälineiden t äyden täminen 24 

» » vara in hoidon va lvon ta 82 
» » v i ranha l t i j a t 87 
» va ra i lmapumpun hankkiminen sen arkistohuoneistoon 302 
» väliaikaisen sotilasasiain huolto-osaston perus taminen sinne 89 

Rai t iote iden sähkönkulu tus 245 
Rai t iot ie ja omnibus oy., puhel invaihteen m y y n t i sille 111 

» » » » sen a j o m a k s u j e n hyväksyminen 29, 129 
» » » » » au to jen k ä y t t ö väestönsuojelutarkoi tuksi in 301 
» » » » » » luovu t taminen puolustuslaitokselle 130 
» » » » » joh tokunnan vaal i 253 
» » » » » l i ikaa suor i t t aman vuokramaksun pa lau t t aminen 207 
» » » » » osakkeiden lunas taminen 23, 121 
» » » » » sotainvaliideille m y ö n t ä m ä t e tuoikeudet 29, 129 
>> » » » » suunni t te leman yöli ikenteen h y v ä k s y m i n e n . 29, 129 
» » » » » v i r r anhank in t aa koskeva sopimus 129 
» » » » » y l läp i tämä l inja-autoli ikenne 128 
» » f> » to imiluvan myöntäminen sille 29 

Rai t io t ie l ippuj en myöntäminen kansakouluoppilai l le 180 
Rai t iot ievuosikort t ien h innan vahvis taminen 129 

» jakelu hyväntekeväisyysjär jestoi l le 129 
Rai t iovaunutal l i , alueen vuokraaminen sitä va r t en 332 
Rai t t ius to iminnan tukeminen 112, 169 
Ra jah inna t , el intarvikkeiden, niiden vahvis taminen 190* 
R a j a n k ä y n t i , Talin kylässä suor i te t tava 208 
Ra jasaa ren puhdis tusla i tos 69, 214, 230, 235, 226* 
Rakennus jä r jes tys , Her t ton iemen teollisuusalueen 113, 115, 191, 206, 315, 23*, 216* 

» Pak i l an 223 
» Tammelund in 223 

Rakennus jä r j e s tys tä t a r k a s t a m a a n ase te t tu va l iokunta 315 
Rakennuskiel to , Her t toniemen, Puodinkylän ja Mar janiemen alueiden 224 
Rakennusmessu t 191, 197 
Rakennusoikeus, kaupungin ympäris töalueiden, sen määrääminen 65 
Rakennussuunni te lma, Her t ton iemen 64 

» Lau t t a saa ren i t ä rannan alueen 64. 65, 223 
» Munkkin iemen 64 
» Oulunkylän 64, 224 
» Westendin huvi lakaupungin 64 
» Viikinmäen 223 

Rakennussuunni te lmien laat iminen kaupungin ympäristöalueil le 18, 64 
Rakennus ta rkas tus , Puk inmäen 28 
Rakennus ta rkas tuskont to r in viranhal t i ja l le m y ö n n e t t y sairasloma 124 

» vuos iker tomus 19* 
Rakennus ten myyn t i 209 

v 
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Rakennustoimiston auto t 226, 228 
» erinäisten työkoneiden Juovut taminen puolustuslaitokselle 

307, 308 
» katurakennusosaston vuosikertomus 223* 
» määrärahain yli t täminen 65 
» puisto-osaston vuosikertomus 233* 
» rakennusmestarin virkojen vakinaistaminen 216* 
» satamarakennusosaston huoneisto 19, 226 
» » vuosikertomus 217* 
» talorakennusosaston vuosikertomus 230* 
» tielaboratorion vuosikertomus 225* 
» tiliviraston ennakkovarat 226 
» varasto-osaston vuosikertomus 239* 
» vi ranhal t i ja t 224 

Rakentamisajan pidentäminen 50, 194, 318 
Rannikkoliikenne 257* 
Rasvakort t ien jakelu 189* 
Ratapihakysymys, Helsingin 238 

» Hert toniemen 195, 239 
Ratkaisemat tomat asiat, kaupunginhalli tuksen diaariin merki ty t 315 
Ratsastushalli ja -tallit ... 14, 18, 24, 66, 111, 113, 205, 214, 220, 306, 351, 361 
Ratsastusharjoit telupaikkojen nimien vahvistaminen 205 
Ratsas tuskentä t ja -laitteet, niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 220 
Ratsastusmaneesi, Fredrikinkadun, sen käyt tö puolustuslaitoksen tarpeisiin ... 306 

» » » vuokrasopimus 352 
» » siirtoväen porsaiden sijoittaminen sinne ... 211 

Ratsastusradat j a - t i e t 66, 228* 
Ratsastusstadionin luovuttaminen kiinteistölautakunnan hallintaan 190 
Rautaromun käy t tö 208 

» myynt i 239 
Rautat ie , Hert toniemen 195, 239 
Rautat ieaseman ympäristöalueiden mit taus 208 
Rautatieasemien nimitykset 91 
Rautat iekatu, Etel., sen johto- ja katuvalais tus työt 245, 246 • 
Rautatieliikenne satamissa 259* 
Rautatiellä kul je te tut lastensuojelulautakunnan alaiset lapset 91* 
Rautatieluoton myöntäminen halkotoimiston käytet täväksi 217 
Rautat ien rakentaminen Itä-Suomeen 114 

» ra tasuuntaa koskevat tu tk imukset 232 
Rautat ierai teet 202, 238, 335, 256* 
Ravintola Elite, puistoravintolan paikan vuokraaminen sille 197 

» » sen vuokra-alueen järjestely ehdotus 206 
» Luodon vuokralleanto 348 
» teurastamon, sen vuokra 248 

Ravintolarakennukset, niiden rakentaminen Vallilan teollisuusalueelle 59 
» niitä koskevat kaupunginhalli tuksen päätökset 212 

Reijolan asemakaava 204, 316, 345 
» lastenkoti, sen evakuoint ikustannukset 164 
» » » siirtyminen takaisin omaan huoneistoonsa 93* 
» » » to iminta 104*, 122* 
» » sitä koskevat kaupunginhall i tuksen päätökset 161 

Reimarsin omakotialueen järjestäminen .. 60 
Renlundin, K. H., stipendi- ja palkintorahaston korkovarojen käy t tö 182, 184 
Reserviläiset, ks. Sotapalvelukseen kutsu tu t . 
Retkei lylautakunnan asettaminen 112 
Revisiotoimiston määrärahain yli t täminen 5, 92 

» suori t tamat kassantarkastukset ja - invent taukset 92 
» viranhal t i ja t 5, 91 

Riento, raittiusyhdistys, sen avustaminen 169 
Rintamamiehet, helsinkiläiset, juhlan järjestäminen heille 117 
Ritter, K., rouva, hänen kanssaan tehty vuokrasopimus 220 
Romun myynt i 239 
Romunkeräys 200, 208, 261 
Rottien hävit täminen 111, 315 
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Runebergin- ja Apollonkadun kulmauksessa oleva puistikko, veistokuvan sijoit-
taminen sinne 53 

» » Etel. Hesperiankadun risteyksessä olevan ja lkakäytävän pyö-
ristäminen . 228 

