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Huoneistot, kiinteistölautakunnan vuokralle ottamat 363 

» niiden myyntihinnan arviointi 367 
» » vuokrankorotukset 363 

Huoneistotilaston laatiminen 120 
Huonekalutehdasta varten luovutettava tontti 60 
Hyppypaikan järjestäminen pääpaloaseman pihamaalle 179 
Hyppyrimäet 380 
Hyryläinen, T. ja K., tontin myynti heille 59 
Hyväntekeväisyyskonsertit, kaupunginorkesterin luovuttaminen niihin 246, 227* 
Hyvösen lastenkoti 209—210, 132* 
Hälvik, suurjännitehaarajohdon vetäminen sinne 259, 351 
Hälytyslaitteet 225 
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Hämeentien tontteja n:ot 37, 39, 41 ja 43 koskevan rakennusajan pidentä-
minen 68 

Häätämiset 352, 357 

Idrottsföreningen Kamraterna yhdistyksen avustaminen 204*, 205* 
» Odd yhdistyksen avustaminen 206* 
» Union yhdistyksen avustaminen 206* 

Idrottsklubben 32 yhdistyksen avustaminen 205* 
» Örnen yhdistyksen avustaminen 206* 

Ikopal, oy., alueen myynti sille 64 
Ilmahälytyslaitteet 225 
Ilmapommitusten aiheuttaman asuntopulan lieventämisen tutkiminen 154 

» uhrien avustaminen 230 
» » hautaaminen 149 
» » sairaalahoito 197 

Ilmapommitusvauriot 47, 233, 273, 275, 288, 303, 314, 237* 246*, 252* 
Ilmarinen nimisen maapalstan erottamisoikeuden osto 53 
Ilmasuojelu, ks. myös Väestönsuojelu. 
Ilmasuojeluhenkilöstö 223 
Ilmasuojelukeskuksen alaisille joukoille toimitettava muona 307 
Ilmasuojelumuodostelmat, kaasulaitoksen 311 

» niiden majoitus- y.m. huoneistot 224 
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen tontti 252 
Ilmatorjuntakaluston maksaminen 225 
Ilmatorjuntapatteri, Taivaskallion, sen kesävesijohto 310 
Ilmatorjuntapatteristo, Länsisataman, soran luovuttaminen sille 262 
Ilmoitukset, kaupunginhallituksen, niiden julkaiseminen 111 

» kiinteistölautakunnan, niiden julkaiseminen 323 
Imatra, raittiuskerho, sen avustaminen 216 
Invaliidien käyttöön vuokrattavat omakotitontit 69 

» työkotiyhdistyksen avustaminen 213, 214, 217 
» työnvälitys 211, 139* 
» yhdistys, Helsingin, sen avustaminen 213, 214 

Invaliidikoti, Suomen punaisen ristin, huvilan vuokraaminen sille 364 
Invaliidisäätiö, alueen vuokraaminen sille 254 

» kaasu johdon vetäminen sen rakennukseen 98 
» kadun rakentaminen sen tontilta Turuntielle 250 
» sen alueen tie-, viemäri- ja sähkö johtotyöt 90, 99 
» « tonttia koskeva asemakaavanmuutos 80 
i> vesijohdon vetäminen sen rakennukseen 97 

Irtaimen omaisuuden inventointi 4 
» » inventtaajain vaali 103 

Irtolaishuolto 38, 202, 69*, 91*—93* 
Iso Pässi nimisen saaren vuokraoikeuden pidentäminen 344 

» Verkkosaari, kalan tukkumyynnin iäriestäminen sinne — 24, 94, 304 
Istutukset ! 25, 289, 249*-257* 
It. Puistotien järjestely 285 
» Teatterikujan katumaan pakkolunastaminen 251 

Jakokustannusten suorittaminen 327 
Jalankulkuliikenteen laskeminen 176 
Johannesbackenin tilan erään alueen erottamisoikeuden osto 53 
Johtosääntö, kansanhuoltotoimiston, sen hyväksyminen 43 
Joulukuusten myyntipaikat, kiinteistölautakunnan luovuttamat 366 

» pystyttäminen 327 
Juhannuksen vietto kansanpuistoissa 369 
Jukolan pojat yhdistyksen avustaminen 206* 
Julkaisujen osto 318 
Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan kokoonpano 103 

» » vuosikertomus 23* 
Juoksuhaudan käyttö 266 
Juopumuksesta pidätetyt henkilöt 95*—96* 
Juurikasvien aumaaminen Herttoniemessä * 267 
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Juurikasvien, kaupungin maatilojen, käyttö 267 
» säilytyspaikkojen vuokralle anto 365 
» varastointi 247, 270, 307 

Jäiden ottamiseen myönnetty lupa 358 
Järjestyssäännöt, teurastamon jäähdyttämön 94 
Järvelän, J., lakka- ja väritehdas oy., tontin myynti sille 61 
Jäsenmaksujen suorittaminen 159 
Jätepaperinkeräyksen toimittaminen r 210 
Jätteiden keräys 153, 257, 348 
Jäänsärkijät 297, 276*, 281* 
Jäätelön myynti kadulla 366 

Kaapelien vetäminen 300 
Kaasuhyökkäyksen varalta hankittujen varusteiden luovuttaminen puolustus-

laitokselle 318 
Kaasu johdon vetäminen Invalidisäätiön rakennukseen 98 

» » Porthaninkadun kansakoulutaloon 233 
» » Suvilahdenkatuun 312 

Kaasu johto verkoston ulottaminen Herttoniemeen 98, 312 
Kaasulaitos, alueen vuokraaminen sille » 300 

» sen eräiden töiden aloittaminen 312 
» » ilmasuojelumuodostelmat 311 
» » liittymämaksun jättäminen perimättä 98 
» » määrärahat 22, 24, 98, 311 
» » rahakkeisto 312 
>> » työntekijäin kahvitauko 311 
>> » viistokammiouunien korjaaminen 98 
>> » viranhaltijat 97, 310 
» » väestönsuoja * 312 
» siellä sattunut varkausrikos 312 

Kaasumaksujen kannannan järjestely 95 
Kaasumyrkytys vahinkojen korvaaminen 312 
Kaasun, ilmaisen, myöntäminen eräille viranhaltijoille 98 

» jakelun säännöstely 312 
Kaasuttimen asentaminen moottorihinaaja H 2:een 298 
Kaasuttimien hankkiminen autoihin 290, 294, 306, 315 
Kaatuneiden haudoille laskettavat seppeleet 159 