Ruoanjät te iden kerääminen 112, 115, 234, 40* 
Ruokala, sa tamatyönteki jä in 238 
Ruoppaus työt 219* 
Ruotsalaisen teat ter in avustaminen 18 
Ruotsista saadut lahja ta lot . 23, 62, 113, 210, 315, 336 

» saa tu j en porsaiden sij oit taminen 211 
Ruskeasuo, vesijohdon vetäminen siellä olevaan rakennukseen 351 
Ryt ty län ja Siltalan tilat, niiden määrärahain yli t täminen 41, 164 

» koulukoti, Bengtsärin koulukodin oppilaiden sijoittaminen sinne 92* 
» » sen henkilökunta 41, 94* 
» » » hoi tajatarharjoi t te l i j an viran lakkaut taminen 16 
» » » kor jaus työ t 93* 
» » » määrärahan siirtäminen 41 
» » » toiminta 100*, 119* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 162, 163 

Räjähdysainei ta käsittelevää teollisuutta varten vuokra t tava alue 342 
Rälläkkäniemen vuokralleanto 356 

Saaren kar tanon kor jauskustannukset 41, 160 
Saaret, kaupungin, niiden luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 258 
Sairaalahallituksen kanslian virkain uudelleenjärjestely 34 

» kokoonpano 78 
Sairaalat, kansakoululaisten hoitaminen maksut ta niiden poliklinikoissa 43 

» niiden autojen varustaminen puu- ta i puuhiilikaasuttimilla 34 
» » hoitohenkilökunnan luontoisetukorvaukset 141 
» » » talvi lomat - 141 
» » lämmitystä koskevat toimenpiteet 144, 146 
» » lääkärien kutsuminen puolustuslaitoksen palvelukseen 140 
» » » oikeuttaminen har jo i t tamaan yksityistä vastaan-

ottoa virka-asunnoissaan 36, 141 
» » ompelijain, pesuapulaisten ja lämmit tä jä in työaika 36 
» » port invart i jain ja yövart i jain virkain siirtäminen ylempään 

palkkaluokkaan 15, 36 
» » sodanaikaisten menojen korvaaminen 144 
» » tilivirasto 34 
» » val t ionavut 151 
» » viranhalti jain sodanaikaiset pa lkat 141 
» niissä hoidettavien sodassa kaatuneiden ta i sotapalveluksessa kuol-

leiden sotilaiden perheenjäsenten hoitomaksut ... 37 
» » » sotilaspotilaiden hoitomaksut 37 
» » » » vaatteiden pesu ja kor jaus 142 
» » noudate t tava t sairaalamaksut 142 
» niistä Kil javannummen parantolaan siirrettyjen potilaiden hoitomak-

sut 37 
» päivystyksen järjestäminen niissä 142 
» ks. myös Sotasairaalat ja Varasairaalat . 

Sairaalatarvikelahjoitus, Englannista saapunut 144 
Sairaanhoitajatarkoulun kurssien laajentaminen 38, 150 

» viranhal t i ja t 150 
Sairaanhoitajatarlii t to, Suomen, sen avustaminen 167, 168 
Sairaanhoitajataryhdistys, Suomen, sen avustaminen 167, 168 
Sairaanhoitajat taret , kaupungin, heidän ylläpitämänsä lepokodin avustaminen 150 

» Tukholmasta saapuneet 282 
Sairaankuljetus toimin ta, palokunnan 27* 
Sairasapumääräykset, työntekijäin, niiden tu lkinta 7, 94 
Sairasavustukset, puhtaanapi to lautakunnan myöntämät 241*, 248* 

» yleisten töiden työntekijäin 225 
Sairaslomat, niiden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 98 

» niitä koskevien määräysten tu lk inta 93 
Sairaspaikkojen varaaminen Diakonissalaitoksesta 38, 151 
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Saksalainen näyttely, alueen luovuttaminen sitä varten 197 
Salmisaari, kapean raidetien rakentaminen sinne 335 

» sen tehdaskorttelia n: o 784 koskevien vuokraehto] en muuttaminen. . . 54 
Salo, L. A., oy., alueen vuokraaminen sille 322 
Sanitas-sairaalan vuokran suorittaminen 39 
Saniteettiteurastamon käyttäminen väestönsuojelutarkoituksiin 267 
Sankarihauta-alueen, Hietaniemen, hautapaikoista suoritettavat maksut 53 

» luovuttaminen Munkkiniemestä 194 
Sanomalehdet, kuulutusten julkaiseminen niissä 83, 311 

» niiden myyntipaikat 354 
» niille kaupunginhallituksen päättämistä asioista annet tavat tie-

dot 83 
Santahamina, puhelinkaapelin vetäminen Kaivopuistosta sinne 237 
Saseka oy:n entisen tiilitehtaan vuokraaminen siirtoväen porsaiden sijoittami-

seen 211 
Satamahallintotoimiston viranhalt i jat 235, 249*—250* 
Satamakannanta 260* 
Satamalaitteet 235, 256* 
Satamalautakunnan kokoonpano 76, 79, 249* 

» vuosikertomus 249* 
Satamaliikenne 256* 
Satamalähetystyön tukeminen 167 
Satamamaksut 66, 67, 236, 253*, 262* 
Satamasaaren huvilan vuokralleanto / 357 

» sillan korjaaminen 363 
Satamat, niiden aitaaminen 301 

» » alueiden vuokralleanto 236, 251* 
» » kuljetuspäälliköt 301 
» » mainostaminen 254* 
» » määrärahat 13, 19, 21, 67 
» » vartiointi 235 

Satamatyöntekijäin ruokailu- ja oleskeluhuoneiston järjestäminen 238 
Satamavesipostit 260* 
Savilan pumppuasema 214, 226* 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti 44, 79 
Seinen departementin tekemä lahjoitus 121 
Seurasaaren hevoset 359 

» huvilain vuokralleanto 357 
» korjaustyöt 363 
» ratsastustien nimen vahvistaminen 205 
» ravintola, sen vuokralleanto 357 
» » valaisimien hankkiminen sinne 213 
» uimalaitoksen vuokralleanto 359 

Sielullisesti sairaiden huolto 33, 139, 351 
Sihteerin tehtävät, eräiden lautakuntain, niiden hoitaminen 4 
Siipikari ateurastamo 268* 
Siirtolapuutarhat 18, 63, 214, 363, 376 
Siirtomäärärahain käyt töä koskeva päätös 24 
Siirtotyömailla olevien työntekijäin paikallislisien maksaminen 154, 37*, 134* 
Siirtoväen huollon toimisto, huvilan vuokraaminen sille 62 
Siirtoväki, asunnonvälityksen järjestäminen sitä varten 191 

» asutusalueiden luovuttaminen sitä. varten 196 
» huoneiden vuokraaminen siihen kuuluville kunnantyöntekijoille 351 
» kaluston lahjoittaminen sille 164 
» omakotien rakentaminen sitä varten 196 
» sen kar jan hoito ja sijoitus 211, 183* 
» » korvauksena saamien valtion obligatioiden käyt tö Ruotsista saa-

puneiden lahjatalojen kauppahinnan suorittamisessa 63, 210 
» » lasten koulunkäynti 181 
» » » sijoittaminen lastentarhoihin 186 
» » majoitus ja huolto 62, 308 
» » ottaminen kaupungin palvelukseen 94 
» » sairastupa 348 
» » työttömyyskortisto 77* 
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Siirtoväki, sen yhteiskunnallinen huolto 37*—38* 
» siihen kuuluvien ammattikouluoppilaiden lukukausimaksut 182 
» sille Ruotsista lahj oitettuj en porsaiden sij oittaminen 211 
» tonttien vuokra- ja myyntiehtojen helpottaminen sitä silmälläpitäen 190 
» töiden järjestäminen siihen kuuluville irtolaisille ja alkoholisteille ... 155 
» töiden järjestäminen sille 158 
» ks. myös Evakuointi. 

Sikojen pitämistä kaupungin alueella tarkoit tava terveydenhoitojärjestyksen 
muutos 33, 135 

Sillat, niiden rakentaminen 229, 238 
Siltalan tilan navetan uusiminen 94* 
Siltavuorenpenger, istutusten ja käytävän järjestäminen sinne 24 
Sinihaukat, raittiusyhdistys, sen avustaminen 170 
Siniset partiopojat järjestön avustaminen 170 
Sipoon kunnassa suoritettavat rautatien ratasuuntaa koskevat tutkimukset 232 
Sivistysjärjestöjen kansankonservatorion avustaminen 168 
Sivu virkain haltijain kalliina janlisäyksien saantia koskeva päätös 6 
Skogmanin, E. ja D., muistorahaston korkovarojen käyt tö 170 
Sodan aikaiset vuokranalennukset 212 

» ajaksi turvasäilöön otettujen työntekijäin työsuhde 94 
Sodassa kaatuneet tai sotapalveluksessa kuolleet sotilaat, heidän perheenjäsen-

tensä hoito kaupungin sairaaloissa 37 
)) kaatuneiden henkilöiden omaiset, eläkkeen myöntäminen heille 8 
» » kaupungin työntekijäin muistojuhla 117 
» » muistotaulujen hankkiminen 247, 338 

Sofiankadun 3:ssa olevan tallirakennuksen kunnostaminen 62, 125 
Sofianlehdon pikkulastenkodin evakuointi 41, 164, 93* 

» » toiminta 104*, 120* 
Sokeain avustaminen 167, 168 
Sokeaintalo-säätiön hallituksen vaali 256 

» t i l intarkastajain vaali 256 
Sokerikorttien jakelu 188* 
Sophie Mannerheimin kodin avustaminen 125* 
Soran ottoon myönnetty lupa .. 203, 335 
Sosialidemokraattinen nuorisoyhdistys, Helsingin, sen avustaminen 168 
Sotainvaliidit, ks. Invaliidit. 
Sotapalvelukseen kutsut tujen henkilöiden omaisten avustaminen 154, 269 

» » kaupungin viranhaltijain sijaisille maksettava 
palkka 95 

» » nostoväen miesten vapautusanomuksista lausun-
toja antamaan asetettu asiantunti jalautakunta 171, 

181* 
» » palkkakysymykset 7, 97, 226, 235, 262 
» » vuokravelkojen järjestely 303 

Sotasaalisnäyttely 309 
Sotasairaala I, Hesperian huvilan luovuttaminen sen käyttöön 306 
Sotasairaaloissa palvelevien kaupungin viranhaltijain palkat 96 
Sotasokeain kuljettaminen maksut ta raitiovaunuissa opaskoirineen 29, 129 
Sotatilanteesta johtuvat asiat v. 1939 257—270 

» » » » 1940 271—310 
Sota vahinkovakuutus 214, 239 
Sotaväen harjoituspaikka, Väinämöisenkadun kentän kunnostaminen siksi 307 

» ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannosten hinnoitus 273 
Sotilaalliset laitokset ja elimet, kaupungissa toimivat, neuvottelukunnan asetta-

minen tehokkaamman keskityksen aikaansaamiseksi niiden kanssa 258 
Sotilasasiain huolto-osaston perustaminen rahatoimistoon 89 
Sotilaskuukausipalkan maksaminen 303 
Soutustadion 190, 214, 220, 222, 360, 372, 175* 
Stadion, Nurmen patsaan sijoittaminen sen eteläpuolelle 231 

» näyttelyalueen luovuttaminen sen läheisyydestä 197 
» sen vuokra-aluetta koskevan vuokrasopimuksen pidentäminen 326 

Stadion-säätiön hallituksen vaali 256 
Stansvikin kartanoa koske vain asiakirjalahjoitusten vastaanottaminen 253 

» tien korjaus 343 
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Stenberg, John oy:n halkovarastoalue 200 
Stenius, M. G., oy:n prokuristille myönnet ty palkkio 121 

» >> » » tilien tarkastaminen 111 
Stipendit, ks. Matka-apurahat . 
Strömberg oy:n ammattioppilaskoulun avustaminen . 184 

» » j a kaupungin välinen sopimus 50 
Sture asunto oy:n ton t t ikauppa 194 
Suhdanneverotus 8* 
Suojeluskunnan palvelukseen kutsu t tu jen kaupungin viranhalti jain palkat 97 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjapainon oy:n halkovarasto 200 

» naisvoimisteluseuran avustaminen 176* 
» oopperan avustaminen 18 
» » j a musiikkilautakunnan välinen sopimus 213* 
» » kaupunginorkesterin käytöstä suoritet tava korvaus 25, 188 
» partiopoikaliiton avustaminen 170 
» » huoneisto 348 
» partiotyttöli i ton avustaminen 170 
» teatteri talon ja kaupungin välinen pakkolunastusasia 192 

Suomen automobiiliklubi, määrärahan myöntäminen sille lahja-autojen vastaan-
ottamiseksi 110 

» huollon avustaminen 39 
» » terveydenhoitotoimiston huoneist o 348 
» kaapeli tehtaan oikeus laiturin käyttämiseen 54 
» » vuokra-alueita koskeva asemakaavanmuutos 59 
» kaasusuojelujärjestön avustaminen 257 
» kansallisteatterin avustaminen 18 
» krematorioyhdistyksen lainaehtojen muut taminen 11 
» lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 41, 165, 125* 
» laulajain ja soittajain liiton avustaminen 168 
» liikemiesten kauppaopiston avustaminen 185 
» liikemies- yhdistyksen avustaminen 185 
» ma tka t yhdistyksen avustaminen 252 
» » » hallintoneuvoston vaali 256 
» merimieslähetysseuran avustaminen 167 
» messut osuuskunta, näyttelyalueen luovuttaminen sille 197 
» mineraali oy., Malmilla olevan raiteen luovuttaminen sen käyt töön 235 
» opiskelevan nuorison raittiusliiton avustaminen 169 
» paino väritehdas oy:n tont in poikki kulkevaa viemäriojaa koskeva kysy-

m y s . . . . 229 
» palosuojeluyhdistys, tontin luovuttaminen sille 331 
» pienoislippujen myynt i 355 
» punaisen ristin invaliidiosasto, huvilan luovuttaminen sille 348 
» » » » omakoti tontt ien vuokraaminen sille ... 60 
» » » sairaala 15, 37, 151 
» ravintoloitsijain liiton työnvälityksen harjoi t tamista koskeva anomus 