» muistotaulujen sijoittaminen kansakouluihin 233 
» omaisille myönnettävät etuisuudet ,.· 149 
» perheenjäsenten lääkärin- ja sairaanhoito 197 

Kadonneen velkakirjan vakuuden hyväksyminen 164 
XXI kaupunginosan asemakaava 75, 262 

» » tonttien luovuttaminen 54 
XXII kaupunginosan tehdastonttien arvioimisperusteet 56 

» » tonttien myynti vuokraajilleen 56—58 
Kahvila Vedutan vuokralleanto 364 
Kahvila-alueen vuokraminen Arkadiankadun varrelta 344 

» » Ravintola Elite oy:lle 341 
Kainojen köyhien avustaminen 202 
Kaisaniemenkadun tontin n:o 1 rakennusajan pidentäminen .·..... 68 
Kaisaniemi, alueen luovuttaminen sieltä valtionrautateille 253 

» sen ravintolan vuokralleanto 364 
» » verkkopallokentät 381 
» siellä olevan raja-aidan sijoituspaikka 261 

Kaislan luovuttaminen kaupungin rannoilta 262 
Kaivohuoneen vuokralleanto 363 
Kaivonpaikka-alueen vuokraaminen Tuurholmasta 357 
Kaivopuisto, Länt., sen huvila-alueen vuokra-aika 73 

» . » » huvilan n:o 6 vuokraaminen 364 
» maratonkilpailujen järjestäminen siellä 261 
» merikaapelin johtaminen sieltä Pikku-Mustasaareen 300 
» sen rantatien edellyttämä aluevaihto 55, 77 
» » » järjestely 285, 236* 
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Kaivopuisto, yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen siellä 261 
Kalajäähdyttämön rakentaminen 228* 
Kalakaupan järjestäminen 24, 94, 304, 273* 
Kalapiha, £tel . Makasiinikadun 365 
Kalastusoikeuksien myöntäminen 303, 358, 276* 
Kalastusvälineiden säilytyspaikat 350 
Kalervo, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 206* 
Kalliinajanlisäykset, työtupien hoidokkien ja työntekijäin... . 202, 203 

» viranhaltijain ja työntekijäin . 6, 129 
Kallio, vesijohdon vetäminen sinne 97 
Kalliolan kesäkoti, penkkien luovuttaminen sille 292 

» poika- ja tyttökerhotyön avustaminen 214, 215, 132* 
Kallion luistinrataa ylläpitävien seurojen avustaminen 204* 

» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 206* 
Kallioniemen kesäkodin vlläpidon avustaminen 213, 215 
Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat. 
Kaluston hankinta ja korjaukset 149 
Kampin ala-asema 317 
Kamraterna urheiluseuran avustaminen 204*, 205* 
Kaniinien pito siirtolapuutarhoissa 371 
Kansakoulu, Mellunkylän, alueen vuokraaminen sitä varten 73, 340 

» Pukinmäen, rakennuksen vuokraaminen sitä varten 271, 357 
Kansakoulukadun tontin n:o 1 järjestely 54 
Kansakoulumaksut, Pirkkolan omakotialueella asuvien oppilaiden 237 
Kansakoulunkäynti, siirtoväen lasten 237 
Kansakoulunopettajani uintiohjauskurssien järjestäminen 236 

» virkasuhteita koskevat kysymykset 130, 231 
Kansakoulu oppilaat, ammatinvalinnan neuvontakir jäsen julkaiseminen heitä 

varten 237 
» psykiatrisen hoidon järjestäminen heitä varten 46 
» vapaiden raitiotiematkojen myöntäminen heille .... 235 
» vitamiinivalmisteiden jakaminen heille . 236 

Kansakoulut, kouluhammasklinikan siirtäminen niiden johtokuntain hallintaan 101* 
» niiden Aleksis Kiven koulussa sattunut varkaus 235 
» » Cygnaeuksen koulun oppilaskirjaston kirjalaskut 235 
» » eräiden viranhaltijain vapaat raitiotiematkat 235 
» » huoneistot 233—235 
» » johtajain vuosi- ja luokkapalkkiot 46 
» » kansliain toimisto- ja kanslia-apulaisten virkojen siirtämi-

nen ylempään palkkaluokkaan 46 
» » kesäsiirtolatoiminta 46, 236 
» » koulupuutarhatoiminta 46, 236 
» » luokkien oppilasluku 46 
» » määrärahat 18, 46, 47, 233 
» » sankarivainajain muistotaulujen sijoittaminen 233 
» » työaika 232 
» » valtionapu 237 
» » viranhaltijat 231—232 
» puhehäiriöiden korjaamista tarkoittavan opetuksen järjestäminen 

niihin 236 
» raittiustyön tukeminen niissä 237 
» ruoka-aineiden saanti niiden jatkokoulujen kotitalousopetusta 

varten 235 
Kansakoulutalo, Annankadun, sen kunnostaminen sotasairaalaksi 197 

» Lapinlahden uusi, sen vihkiäisjuhla .. 233 
» » vanha, sen luovuttaminen Marian sairaalan käyt-

töön 191 
» Mäkelänkadun, sen uudisrakennus 221 
» Porthaninkadun, sen ilmapommitusvaurioiden korjaaminen ... 47 
» uusi, sen pääpiirustukset 47 

Kansakoulu tontti Vallilassa, sitä koskeva asemakaavanmuutos 80 
Kansalaisoikeudet, Suomen, niiden saantia koskevat anomukset 100 
Kansaneläkevakuutusmaksut 124, 168, 10* 
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Kansanhuollon ohjesäännön hyväksyminen 43 
Kansanhuoltolautakunnan johtosäännön laatiminen 153 

» kokoonpano 102, 103, 207* 
» kokoukset 207* 
» määrärahat 18, 43, 44, 221 
» ohjesääntö 218 
» toimintakertomus 207* 

Kansanhuoltotoimiston huoneistot 221 
» johtosäännön hyväksyminen 43 
» polttoainepäällikön asettaminen 43 
» puhelinkeskus 151 
» toiminta 207* 
» toimistopäällikönvirka 43 
» viranhaltijat 43, 219—220 

Kansankonsertit 246 
Kansankonservatorio, sivistysjärjestöjen, sen avustaminen 214, 215 
Kansanpuistot, juhannuksen vietto niissä 369 

» maa-alueiden vuokraaminen niistä 368 
niiden hallintaa koskeva vuosikertomus 381 

» huvilat 368 
» liikenne 369 
» ravintolat ja kioskit 272, 368 

niille kuuluvan kaluston lainaaminen · 371 
niissä harjoitettu leiritoiminta 369 

Kappaletavara-aseman järjestäminen 300 
Kappeliesplanaadi, suihkukaivoveistosten pystyttäminen sinne 289 
Karjalaiset, naisvoimisteluseura, sen avustaminen 206* 
Karjala-kerhojen keskusliitto, työkalujen luovuttaminen sille 292 
Kartat, Helsingin ja sen ympäristön 250 
Kassantarkastukset, revisiotoimiston suorittamat 122 
Kassa vajausten korvaaminen 118 
Kastelu vaunujen lainaaminen puolustuslaitokselle 295 
Kasvattilapset, lastensuojelulautakunnan valvonnan alaiset 120* 
Kasvatusopillisen kirjaston ja lukusalin avustaminen 214, 215 

» » säätiön hallituksen vaali 322 
Katajaiset, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 206* 
Katajanokan haukat yhdistyksen avustaminen 206* 

itäpäähän rakennettava muuntoasema 317 
tulli- ja pakkahuonerakennuksen muutostyöt 302, 236* 
uudisrakennustyöt 236* 
vuota-ja öljyvarastorakennus 221, 234* 

iinankadun leventäminen 264 
Katsastajat, terveydenhoitolautakunnan alaiset 182 
Katselmusten suorittaminen 352 
Katujen jalkakäytävien kunnostaminen 285 

» leventäminen 264 
» nimien muuttaminen 79 
» poikkiprofiilien hyväksyminen 360 
» puhtaanapito f . 295, 260*, 265* 
» päällystämistä koskevat asiat 285, 240* 
» rakentaminen 250, 285, 236 

Katukahvila-alueiden vuokralleanto 341, 344 
Katukauppa 272, 366 
Katumaan korvausluettelon pitäminen 326 

» myynti Arabia oy 66 
» pakkolunastaminen 251, 252 

Katurakennusohjelma, v:n 1942 353 
Katutyöt 25, 89, 91, 288, 302, 240*, 241*, 245*—246* 
Katuvalaistus 24, 99, 100, 241* 
Kaukoavustusalueiden, palotoimen, jako 176 
Kauppahallit 51, 272, 365 
Kauppahinnan, tontin, alentaminen 253 
Kauppakirjan laatiminen 67 

Katari 
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Kauppakorkeakoulun hallituksen kokoonpano 107 
» suomenkielisen, tonttipaikka 55 
» ylioppilaskunnan työnvälityksen harjoittamislupaa kos-

keva anomus 41, 141* 
Kauppatieteiden kandidaattiyhdistyksen työnvälityksen harjoittamislupaa kos-

keva anomus 41, 141* 
Kauppatorin silakanostajain rekisteröinti . 249 

» uudelleenjärjestely 25, 83, 264 
Kaupunginagronoomin valtuuttaminen edustamaan kaupunkia eräissä toimi-

tuksissa 268 
Kaupungineläinlääkärin viran hoitaminen 34, 183 
Kaupungingeodeetin antama vuosikertomus 377 

» valtuuttaminen edustamaan kaupunkia eräissä toimituk-
sissa 268 

» viran siirtäminen ylempään palkkaluokkaan 51 
Kaupunginhallituksen alaisten virastojen työaika kesällä 126 

» asiamiesosaston viranhaltijat 109, 114 
» edustajat hallituksissa, lautakunnissa y.m 111 
» ja kaupungin lautakuntain yhteistyö 111 
» kokoonpano 3, 109 
» kokoukset 109, 110 
» kuulutusten julkaiseminen H l 
» 10-vuotisjuhlassa pidetyt puheet 109 
>> määrärahain ylittäminen 3 
» pöytäkirjain tarkistus HO 
» vuosikertomus 109 

Kaupunginjohtajan kaupunginhallituksen 10-vuotisjuhlan johdosta pitämä puhe 109 
» virkaketju 100, 158 

Kaupunginjohtajat 112 
Kaupunginkanslian huoneistot 114 

» viranhaltijat 109, 112—114 
Kaupunginkassan tarkastajien vaali 103 
Kaupunginkirjasto, sen aukioloajan pidentäminen 19, 49 

» » johtokunnan kokoonpano 104, 214* 
» » toimintakertomus 214* 
» » työvoiman lisääminen 19 
» » viranhaltijat 214* 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 244 

Kaupunginkätilöt 182 
Kaupunginlääkärin, ensimmäisen, viran järjestely ja hoitaminen · · · 33, 180 
Kaupunginmuseo, rakennustoimiston kalustoluettelosta poistettujen esineiden 

luovuttaminen sille 292 
» sen johtokunnan kokoonpano 104, 222 
» » vuosikertomus 222 

Kaupunginorkesterin johtajan eläke 49 
» » virka 223* 
» iäsenen E. Huttusen eläke . 50 
» konsertit 246, 224* 
» luovuttaminen hyväntekeväisyyskonsertteihin 246, 227* 
> määrärahat 245—246^ 
» toiminta 223* 
» valtionapu 27, 246^ 
» valtuuskunta 223 
» viranhaltijat 245, 223 

Kaupunginsihteerin tehtävien hoitaminen 3· 
Kaupungintalon juhlasalin käyttö 271 

» puhelimet 151 
» suojelujohtajäin määrääminen 248 

Kaupunginvaltuuston jäsenten vapauttaminen tehtävästään 1 
kokoonpano 1 
kokousten lukumäärä y.m 3 
vaalilautakunnan kokoonpano 102 

» vuosikertomus 1 

91* Kunnall. kert. 1941 22* 
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Kaupunginviskaalinviraston apulaissyyttäjän tehtävien hoitamisesta suoritet-
tava palkkio 29 

» määrärahat 28 
» viranhaltijat .. 28, 169 

Kaupunginvoudin, toisen, konttori, uuden toimistoapulaisen palkkaaminen sinne 15 
Kaupunkipäivät, X 10 
Kaupunkilähetys, ks. Helsingin kaupunkilähetys. 
Keittiö jätteiden keräyspaikan vuokraaminen 257, 348 
Kelkkamäet 244* 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton avustaminen 243, 131* 

» » » toimitettava jätepaperinkeräys 210 
» » » tonttia koskevan rakennusajan pi-

dentäminen 67 
» » » vapauttaminen vuokramaksusta.... 271 

Kenttäurheilijat yhdistyksen avustaminen 206* 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistyksen avustaminen 216 
Keskuslämpö oy., tontin myynti sille 60 
Keskus valimo oy., tontin myynti sille 61 
Kesäloma, kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijain 114 