» sairaanhoitajatar liiton avustaminen 167, 168 
» sairaanhoitajataryhdistyksen avustaminen 167, 168 
» siniset par t io tytöt järjestön avustaminen 170 
» siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liiton työnvälityksen harjoi t tamis-

t a koskeva anomus 42, 135* 
» sokeain hiero jäin yhdistyksen avustaminen 167, 168 
» sosialidemokraattisen työläisnaisliiton työtupatoiminnan avustami-

nen 159 
» taideakatemia säätiö, sen peruspääoman myöntäminen 252 
» työväen arkiston avustaminen 168 
» vankeusyhdistyksen avustaminen 251 
» vapaapar t ioryhmän avustaminen 170 
» yleisradio oy:n polkupyörätelineiden si joit tamista koskeva anomus 203 

Surd, raittiusyhdistys, sen avustaminen 170 
Svenska handelshögskolan i Helsingfors nimisen oppilaitoksen avustaminen. . . 185 

» » » » » säätiön hallituksen kokoon-
pano 80 

» handelsinstitutet oppilaitoksen avustaminen 185 
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Svenska kristliga föreningen av unga män yhdistyksen avustaminen 167, 168, 125*, 
177* 

» kvinnoförbundets gymnastikklubb yhdistyksen avustaminen 177* 
Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor yhdistyksen avusta-

Sysi- ja pilke vajan sijoittaminen 334 
Syyhelmähoidosta kannet tava maksu 33 
Syöttömaan vuokraaminen 336 
Sähköjohdon vetäminen Hälvikin alueelle 202 

» » Toivoniemen tilan yli 92* 
» » Vanhankaupunginlahden luodolle 202 

Sähkö johtotyöt, Munkkiniemen 245 
Sähköenergian hankinta 70 

» kulutuksen supistaminen 244 
Sähkölaitos, osakehuoneiston ostaminen sen käyttöön ... 245 

» puu- ja puuhiilikaasuttimien hankkiminen sen autoihin 244 
» sen ja Raitiotie ja omnibus oy:n välinen virranhankintasopimus ... 129 
» » jakokaapelin asentaminen Urheilukatuun 71 
» » Kampin ala-aseman huoneistojen luovuttaminen puolustuslai-

toksen käyttöön 306 
» » korjauspajassa tapahtunut varkaus 243 
» » käytön turvaaminen sodan aikana 302 
» » määrärahat 13, 20, 21, 22, 70, 244 
» » siirtyminen puulämmitykseen 70, 244 
» » turbogeneraattorin varakäytto 244 
)> » uudistyöt 22, 27 
» » viranhalti jat 69, 243 
» » väestönsuojat 69 

Sähkölinjan vetäminen Vantaanjoelle 342 
Sähkömittarinvuokrien kantamisessa myönnettävät helpotukset 67, 244 
Sähkönkulutus, raitioteiden 245 
Sähköpaaluranan vuokraaminen 232 
Sähkö taksan korottaminen 70 
Säkenet, naisvoimisteluseura, sen avustaminen 176* 
Säännöstelynalaisten elintarvikkeiden hankinnassa erinäisiin laitoksiin noudatet-

t ava t ohjeet 176 
Säästöarviolaskelma, kiinteistölautakunnan 315 
Sörnäisten niemen ja Kulosaaren väliin rakennettava silta 238 

» rantatien raiteet 202 
» » varrella olevat varastoalueet 199 

Sörnäs ab:n ja kaupungin välinen tilitys 199 

Taidelaitosten avustaminen 188, 214* 
Taideteollisuuskeskuskoulu 80, 184 
Taideteosten osto ja sijoittaminen 53, 252 
Taivallahden rannan siistiminen 230 

» rantaviivan vahvistaminen 206 
Taivaskallio, ilmatorjunta-aseman järjestäminen sinne 259 
Takauksen hyväksyminen vuokramaksun suorittamiseksi 315 
Taksa, jäljennösten ja todistusten lunastusmaksujen, sen noudattaminen 5, 93, 123 

» satamamaksujen, sen korottaminen 66 
Taksat, teurastamon, niitä koskevat päätökset 71 
Taksoituslautakunnan jäsenten vaali 76, 77 
Talin kylässä suoritettava ra jankäynt i 208 

» laukkarata 66, 113, 205, 221, 362 
» taimisto, siitä makset tavat verot 231 
» » vajan rakentaminen sinne 23, 45 
» tallin vahingoittamisesta tuleva korvaus 343 

Talot, kaupungin, niiden määrärahain ylittäminen 209 
Talousarvio, kaupungin v:n 1941 12, 122 
Talousarvioehdotus, kiinteistölautakunnan v:ksi 1941 laatima 315 
Taloustyöntekijäkodin avustaminen 167 
Talvipuhtaanapito, katujen 233 
Tammelundin huvilayhdyskunnan rakennusjärjestys 223 
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Tanskasta saatu paloautolahjoitus 283 
Tapaturmat, puhtaanapitolaitoksen töissä sattuneet 241*, 248* 

» tulipalojen yhteydessä sattuneet 27* 
» yleisissä töissä sattuneet 217* 

Tarkkailuosaston, ulosottolaitoksen, määrärahan merkitseminen maistraatin 
menosääntöön 14 

Tarvon sillan rakentaminen 229 
Tasavallan presidentin asunnoksi vuokrat tava huvila-alue 320 
Tavara-aseman sijoittamiskomitea 114, 238 
Tavaraliikenne satamissa 257*—259* 
Tavararatapihakysymys . 114, 238 
Ta vara vajan n:o 9 lämmittäminen 20 
Tavaststjernankadun tonttia n:o 13 koskevan rakentamisajan pidentäminen 50 
Tavolan koulukodin toiminta 100*, 119* 
Teatterien avustaminen 18 

» turvavartio 24* 
Teatterikuja, It. , sen katumaan pakkolunastaminen 192, 208 
Tehdastontit, Herttoniemen, niiden vuokralleanto 51, 196 

» kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 321, 342 
» niiden luovuttaminen Neuvosto-Venäjälle luovutetuilta alueilta 

siirtyneitä teollisuuslaitoksia varten 49 
» niiden myynti 192 
» » vuokraoikeuden siirto 331 

Teknilliset laitokset, niiden eräiden töiden aloittamiseen myönnetty lupa 239 
» » » hallituksen kokoonpano 80 
» » » » ohjesäännön muuttaminen 4 

D » » » sihteerintehtävien hoitaminen 4, 20 
» » » » valtuuttaminen ratkaisemaan eräitä 

sähkön hintaa koskevia kysymyksiä ... 70 
Tekniska läroverket oppilaitoksen avustaminen 185 
Telttailu kansanpuistoissa . 357 
Teo, sokeain teknillinen tehdas, sen avustaminen 167, 168 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuran avustaminen 167, 168, 125* 
Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 214* 
Tervalammen työlaitos, Bengtsärin tilalta siirretyn karjan sijoittaminen sinne 