» korvauksen myöntäminen sen menettämisestä 126 
» rakennustoimiston viranhaltijain ja työntekijäin 229* 
» viranhaltijain ja työntekijäin 6 

Kesämajojen pystyttäminen 341, 364 
Kesä n aikan a noudatettava työaika 126, 324 
Kesäsiirtolain avustaminen 210, 213, 214, 132* 
Kesäsiirtolatoiminta 46, 236 
Kesävesijohdon järjestäminen Taivaskallion ilmatorjuntapatterille 310 
Kesävirkistyskoti, kunnantyöntekijäin, sen avustaminen 217 
Kiertävän liha- ja leikkelekaupan järjestäminen 180 
Kiiltokangas oy., tontin myynti sille · · 61 
Kiinnityksen siirtäminen myöhemmäksi 163 
Kiinteimistö oy. Elimäenkatu 23, tontin myynti sille 61 
Kiinteistö oy. teollisuuskatu 1 e, tontin myynti sille 61 
Kiinteistöhallinnon uudelleenjärjestely 50, 228* 
Kiinteistöjen omistamis- ja hallitsemisoikeuksien saantia tarkoittavat ano-

mukset 101 
» puhtaanapito 261* 

Kiinteistökauppojen raukeaminen 254 
Kiinteistölautakunta, elintarvikekeskuksen ja työtupain toimitalon luovutta-

minen sen hoitoon 248, 306 
» sen alaisen apulaismetsänvartijan A. E. Eklundin kesä-

loma 248 
» » kokoonpano 104, 323 
» » kokoukset 323 
» » käsittelemät asiat 323 
» » vuosikertomus 323 

Kiinteistömäärärahat 20, 52, 249 
Kiinteistötoimisto, naistyövoiman sijoittaminen sen töihin 205 

» polkupyöräin hankkiminen sinne 250 
» sen asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 359 
» » ent. halli- ja torikaupan valvojan M. Heinosen muisto-

taulun valokuvauttaminen 327 
» » kaluston hankinta 249 
» » kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat 368 
» » » vuosikertomus 380 
» » kartta-aineiston käyttö 250 
» » maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan kuu-

luvat asiat 362 
» » » » » vuosikertomus 377 
» » maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 354 
» » » vuosikertomus 372 
» » mittausapulaisten kesälomapalkat 362 
» suojeluvalvojan tehtävät 326 
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Kiinteistötoimisto, sen talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 362 
» » toimistopäällikön J. W. Andersinin eroamisen johdosta 

järjestetty tilaisuus 327 
» » tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 328 
» » työaika kesällä 324 
» » uudelleenjärjestely 154 
» » viranhaltijat 51, 247, 324—326, 372 
» » virkapuheluoikeus 248 

Kiinteän omaisuuden katselmusmiesten vaali 103 
>> » vakuuttaminen 273 

Kiljavannummen parantolaan siirretyn Marian sairaalan lastenosaston sairas-
maksut 35 

Kilpi, raittiusyhdistys, sen avustaminen 216 
Kilven urheiliiat yhdistyksen avustaminen 206* 
Kioskit 272, 366, 368 
Kirjapainokoulu 238, 241 
Kirjoja sokeille yhdistyksen avustaminen 214, 215 
Kirkkonummen kansanhuoltolautakunta, halkojen lainaaminen sille 276 
Kirkollisverotus 17*—20* 
Kirkon rakentamista varten varattu tontti 56 
Kirurgisen sairaalan istutukset 289 
Kivelän sairaala 15, 35, 36, 78, 186, 187, 189, 192—193, 195, 264 

» sairaala-alueen eteläosan järjestely 360 
Kivinokan kansanpuisto 368, 369, 382 
Kohvakka, G., työntekijänleski, hänen luontoisetunsa 265 
Koiratarha-alueen vuokralleanto 73, 348 
Koiravero, sotakoirien 168, 218 
Koirien, opas-, kuljettaminen raitiotievaunuissa · · 31 
Koitto, raittiusyhdistys, sen avustaminen 216 
Kolmivuotiskatselmukset 352 
Komiteapalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 155 
Komiteat, kaupunginhallituksen asettamat 152, 48* 

» kaupunginvaltuuston asettamat 7, 107 
» kiinteistölautakunnan asettamat 326 

Kompassien tarkistus 281* 
Konsertit, kaupunginorkesterin 224*—225*, 226* 
Kontorens platsförmedling yhdistyksen työnvälityksen harjoittamislupaa kos-

keva anomus 41, 141* 
Konverttaaminen, lainain 160 
Korkeamman kaupoaopetuksen kannatus oy., tonttien myynti sille 55 
Korkeasaaren eläintarhan eläinkannan supistaminen 369 

» » toiminta 382 
» pajarakennuksen työt 278 
» työtupa- ja varastorakennuksen rakennustyöt 269 
» töihin sijoitettava naistyövoima 205 
» uimalaitoksen vuokralleanto 370 

Korkeussuhteet, eräiden kortteleiden 263, 360 
Korsirehun hankinta 222 
Kortteen luovuttaminen kaupungin rannoilta 262 
Kortteli n:o 177, siellä olevien rakennusten myynti 303 

» » 511, sen tontteja koskevan rakennusajan pidentäminen 67 
» » 692. sen aitaaminen 294 

Korvapoliklinikka, yliopiston, ylimääräisen sairaanhoitajattaren palkkaaminen 
sinne 186 

Korvauksen määrääminen kaadetuista puista 352 
Korvausobligatioiden vastaanottaminen maksunsuorituksena 164 
Koteja kodittomille lapsille nimisen yhdistyksen avustaminen 42, 103*, 131* 

» » » » » tontin asemakaavanmuutos 79 
Kotiapulaiskoulun ylläpidon avustaminen 214, 215 
Kotiavustukset, köyhäinhoidolliset 65* 
Kotitalouslautakunta, sen kokoonpano 104, 211* 

» » vuosikertomus 211* 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 241—242 



324* Hakemisto 

Kotitalousopetus kansakouluissa ... 235 
Kotkat, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 205* 
Kottbv privata svenska barnträdgärd lastentarhan avustaminen 214, 215, 132* 
Kouluhammasklinikka 34, 185, 101* 
Koulukodit, niiden toimintakertomus 108*—113*, 126* 

» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 207—209 . 
Koulunkäynti, siirtoväen lasten . .. · · 237 
Koulupuutarhat, ilmaisen lämpimän aterian jakaminen niissä työskenteleville 

oppilaille 46 
» niiden kustannukset 236 
» sellaisen perustaminen Mäkelänkadun varrelle 46, 236 

Koulutonttien luovuttaminen 69, 83, 340, 341, 343 
Kreikkalais-katolinen seurakunta, yksityinen, sen hautausmaa-alueen asema-

kaavan vahvistaminen 74 
Kristillisen ylioppilasliiton avustaminen 218 
Kronohagens idrottsförening yhdistyksen avustaminen 205* 
Kuivatun rantaruo'on varastoiminen 350 
Kukkienmyyntipaikat kaupungin kaduilla 366 
Kulkutautisairaala 24, 35, 187, 189, 191—192 
Kullatorpan lastenkodin toiminta 112*, 126* 
Kullervo, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 205* 
Kulmalan tilan erään alueen erottamisoikeuden osto 53 
Kulosaaren ja Herttoniemen välisessä salmessa olevan luodon vuokrasopimuk-

sen pidentäminen 344 
» » Kuoresaaren välille rakennettava penger 298, 236* 
» kartano, sen luovuttaminen kunnalliskodin väliaikaiseksi haara-

osastoksi 200 
» » siellä toimivan kunnan työntekijäin kesävirkistyskodin 

avustaminen 217 
» korttelin ,n:o 22 rakennussuunnitelman muutos 360 
» » » 41 a rakennussuunnitelman muutos 281 
» sillan siltamaksut 274 
» » siltarahasto ..· 11 
» » vartijat ja isännöitsijä 273, 274 

Kumpula, leikkikenttätoiminnan järjestäminen sinne 40 
» sen puutarhapalstain vuokralleanto 340 

Kunnalliset työväenasunnot, niiden asukkaiden vuokravelkain poistaminen ... 201 
» » » hoitoa koskeva vuosikertomus 378 
» » » vuokrat 272, 366 
» » niitä koskevat kiinteistölautakunnan päätökset... 366 

Kunnalliskertomusten, vanhain, henkilöhakemiston painattaminen 120, 6* 
Kunnalliskoti ja sen työlaitos, niiden haaraosaston saunarakennuksen palova-

kuuttaminen 273 
» » » » » määrärahat 37, 38 
» » » » » toimintakertomus . 60*, 90* 
» » » » niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 

199—200 
» sen haaraosaston perustaminen Puodinkylän kartanoon ..... 37, 44* 
» » hoidokkien evakuointi 44* 
» » uutteruusrahain korottaminen 201, 40* 
» siirtoväen huolto siellä 16, 37 

Kunnallistilaston kehittämistä ja parantamista tarkoittavat toimenpiteet 6* 
Kunnallisverotus 166, 10*, 17*—20* 
Kunnantyöntekijäin kesävirkistyskodin avustaminen 217 
Kunniamerkkien myöntäminen ruotsalaisille palomiehille 178 
Kuoresaaren ja Sörnäisten niemen välille rakennettava silta 298 

» pengerrystyöt 285 ,298 
Kuorma-autojen lukumäärän rajoittaminen 175 

» pysäköimispaikat 175 
Kuormauslaiturin rakentaminen Herttoniemeen 301 
Kuortaneenkatu 8 oy., tontin myynti sille 59 
Kutsuntalautakunnan jäsenten vaali 322 
Kuulutukset, kaupunginhallituksen, niiden julkaiseminen 111 



Hakemisto 311* 

Kuulutukset, kiinteistölautakunnan, niiden julkaiseminen 323 
Kuuromykkäin avustaminen 213, 214, 216 
Kuusinen oy., alueen myynti sille ; 64 
Kuusitien rakentaminen 89, 285 

» tasoittaminen 91 
» varrelle rakennettava muuntoasema 317 

Kuutamotien katu valaistus työt 99 
» kunnostaminen 285 

Kuvapatsaat, ks. Patsaat. 
Kyläsaaren puhdistuslaitos 21, 88, 241*, 242*, 243* 

» täyteaine, alueen varaaminen sieltä vesijohtolaitosta; varten 71 
Kytkinkaapin sijoittaminen 351 
Kämärän taistelun muistomerkin sijoittaminen 257, 289 
Käpylän katu- ja viemärityöt 89, 285 

» korttelin n:o 825 ja n:o 841 välisen puistikon järjestely ·.. 265, 360 
» » » 899 kohdalla olevan puistikon järjestely ...; 360 
» kunto, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 205* 
» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 206* 
» ravirata 25, 87, 278, 370, 204*, 205* 
» urheiluveikot yhdistyksen avustaminen 206* 
» yhteiskoulu, sen tontin asemakaavanmuutos 83 
» » tontin luovuttaminen sitä varten 69, 341 
» yksityisen ruotsinkielisen lastentarhan avustaminen 214, 215, 132* 

Käymälät, ks. Mukavuuslaitokset. 
Königsbergin messut, kaupungin osallistuminen niihin 317 
Köyhäinhoidolliset avunsaajat : 51*, 90* 

» metsätyöt. . . . . . 205 
Köyhäinhoidon antamisesta kertynyt korvaus i 88* 

» valvontapiirit 33* 
Köyhäinhoito, ks. myös Huoltotoimi 

Laakson ratsastuskenttä 20 
Lahjatalot, ruotsalaiset, niiden palovakuutus 273 

» >> » vastaanottaminen 352 
» » » vuokraaminen ja myynti 337 
» » niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 269 

Lahjoitusrahastot, lastensuojelutarkoituksiin käytettävät 132* 
» niiden hoito 165 
» » korkovarojen käyttö 49, 202, 69* 

Laina-asioissa tehdyt virkamatkat 163 
Lainaehtojen muuttaminen 163 
Lainanottopäätösten vahvistaminen 11 
Lainat, kaupungin myöntämät . 11 

» » o t tamat . . . . ........11, 159—161 
» niiden takaaminen 12, 165 
» » välittäminen 163 
» omakotirakennustoimintaa varten 352 
» valtion, niiden obligatioiden sijoittaminen kaupungin palveluksessa ole-

vien henkilöiden keskuuteen ;... 163 
Lainavarain käyttö 161 
Lainrikkojat, alaikäiset 111* 
Laitoshoitoa nauttineet köyhäinhoidolliset henkilöt 57* 
Laiturihuolto, Helsingin makasiini oy:n ... 296, 275* 
Laituripituus 277* 
Laiturit 93, 298, 233*, 235*, 274* 
Laivaliikenne kansanpuistoihin 369 