38*, 93* 
» sen tilisiirrot 39, 40 
» » toimintakertomus 55* 
» » uuden navetan rakentaminen 154, 39* 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 154 

Tervasaaren puhdistuslaitos 24 
Terveydenhoidontarkastajan kesäloman aikana palkattava lisätyövoima 136 
Terveydenhoitojärjestyksen muuttaminen 33, 135 
Terveydenhoitolautakunnan alaisten viranhaltijain etuannit 140 

» jäsenen vaali 76 
Terveystoimiston lääkärin viran hoitaminen 140 
Teräs, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 176* 
Teurastamo, entinen, kasteluveden otto sen alueelta 351 
Teurastamon alueen eräiden osien käyt tö 250 

» jäähdytyslaitos 71, 248, 249, 269*, 276*, 277* 
» korjaustyöt 250 
» käyttämälle asiantuntijalle professori E. Hubendickille esitettävä 

kiitos 114 
» määrärahat 13, 20, 72, 278* 
» pumppaus- ja mittauskokeiden suorittaminen 249 
» rakennusten vastaanottaminen ja hyväksyminen 71 
» ratapihan muutostyöt 20, 72, 265 
» ravintolan vuokra 248* 
» siirtyminen puulämmitykseen 247 
» sodassa kaatuneiden viran- ja toimenhaltijain muistotaulun hank-

kiminen 247 
» suolipesimön laajentaminen 72 
» taksoja koskevat päätökset 71 
» tallien laajentaminen 250 
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Teurastamon tukkumyyntihall i , lihan tukkukaupan keskittäminen sinne 248 
» vara vesi jäähdytystornin rakentaminen 20, 72 
» veden jäähdytys 249 
» viranhal t i ja t 71, 246, 265* 
>> vuosikertomus 250, 265* 
» vuota varasto 250 
» väestönsuojan rakentaminen 24, 72 

Teurastamolautakunnan kokoonpano 79, 265* 
Tielaboratorion vuosikertomus 225* 
Tienhaaran kattohuopateollisuus oy., tehdastontin myynt i sille 192 
Tietyöt 228—229, 343, 224* 
Tilapäinen työvoima, kalliinajanlisäyksen myöntäminen sille 6 
Tilastotoimiston arkiston hoito 4* 

» entisen huoneiston käy t tö ! 211 
» julkaisutoiminta 91, 2* 
» viranhal t i ja t 90, 1* 
» virka-aika 90 
» vuosikertomus 1* 

Tilat, ks. Maatilat. 
Tilinpäätös, kaupungin, sen jouduttaminen 111 

» » v:n 1939 10, 118 
Tilintarkastus, kaupungin, sen järjestämistä koskeva ilmoitus 92 
Tiliraportit, verotusvalmisteluviraston 93 
Tilusvaihto, erästä Kulosaaren aluet ta koskeva 49 

» Kaivopuiston ton t t i a n:o 22 koskeva 49 
» kaupungin ja Oy. Strömberg ab:n välinen 50 
» » » valtion välinen 195, 203 

Todistusten lunastusmaksujen taksan noudat taminen 5, 93, 123 
Toive asunto oy:n viemärilaskun suorit tamista koskeva valitus 230 
Toivolan koulukodin kaitsi jan palkkakysymys 161 

» » toiminta 101*, 104*, 119* 
» » vedensaanti 163, 94* 

Toivoniemen koulukodin toiminta 101*, 119* 
)> » vedensaanti 94* 
» tila, halkojen hakkuu sen metsissä 92* 
» » sen alueiden luovuttaminen pika-asutukseen 163, 93* 
» » sähköjohdon vetäminen sen yli ... 163, 92* 

Tontinmuodostukset, raastuvanoikeuden hyväksymät 205 
Tontinvuokramaksualennukset 321 
Tonti t , kiinteistölautakunnan myymät 317—318 

» niiden hallintaoikeuksien osto pakkohuutokaupalla 196 
» » myynnissä noudate t tava t periaatteet 46 
» » myynt i ta i vuokraus Neuvosto-Venäjälle luovutetuil ta alueilta 

siirtyville teollisuusyrityksille 49 
» » myyntiluettelon vahvistaminen 192, 316 
» » rakentamisajan pidentäminen 50, 194, 318 

Tont t i j akokar ta t 346 
Tont t i jaonmuutokset 55—60, 204, 205, 344 
Topeliuksen puistikko, taideteoksen sijoittaminen sinne 53 
Torikauppa 53, 353 
Toukolan erään huvilan osto 62 

» kivenmurskaamon työmaalla sa t tunu t tulipalo . 232 
» voimistelu- ja urheiluseura Teräs, sen avustaminen 176* 

Toverit, raittiusseura, sen avustaminen 169 
Traktorinosturien luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 308 
Tuberkuloosihuoltoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 138 
Tuberkuloosihuoltomäärärahain yli t täminen 33 
Tuberkuloosilääkärinviran hoitaminen 33, 138 
Tuberkuloosisairaala 15, 36, 150, 151 
Tukholman kaupungin lähettämien kuorma-autojen vastaanot taminen 110 

» » lähet tämä väestönsuojelu aputyö voima 282 
» puistolaitteita esit tävän elokuvan lainaaminen 232 
» sairaalahallituksen lahjoi t tamasta instrumentt ikokoelmasta esitet-

t ävä kiitos 37 
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Tukholmanmatka, ruotsinkielisten kansakoulu oppilaiden 180 
Tulipalot 232, 24*—27* 
Tullikamari, kaupungille tulevien maksujen kan to siellä 254* 

» sen hissit 237, 256* 
Tullisäännön muut taminen 254* 
Tulo- ja omaisuusverolautakunnan jäsenten vaali 76 
Tulosääntö, kaupungin v:n 1941 24—27 
Tuomarinkylän omakotialue 345 

» tilain yhdistäminen 208 
» tilalla palvelleen muonamiehen palvelusvuosien laskeminen 61 

Turbogeneraattorin varakäyt tö 244 
Turpeen nosto 203 
Turuntien tontilla n:o 62 olevan autotallin muut taminen myymälöiksi 58 
Tutki ja lautakunnan jäsenten vaali 76, 78 
Tuulaakimaksut 236, 253*, 255*, 261* 
Tuurholman kansanpuisto, koivujen myynt i sen alueelta 218 

» » sen huvilain vuokralleanto 357 
» » » kahvilakioskin vuokralleanto 357 
» » sieltä kerätyn piikkilangan myynt i 218 
» tien korjaus 343 

Tuusulan kunnassa suori tet tavat rautat ien ra tasuuntaa koskevat t u tk imukse t . . . 232 
Tyttökerhotyön tukeminen 167, 125* 
Työläisäitien ja lasten kotiyhdistyksen avustaminen 95* 
Työntekijät , kaupungin, heidän kesälomalakinsa määräysten tulkinta 145 

» >> » palkkakysymyksensä 5, 95, 96, 111 
» » » sairas- ja hautausapuansa koskevien määrä-

ysten tulkinta 7, 94 
» » linnoitustöihin siir tyneet,heidän työsuhteensä määrää-

minen 305 
» » metsätöissä olleet, heidän palkkansa 207 
» » siirtotyömailla olevat, heidän paikallislisänsä 154 
» » sodan ajaksi turvasäilöön otetut , heidän työsuhteensa 

määrääminen 94 
» » työtilaisuuksien varaaminen heille 158 
» » valtion töissä olevat, heidän työsuhteensa ja tkuminen 7 
» » vapaaehtoisen väestönsiirron yhteydessä työstään 

poistuneet, heidän työsuhteensa määrääminen .... 7, 94 
» » v:n 1929 lakkoon osallistuneet, heidän työsuhteensa 

määrääminen 95 
» » yleisissä töissä olleet, heidän lukumääränsä 216* 
» » » » » » naut t imansa kesäloma. 217* 
» >> » » » heille suori tet tavat sairasavus-

tukse t ja 
sotilaspal-
ka t 225 

* » » » » » » työpalkat . 216* 
Työnvälityksen harjoi t tamisluvat 42, 134*—135* 
Työn väli tyslautakunnan kokoonpano 132* 
Työnvälitystoimiston henkisen työn osaston toiminta 148* 

» » » » uudelleenjärjestely 42, 133* 
» maatalousosaston toiminta 166* 
» menot ja tulot 172* 
» merimiesosaston toiminta 162* 
» nuoriso-osaston toiminta 156* 
» tilapäisen työvoiman lisääminen 16 
» tilisiirrot 42 
» valtionapu 166, 134* 
» viranhal t i ja t 166, 136* 
» vuosikertomus 132*, 173* 

Työttömyyden lieventämiseksi myönnetyt määrärahat 24 
Työttömyyshuolto 156—160, 75* 
Työttömyyskomitea 112, 115, 133* 
Työt tömät henkilöt, heidän matkakustannustensa korvaaminen valtion varoista 159 

» konttorist i t y.m., kurssien järjestäminen heille 159 
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Työttömät naiset, töiden järjestäminen heille 156, 157, 36* 
Työtupa, Suomen sosialidemokraattisen työläisnaisliiton, sen ylläpidon avusta-

minen 159 
Työtuvat, huoltolautakunnan alaiset, niiden alaosaston toiminnan järjestämi-

nen 156, 36* 
» » » » kaluston hankinta 24 
» » » » määrärahain ylittäminen 40 
» » » » toimintakertomus . 59* 
» » » » työnjohtajan tekemät kavallukset 40 
» » » niitä koskevat kaupunginhallituksen pää-

tökset 156 
Työvelvollisten luettelointi 3*, 184* 

» lähettäminen töihin 304, 184* 
Työvelvollisuuslautakunnan kokoonpano 77, 80 

» toiminta 305 
» toimiston valvonta 166, 133* 

Työväen arkiston avustaminen • • • • 168 
» mailapojat yhdistyksen avustaminen 176* 
» sivistystoimikunnan avustaminen 168 
» uimarit yhdistyksen avustaminen 171 
» voimistelijat yhdistyksen avustaminen 176* 

Työväenopistot 17, 43, 78, 181—182 
Tähkä, raittiusyhdistys, sen avustaminen 170 
Tähystyspaikat, ilmavalvonnan 290 
Täytemaan vastaanotto 231 
Töölön naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 176* 

» sokeritehtaan alueen luoteisrajan ja katukäytävän välisen osan kun-
nostaminen 227 

» » » rajajärjestely 55 
» » rautatieraiteen oikaisu 202 
» voimistelu- ja urheiluseura Vesa, sen avustaminen 176* 

Töölöntori, torikaupan järjestäminen sinne . 53 

Uhlenin, A., avustusrahaston korkovarojen jakelu 155 
Uimakoulujen työn tukeminen 171 
Uimalaitokset 24, 218, 359, 174* 
Uimastadion 175*, 228* 
Uintiohjauskurssien järjestäminen kansakoulunopettajille 180 
Ulkoilmakokousten tai -juhlien järjestämiseen myönnetty lupa 338, 358 
Ulkoilmakonsertit 358, 214* 
Ulkomaankauppa 257* 
Ulkomainen väestönsuojelu aputyö voima 282 
Ullakkoj en tyhj entäminen .. 261 
Ullanlinnan kylpylaitoksen huoneiden luovuttaminen eri tarkoituksiin 211 

» » huoneistojen vuokramaksut 352 
» » sähkö johto työt . 351 

Ulosottolaitoksen tarkkailuosaston määrärahan merkitseminen maistraatin me-
nosääntöön 14 

» » vuosikertomus 14* 
Union urheiluseuran avustaminen 176* 
Untamon tien talossa n:o 3 olevan osakehuoneiston osto 245 
Urheilua koskevien asiain hoitaminen kaupunginhallituksessa 84 
Urheilukentät 214, 219, 241, 359, 360, 371, 175*, 228* 
Urheilulautakunnan kokoonpano 78, 174* 

» toimintakertomus 174* 
Urheilupaikat, niiden luovuttaminen kiinteistölautakunnan hallintaan 190 

» radiokojujen rakentaminen niille 219 
Urheilu seurain avustaminen 175*—177* 
Urheilutoimintaa koskeva kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston kertomus ... 371 
Uudisrakennustyöt, rakennustoimiston talorakennusosaston suor i t tamat . 230*—232* 
Uunisaaren ja Kaivopuiston välinen silta 238 

» » Liuskasaaren välinen silta 238 
» merikylpylä 24, 171, 218, 174*, 175* 

Uutisten antaminen sanomalehdistölle 83 



Hakemisto 317* 

Vaakamestarien sodanaikainen palkka \ 235 
Yaakamestarin, pakkahuoneen ulkopuolella toimivan, taksa 253* 
Vaasankadun tont in n:o 7 viemärijohto 201 
Vaatetuskort t ien jakelu 189* 
Vajaamieliset lapset, lastensuojelulautakunnan huostaan ote tut 102* 
Vajarakennuksen rakentaminen Talin taimistoon 23, 45 
Vakuusasiakirjain tarkas tus 82 
Valiokunnat, kaupunginhallituksen ase t tamat 111 

» kiinteistölautakunnan edusta ja t niissä 315 
» ks. myös Komiteat . 