» satamissa 277* 
Laivanvarustamo ja huolinta oy. Pohjantähti, alueen myynti sille 65 
Landsbygdens arbetsförmedling yhdistyksen työnvälityksen harjoittamislupaa 

koskeva anomus ; 42, 140* 
Lapinlahden uuden kansakoulun vihkiäisjuhla ..... 233 

» vanhan kansakoulurakennuksen luovuttaminen Marian sairaalan 
käyttöön 191 



326* Hakemisto 

Lappeenrannan kansanhuoltolautakunta, halkojen lainaaminen sille 277 
Lapsiavustuksen myöntämistä köyhille äideille koskeva aloite 41 
Lapsirikkaita perheitä varten aikaansaatavat asuintalot 11, 70 
Laskujen hyväksyminen 111, 326 
Lasten kesävirkistystoiminnan tukeminen 210, 213, 214, 215, 132* 

» siirtäminen maaseudulle 210, 103* 
Lastenhoidonneuvolat, kaupungin 209, 122* 
Lastenhoitoyhdistys, Suomen, sen avustaminen 41 
Lastenhuoltolaitokset, lastensuojelulautakunnana laiset 39, 206—210, 

108*—113*, 126* —129* 
Lastenkodit, yksityiset, elintarvikkeiden hankinta niihin 307 

» » halkojen myynti niille 276 
» » niiden avustaminen 214, 215, 131* 

Lastenlinnantien nimen vahvistaminen 79 
Lastensairaalassa oleva lastenhoidonneuvola 122* 
Lastenseimen perustaminen Leppäsuon lastentarhaan 48 
Lastenseimet, yksityiset, niiden avustaminen 49 
Lastensuojelulautakunnan alaisten laitosten liikevaihtovero 206, 100* 

» jaostot 206 
» kokoonpano 99* 
» määrärahat 206 
» w vuosikertomus 98* 

Lastensuojeluvira9ton viranhaltijat 17, 206, 104* 
Lastentarhat, Leppäsuon lastentarhan huoneiston laajentaminen 363 

» niiden johtokunnan kokoonpano 104 
» » määrärahain ylittäminen 48 
» » toiminnan laajentaminen ja kehittäminen 154 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 242 
» Solhällan lastentarhan erään osaston lakkauttaminen 48 
» uusien osastojen perustaminen niihin 19, 48 
» yksityiset, elintarvikkeiden hankinta niihin 307 
» » niiden avustaminen 214, 215 

Lastentyökotiyhdistyksen avustaminen 131* 
Laulujuhlain järjestämisen avustaminen 50 
Lausunnot, kiinteistölautakunnan antamat 327, 354, 359, 361, 362, 367, 371 

t> satamalautakunnan antamat 269* 
» teurastamolautakunnan antamat 286* 

Lauttasaaren alueelle sijoitettavat, kesämajat 364 
» kartanon käyttö siirtoväen sairaalana 16, 37 
» kioskit 368 
» leiritoiminta 351, 369, 382 
» sillan kunnossapito 233* 
j> » liikennöiminen 298 
» teollisuuskortteleita koskevien rakennusjärjestysmääräysten vah-

vistaminen 86 
Lauttasaarenkadun varrella olevan työntekijäin ruokalarakennuksen vuokralle-

anto 292 
Leikkelekauppa, kiertävä, sen järjestäminen 180 
Leikkikenttätoiminta 17, 40, 102* 
Leima- y.m. verot 12 
Leipämyymäläin aukioloaika 33 
Leiritoiminta 351, 369, 381, 382 
Lemunkujan tontin n:o 1 luovutusehdot 73 
Lentoaseman ohjesääntö 176 
Lentokoneiden satamamaksut : · 284* 
Lepokoti, Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien, sen ylläpidon avustami-

nen 198 
» » kristillisen työväenyhdistyksen, sen ylläpidon avustaminen 2̂ 13, 

» » taloustyöntekijäin, sen ylläpidon avustaminen 213, 214 
Leppäsuon alueen asemakaava 262 

» lastenseimen perustaminen 19, 48 
» lastentarhan huoneiston laajentaminen 363 



Hakemisto 311* 

Leppäsuon päiväkodin perustaminen 19, 48 
Leppävaaran alueelta luovutettava perunamaa 357 

» alueiden rakennussuunnitelmat 85, 280 
» eräiden rakennusten nuohoaminen 358 
» kartanon kaivot 266 
» » muonamiehen J. W. Westerlundin lesken avustaminen .. 265 
» mittaustöiden kustannukset 267 
» tilan vuokraus 357 

Leskieläkkeet, kaupunginvaltuuston myöntämät 8 
Leski- ja orpokassan johtokunnan kokoonpano 103 

» » » » toimintakertomus 13* 
Liha- ja leikkelekauppa, kiertävä, sen järjestäminen 180 
Lihan hinnat 293* 

» jälkitarkastus 304 
» tuonti Helsinkiin 293*, 305* 

Lihantarkastamon toiminta 289* 
Liikenne järjestyksen, uuden, valmisteleminen 152 
Liikennelaskennan järjestäminen 176 
Liikenneluvat 174 
Liikennemaksut 297, 275*, 282* 
Liikennemerkit 176 
Liikevaihtovero, huoltolautakunnan alaisten työtupain 46* 

» lastensuojelulautakunnan alaisten laitosten 206, 100* 
» tilastotoimiston julkaisujen 119, 7* 

Liitosaluekysymys 152, 154, 249, 267 
Liljebladin, A., rahaston korkovarojen jako .. 202 
Linja-autoaseman vuokraaminen 175, 364 
Linnoitustoimisto, elevaattorien luovuttaminen sille 291 

» kivenmurskaajien myynti sille 291 
» kärkiaurojen luovuttaminen sille 295 
» polttomoottorien luovuttaminen sille 291 
» sen selvitystoimiston perustaminen 201* 

Linnoitustyömaille kelpaamattomien työntekijäin sijoittaminen työhön 129 
» lähetettäviä työvelvollisia koskevat kysymykset 212, 284, 

189*, 196*, 198* 
Liputuskustannukset . 159 
Lohkomisoikeudet 249, 252, 268 
Lokkien hävittäminen 273 
Lomankäytön propagandanäyttelyn avustaminen 218 
Lomasääntö, työntekijäin, sen muuttaminen 5 
Lomat, ks. Kesälomat. 
Lotat, kaasulaitoksen lohkon 311 
Lottatehtäviin osallistuvien viranhaltijain virkasuhteet 132 
Luisteluseurojen avustaminen 204* 
Luistinradat 25, 278, 350, 370, 380, 203*, 204*, 244* 
Lumen kuljetus 174, 261* 
Luodon ravintolan vuokralleanto 364 
Luonnonmuistomerkin säilyttäminen 265 
Luonnonsuojelun järjestäminen ja valvonta 278 
Luontoisetukorvaukset 7, 130 
Luotsitaksan korotus 275* 
Lurk, K., herra, alueen myynti hänelle 65 
Lyhytaikaisen luoton ottaminen 11 
Lyijverän vapauttaminen saarrosta 316 
Lykkäyksen myöntäminen eräiden maksujen suorittamisessa 163, 352 
Lämmittelytupa, pelastusarmeijan, sen ylläpidon avustaminen 201, 45* 
Lämmön tarkkailu eräissä taloissa 367 
Lämpöteknikon vuosikertomus 248* 
Länsisataman korttelien kunnostaminen 299 

» raiteiden kunnossapito 301 
» uudisrakennustyöt 234* 

Länt. Kaivopuiston huvila-alueiden vuokra-aika 73 
» » huvilan n:o 6 vuokraaminen 364 



328* Hakemisto 

Länt. Rantatien pohjoisosan kunnostaminen 89 
Lääketehdas Orion oy., tontin myynti sille 60 
Lääketieteenkandidaattiseuran työnvälityksen harjoittamislupaa koskeva ano-

mus : 42, 141* 
Lääkärinhoito, kaatuneiden sotilashenkilöiden perheenjäsenten 1»/ 

» siirtoväen — 181 
» varattomien potilaiden ··· · · · 181 

Maa-alueiden erottamisoikeuden osto 53 
Maakunta-arkiston perustaminen *54 
Maanmittaustoimitukset · 267 —268 
Maanporausvälineiden hankkiminen 362 
Maantie, Nurmijärven, sen oikaiseminen 91, 286 

» Turun, vesijohdon johtaminen sen alitse 310 
Maantien jatkeiden kunnossapito 286, 240* 
Maan vii jelyskonetehdas oy., alueen myynti sille , 67 
Maan viljely s välineiden osto kaupungin maatiloille 358 
Maaottelumarssi 218, 274, 381 
Maatalouskerho toiminnan avustaminen 217 
Maatalousosasto, työnvälitystoimiston ····· 175* 
Maataloustyön tekijäin palkat 358 
Maataloustyövoiman turvaaminen — 201* 
Maatilat, kaupungin, maan viljely s välineiden osto niille 358 

» » niiden hoitoa koskeva vuosikertomus 372 
» » . » perunasadon kävttö 307 
» » niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset...265—267 

Mahogany oy., katumaan pakkolunastaminen siltä 251 
» » sen ja kaupungin välinen tilitys 255 

Maidontarkastamo .··.,• 183 
Mainostaminen, satamain 276* 
Mainosten sijoittaminen 260, 352 
Maistraatin määrärahat 28, 169 

» viranhaltijat 15, 28, 168 
Maitomyymäläin aukioloaika 33 
Maitopisarayhdistyksen avustaminen 131* 
Majanderin, E., johtaja, toimesta perustettavalle huonekalutehdasosakeyhtiölle 

myytävä tontti 60 
Majoitus, sotilaiden 318 
Majoituslautakunnan sihteerin palkkioperusteen muuttaminen 9 
Makasiinikadun, Etel., kalapiha , .·· 365 
Makasiiniosakeyhtiö, ks. Helsingin makasiiniosakeyhtiö. 
Makasiinirannan järjestelysuunnitelma 298 

» porttinosturit 300 
Makasiini vuokrat 297, 283* 
Makkaratehtaiden valvo jäin palkkaaminen 183 
Maksunlykkäysten myöntäminen 163, 352 
Mallitalon sijoittaminen Hippodromin edustalle 260 
Malmin erään alueen erottamisoikeuden osto 53 

» hautausmaan laajentaminen 253 
» kaatopaikka ja korjauspaja 264* 
» kalkkihiekkatiilitehtaalle johtavan raiteen kunnossapito 286 

Malminkylän rakennuskielto 86 
Mankala oy:n johtokunnan vaali 319 
Mankalan koskien rakennussuunnitelmaa y.m. koskevien laskujen suoritta-, 

minen — 250 
Mankalan kosken vesiyoiman käyttö · · — 107 
Mannerheimin lastensuojeluliitto, ks. Kenraali Mannerheimin lastensuojelu-

liitto . 
Maratonkilpailujen järjestäminen 261 
Marian sairaala 15, 24, 34, 187, 189, 190—191 
Mariankadun tontin n:o 12 jakaminen .... 75 
Mariayhdistyksen avustaminen ... ... 213, 214 
Marttakoulun avustaminen ... 217 



Hakemisto 311* 

Marttayhdistysten avustaminen 214, 215, 217 
Marttilan omakotialueen invaliidikylän rakennustyypit 352 

» » » talousrakennukset 361 
» » tonttien vuokraaminen sotainvaliideille 69, 337 
» » » vuosivuokran vahvistaminen 255, 337 

Maskinaktiebolaget E. Grönblom, yhtiö, alueen myynti sille 64 
Matka-apurahat, kaupunginhallituksen myöntämät 156 
Matkailukartta, Helsingin kaupungin, sen myynti 250 
Matkakertomukset 157 
Matku s ta j aliikenn e . ! 281 * 
Mechelinin rintakuvan pystyttäminen Säätytalon puistikkoon 289 
Mechelininkadun tontteja n:ot 38 ja 40 koskevan rakennusajan pidentäminen 68 
Medica oy., tontin n^ynti sille 58 
Medicinarklubben Thorax yhdistyksen työnvälityksen harjoittamislupäa kos-

keva anomus 41, 141* 
Meilahti, alueen luovuttaminen sieltä yliopiston voimistelulaitokselle 55 

» sen viemäriolojen järjestely 90 
Mellunkylän kansakoulu, alueen vuokraaminen sitä varten 73, 340 
Menosääntö, kaupungin v:n 1941 ....... .. 14—26 
Mercantile oy., alueen myynti sille 63 
Merenkulku " 277*—281* 