Valkonauhayhdistysten avustaminen 167, 168 
Vallilan asemakaavan vahvistaminen 54, 204 

» kivitalotontteja koskevat kauppaki r ja t 194 
» sosialidemokraattinen lasten raittiusosasto Oras, sen avustaminen 170 
» » rait t iusyhdistys Tähkä, sen avustaminen 170 
» tontt ien hinnoittelu 192, 317 
» » luovutusmuodon vahvistaminen 46 
» ulkoilmanäyttämön korjaustyöt 45 
» urheilukenttä 219 

Valmistava poikain ammatt ikoulu 43, 182 
» ty t tö jen ammatt ikoulu 17, 43, 183, 348 

Valokuvauspaikat, kiinteistölautakunnan luovut tamat 354 
Valtion ostokorttien jakelukustannukset 42 

» töissä olevien kaupungin työntekijäin työsuhteen jatkuminen 7 
Valtionapu, kansakoulujen 181 

» maan tien jatkeiden kunnossapitoon myönnet ty 228 
» sairaalain 151 
» työnvälitystoimiston 166, 134* 

Valtionrautatiet, kivihiilikaasun myynt i niille 242 
» niiden ja kaupungin välinen aluevaihtokysymys 203 

Vanhankaupungin suojeluskunta, sen ampumaradan ylläpito 203 
Vanhankaupunginlahti , sen metsästysoikeus 204 

» » vesialueen rauhoit taminen 239, 255* 
» sähköjohdon vetäminen eräälle sen luodolle 202 

Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 80 
Vankeusyhdistyksen avustaminen 251 
Vapaa huolto, ks. Helsingin vapaa huolto. 
Vapaaehtoinen palokunta, Helsingin 133, 24* 
Vapaaehtoisen väestönsiirron yhteydessä kaupungista poistuneiden helsinkiläis-

perheiden avustaminen 269 
» » » työstään poistuneet viranhal t i ja t ja 

työnteki jä t 7, 94, 262 
Vapautuneet vangit, heille makset tavat tunt ipa lka t 159 

» » töiden järjestäminen heille 158 
Vapaussodan invaliidiliitto, työnvälityksen harjoit tamisluvan myöntäminen 

sille 135* 
Varasairaalain perustaminen 37, 146 

» saamasta instrumentti lahjoituksesta esitettävä kiitos 37 
Varastoalueet 199, 333 
Varastoparakit , Helsingin suojeluskuntapiirin, alueen luovuttaminen niitä var-

ten . . . 341 
Varastosuoiaa koskevan vuokrasopimuksen purkaminen 212 
Varatyöt 158, 216* 
Varsasaaren kioskin vuokralleanto 357 
Vartiointi, satamien 235 
Vartiokojun siirtäminen 237 
Vastaanotto- ja ammattioppilaskoti, sen toiminta 100*, 102*, 105* 

» » » » uudisrakennus 23, 41, 90*, 94* 
j> » » sitä koskevat kaupunginhallituksen pää-

tökset 161 
» » » uusien virkojen perustaminen sinne 40 

Vauhti-Veikot, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 176* 
Vedenhankinta, Herttoniemen 191, 241 

» Leppävaaran uuden päärakennuksen 351 



318* Hakemisto 

Vedenhankinta, Toivolan koulukodin . 94* 
» Toivoniemen koulukodin 
» ympäristöalueiden 

Vedenheittolaitokset 
Veduta nimisen kahvilarakennuksen vuokralleanto ^ 

W Ä 228* 
Veneeristen taut ien poliklinikan lääkärin viran hoitaminen 140 
Venelaiturimaksut Z b l ' £ £ Verhoilija-ammattikoulun avustaminen ••• • • lö* 
Verkkopallokentät u ^ T a * 
Verojäämien pakkopermta Ai± 

V erot, Talin taimistosta makse t tava t J 
Verotasausrahaston valmistumista koskeva ilmoitus 11 
Verotilasto ^ 
Verotusvalmisteluviraston a n t a m a t t i l iraporti t VJ 

» tarkkai l i jan kertomus 8 
» viranhal t i ja t 92, 6* 
» vuosikertomus * 6* 

Verovelvollisen henkilön tulosta verotettaessa teh tävä vähennys • 11 
Veroäyriltä makse t tava veromäärä 122, 7* 
Vesa, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 176 
Vesialueet, Munkkiniemen, niiden jako 208 

» sa tamalautakunnan vuokralle a n t a m a t 251* 
» Vanhankaupunginlahden, niiden rauhoit taminen 239 

Vesijohdon johtaminen Hesperian pesäpallokentälle 241 
» » Kivinokan kansanpuistoon 241 
» rakentaminen Oy. Strömberg ab:n tehdasalueen rajalle 50 
» » Ruskeasuolle 351 
» rakentamiseen Haagaan myönnet ty lupa 336 
» » Herttoniemeen myönnet ty lupa 336 

Vesijohtolaitos, kaasu suojeluvälineiden hankkiminen sen jakeluhenkilöstölle ... 257 
» puu- ja puuhiil ikaasuttimien hankkiminen sen autoihin 240 
» sen auton myyn t i 240 
» » henkilökunnan maanpuolustuksen hyväksi tekemä ylityö.. . 240 
» » kassavajaukset 240 
» » käsikassa 240 
» » määrä raha t 13, 20, 22, 68, 240 
» » pohjavesi tutkimukset 241 
» » tilapäisten kemiallisten päivystäjäin palkkaaminen 20 
» » toimistohuoneisto 240 
» » uudistyöt 22, 26, 68, 241 

Vesijohtoliike Onninen oy :n vesi- ja viemäri johtotyöt 241 
Vesijohtoputkien hankinta 227, 241 
Vesijohtotunnelien käy t tö väestönsuojina 267 
Vesi johtotyöt 22, 26, 68, 241 
Vesipostit 241, 351 
Vesiproomujen takavarikoint i 307 
Vesisäiliöiden naamiointi 302 

» ta i vesikaivo j en rakentaminen kaupungin keskiosiin.... 114, 134, 241 
» ympäristössä olevien puistoalueiden hoito 231 

Westendin hu vilakaupungin rakennussuunnitelma 64 
Viemärityöt 23, 201, 227, 229—230, 241, 226*, 228* 
Vienti 258* 
Vies ti verkosto, väestönsuojelun 194* 
Vihdin maantien rakentaminen r 195 
Viikin latokartanon maiden metsästysoikeus 204 

» varasairaalan kunnostamiseen myönnetyn määrärahan siirto 37 
Viikinmäki, ampumarata-alueen vuokraaminen sieltä 203, 342 

» sen rakennussuunnitelma ' 223 
Viipurin kaupungin kaasulaitoksen ti l inpäätös 242 

* » mielisairaalan potilaiden hoitomaksujen periminen 147 
» merenkulkukoulu, huoneiston luovut taminen sille 211 
» satamatyömieskunta, alueen vuokraaminen sille 322 



Hakemisto 319* 

Viljelyspalstat, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 322, 340 
» niitä koske vain vuokrasopimusten pidentäminen .... 325—326, 356 

Viljelyspalstatoiminta 157 
Viranhaltijain asevelvollisuus sodan sattuessa 262 

» linnoitustöihin lähteneiden, työsuhde 304 
» palkkakysymykset 5, 95, 96 
» siirtämistä toisiin toimiin koskeva päätös 95, 262 
» sotatilanteen aiheuttamia virkalomia koskevat määräykset 262 
» vapaaehtoisen väestönsiirron yhteydessä työstään poistuneiden, 

työsuhteen määrääminen 94 
Viransijaisuusmääräysten tulkinta 95 
Viransijaisuuspalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 98, 102 
Virastojen ja laitosten sodanaikainen sijoitus 261 
Virastovaratyöntekijät 225, 247, 36*, 95* 
Virkalomat, sotatilanteen aiheuttamat 262 
Virkamatkain korvausten määrääminen 7 
Virkamiesruokala, kaupungin, sen huoneisto 211 
Virkasäännön 28 §:ään tehdyn lisäyksen hyväksyminen 7 

» tulkinta 93 
Virkavapaudet, niiden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 98, 102 
Virkojen julistaminen haettavaksi 94 
Virvoitusjuomakioskit 353 
Visa, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 176* 
Visakoivujen myynti 218 
Voimistelu työn tukeminen 171, 175*—177* 
Vuokko, lastentarha, kokopäiväosaston perustaminen sinne 17, 25, 44, 185 
Vuokraamattomia huoneistoja koskeva tiedustelu 3* 
Vuokra-autoasemain järjestäminen 127 
Vuokra-autojen lukumäärän rajoittaminen 127 

» yötaksan käytäntöönotto 127 
Vuokraehdot, linja-autoaseman 352 
Vuokrajärjestelyt 343 
Vuokrakysymykset 51, 196, 318—334, 347—354, 356 
Vuokralle annetut asuntotontit ja -pa ls ta t ... 318 

» » tehdastontit 321 
» » viljelyspalstat 322, 340 
» otetut huoneistot 347 

Vuokramaksujen alentaminen 198, 203, 212, 352 
» järjestely 201, 343 
» palauttaminen 203 
» suorittamisen lykkääminen 199, 212 

Vuokransovittelulautakunnan asettaminen ja lakkauttaminen 126 
Vuokraoikeudet, niiden siirtäminen 237, 326—331, 343 
Vuokrasopimusten muuttaminen 342, 352 

» peruuttaminen 321 
» pidentäminen 198, 236, 323—326, 333, 347, 356 
» purkaminen 212, 248 

Vuokratiedustelun järjestäminen 91, 3* 
Vuokravelat, sotapalvelukseen kutsut tujen, niiden järjestely ' 303 
Vuokravelkojen järjestelylautakuntien asettaminen 1 303 
Vuositilintarkastajain ja heidän varamiehensä vaali 5 
Vuota- ja öljymakasiini, Kata janokan 237 
Vuota varastorakennus, teurastamon, sen laajentaminen 250 
Vuotien tarkastus 248 
Väestönsuojat.. . 51, 59, 150, 257, 267—269, 271, 291—300, 333, 194*, 222*, 229* 
Väestönsuojelua koskevat asiat v. 1939 257—270 

» » » » 1940 271—301 
Väestönsuojelukeskus 274—276, 278, 352 
Väestönsuojelukoulutus 265, 282 
Väestönsuojelulautakunta ja sen toimisto 16, 78, 262, 271, 273, 277, 278, 192*, 193* 
Väestönsuojelumuodostelmat 24, 286—290, 300 
Väestönsuojelumäärärahat 24, 27, 271, 301, 229* 
Väestönsuojelupäällikön määrääminen 274 
Väestönsuojelutoimikunta 262 
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Väestönsuojelutoimin ta, ks. myös Ensiapuasemat, Evakuoi nti y.m. 
Väestönsuojelutoimisto, ks. Väestönsuojelulautakunta ja sen toimisto 
Väestönsuojelu valistustoiminnan tukeminen 269 
Väestönsuojelu välineiden hankinta ja säilytys . 265, 285, 294, 196* 
Väinämöisenkadun kentän kunnostaminen sotaväen harjoituspaikaksi 307 

» varrella olevan puistoalueen kunnostaminen 24 
Väinölän turvakodin avustaminen 167 
Väkijuomain anniskeluoikeudet, niitä koskevat lausunnot 74 
Värtsilä-yhtymä oy:n ja kaupungin välinen kauppasopimus 193 
Västersundomin rakennussuunnitelman laatiminen 64 

Yhteenajo, puhtaanapitolaitoksen kasteluauton ja Raitiotie ja omnibus oy:n lin-
ja-auton 126 

Yhteiskunnallisen korkeakoulun avustaminen . 185 
» » hallituksen jäsenen ja varajäsenen vaali 80 

Yhteislaulutilaisuuksien järjestämiseen myönnetty lupa 204, 338 
Yksityishoitoon sijoitetut köyhäinhoidolliset henkilöt 57* 

» » lapset 105* 
Yleinen ammattilaiskoulu 184, 348 
Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahaston kar tu t taminenl l , 27 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahain jako 112, 166—170 
Yleisostokorttien jakelu 189* 
Yleisten töiden lautakunnan eräiden töiden aloittaminen 231 

>> » » kokoonpano 79, 215* 
» » » määrärahat 13, 19, 65 
» » » vuosikertomus 215* 

Yliopiston ja kaupungin välinen sopimus Kivelän sairaalan käytöstä 148 
Ylioppilaiden järjestämä romunkeräys 261 
Ylityöt, maanpuolustustarkoituksessa tehdyt 240 
Ympäristöalueet, kaupungin, niiden vedenhankinta 64 
Yöliikenteen järjestäminen raitiotielinjoilla 29, 129 
Yömajat, niiden ylläpidon avustaminen 167 
Yötaksan käytäntöönottaminen autoliikenteessä 127 

Äitiysavustukset 113* 
Ässä-rykmentin miesten ottaminen kaupungin palvelukseen 158 

» muistomerkin pystyttäminen 53 

Öhrn, Gustaf, oy.lle luovutettu näyttelyalue 197 
Öl jy - ja vuotamakasiini, Katajanokan 237 
Örnen urheiluseuran avustaminen 176* 



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

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
I lmestyi aluksi erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, s i t temmin 
kaksikielisinä painoksina suomen- ja ruotsinkielisin r innakkais tekste in . 
V. 1933 ja myöhemmin ilmestyneissä julkaisuissa on yks inomaan suomen-
kielinen tekst i , m u t t a taulukoissa on ruotsinkieliset sekä — sarjoissa I, 
I I , I I I ja VI — ranskankiel iset otsakkeet ; s a r j a s t a VI on ku i tenk in myös 
erillinen ruotsinkielinen painos, joka lukuvuoteen 1936/37 saakka sisältää 
vain ruotsinkielisten opetuslaitosten to imin taker tomukse t m u t t a siitä läh-
t ien ka ikk i kyseiset ke r tomukse t . 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston jul-
kaisema. 

1—20. 1910—35. 
21—25. 1936—40 (edellinen osa). 

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-
t en laitosten hal l i tuksen julkaisema. 
1—27. 1916—42. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimis ton julkai-
sema. 
1—24. 1916—39. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 
1—12. 1916/17—1940/41. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. 
Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsakkeet ; sisällysluettelo on 
v:s ta 1909 laadi t tu myöskin ranskankielellä. 
Helsingin kaupungin raha to imikamar in julkaisema. 

1—4. 1905—08. 
Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 

5—11. 1909—15. 
12—33. 1919—41. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. 
Julkais tu a inoastaan ruotsinkielellä v:lta 1888—1901, erillisinä suomen- ja 
ruotsinkielisinä painoksina v:l ta 1875—87 ja 1902—31 sekä v:n 1932 kerto-
mukses ta alkaen a inoastaan suomenkielisenä painoksena. 
Helsingin kaupungin raha to imikamar in julkaisema. 
1—20. 1888—1907. 
Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 

1—3. 1875—87. 
21—53. 1908—40. 
Henki löhakemisto 1875—1930. 



D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston 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—17. 1934—43. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 
1—19. 1923—41. 

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