» oy:n suoritettava liikennekorvaus 278 
Meriheinän leikkaamiseen myönnettv lupa 171 
Merikaapelin vetäminen 300 
Merikortti, Helsingin ympäristön, kartta-aineiston luovuttaminen. sitä varten 250 
Merimieshuoneen arkiston hoito 303 
Merimiesten työnvälitys • 170* 
Messuhallin ääreisen kentän käyttö 260 
Metaanikaasun hankkiminen autoja varten 287 
Metaanikaasuttimien hankkiminen autoihin 150, 290, 315 
Metalliruiskutus oy., sen kadonneen velkakirjan vakuuden hyväksyminen .... 164 

» » tontin myynti sille 59 
Metalliteos oy., tontin myynti sille ".....· 61 
Metallivalimo Lepistö oy., tontin myynti sille 61 
Metro-Auto oy., tontin myynti sille 60 
Metsänhakkuutyöt ... 267 
Metsätyöt, köyhäinhoidolliset, niiden jatkaminen 205 
Mielisairaalain valtionapu 152 
Mittarin vuokrien jättäminen perimättä 99 
Mittaustoimitukset 267, 268 
Moottoriajoneuvoveron suorittaminen 178 
Moottorihinaaja H 2 298 
Moottoriveneiden säilytyspaikan vuokraaminen ·'.·· 351 
Muistomerkkien sijoittaminen puistoihin 257, 289 
Muistomitalien, v:n 1939—40 sodan, jako .; . . . . . . . . 318 
Mukavuuslaitokset 25, 261* 
Munkkiniemi, alueiden luovuttaminen sieltä Huopalahden seurakunnalle 280 

» sankarihautapaikan• luovuttaminen sieltä 74 
» sen eräiden tonttien osto 23, 53 
» ») » . » rakennusoikeus 280 
» » erään tontin aitaaminen 280 
» » kalliosuojan käyttö 266 
>n » kartanon työväenasuntoihin kuuluvan huoneiston vuokra ... 266 
» » katujen kunnostaminen ... 280, 285 
» » korttelia n:o 31 koskeva rakennussuunnitelmanmuutos 280 
» /> rakennuskielto 86 
» » tallissa suoritetut korjaustyöt 358 
» », teollisuusalueen järjestely 360 
» » » rakennusjärjestys 155 
» » vesijohto- ja viemärityöt 309 
» siellä olevan Kiinteistö oy. Tiilimaentie 14 nimisen yhtiön omai-

suuden siirtäminen kaupungille v . 280 
Munkkisaari, sen alueen vuokraaminen 71 



330* Hakemisto 

Munkkisaari, vaunuvintturin sijoittaminen sinne 301 
Musiikkijuhlain järjestämisen avustaminen 50 
Musiikkilautakunnan kokoonpano 104 

» määrärahan ylittäminen . 244 
» toimintakertomus . 223* 

Mustasaari, merikaapelin johtaminen sieltä Kaivopuistoon 300 
Mustikkamaan kaitsija F. E. Mannisen muiston kunnioittaminen 327 

» kansanpuiston ravintolan vuokralleanto 368 
» uimalaitoksella sattunut varkaus 293 

Muuntoasemat 99, 317, 351 
Müller, A., tehtailija, tontin myynti hänelle 61 
Myrskyn aiheuttamat vauriot satamissa 303 
Mäkelän koulupuutarhan kalustovajan jättäminen palovakuuttamatta 273 
Mäkelänkadun johtotöiden rakennussuunnitelman muuttaminen 90 

» kansakoulutalon rakentaminen 221, 233 
» tontille n:o 62 rakennettava muuntoasema 317 
» tonttia n:o 4 c koskevan rakennusaian pidentäminen 68 
» tonttien n:ot 58 ja 60 yhdistäminen i 82 
» varrelle järjestettävä koulupuutarha 46, 236 
» viemärityömaalla sattunut varkaus 293 

Mänty tien rakentaminen 89, 285 
» tasoittaminen 91 

Nackbölen palstan lohkomisoikeuden lunastaminen 252 
» » osto 23, 53 

Naisten raittiuskeskuksen avustaminen 216 
Naistyöttömyys, sen torjuminen 204, 205, 44*, 45* 

» sitä koskevan tutkimuksen toimittaminen 120, 5* 
Naisylioppilaiden kristillisen yhdistyksen avustaminen 214, 215, 132* 
Nansen-passilla varustettujen henkilöiden lähettäminen puolustuslaitoksen töihin 200* 
Naurulokkien hävittäminen 273 
Nikkilän sairaala 15, 35, 187, 189, 193—194, 195, 196, 241*, 242* 
Nosturien hankinta 300, 236* 

» käyttö 281* 
Nosturinkäyttäjien oikeuttaminen tekemään ylityötä 276* 
Nosturitaksan vahvistaminen 275* 
Nouseva koitto, raittiusyhdistys, sen avustaminen 216 

» voima, raittiusyhdistys, sen avustaminen 216 
Nummelan parantolaan siirrettyjen helsinkiläisten potilaiden sairasmaksut 184 
Nuohousmaksut, eräiden Leppävaaran rakennusten 358 
Nuohoustaksan laatiminen 152 
Nuohoustoimi 152, 27* 
Nuorison ammatinvalinnan ohjaus 153, 140*, 170* 

» iskujoukkojen toiminta 212 
Nuorisonhuoltojaosto, lastensuojelulautakunnan 116*—121* 
Nuoriso-osasto, työvälitystoimiston 162* 
Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 213, 215, 131*, 206* 

» » » » tontin rakennusajan pidentäminen .. 68 
» » » » työnvälityksen harjoittamislupaa 

koskeva anomus 42, 140* 
» naisten kristillisen yhdistyksen avustaminen 214, 215, 132* 

Nurmen juoksijapatsaan pystyttäminen 289, 318 
Nurmijärven maantien oikaiseminen 91, 286 

Obligatioiden arvonta 162 
» osto 161 
» valtion, sijoittaminen kaupungin palveluksessa olevien henki-

löiden keskuuteen 163 
Obligatiolainat, ks. Lainat. 
Odd, urheiluyhdistys, sen avustaminen 206* 
Ohjesääntö, kansanhuoltolautakunnan 43, 218 

» lastenhuoltolaitosten, sen vahvistaminen 39 
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Ohjesääntö, lentoaseman 176 
Oikeusaputoimisto, sen johtokunnan kokoonpano 103 

» » määrärahain ylittäminen 41 
» » toimintakertomus 134* 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 210 

Olympiakisat.. 218 
Omaisuudenluovutusverotus 10* 
Omakotialue, Marttilan 69, 255, 337, 352, 361 

» Pakilan 28, 54, 360' 
» Paloheinän 28, 54 
» Pirkkolan 92, 269, 273, 276, 292, 293, 366 
» Tuomarinkylän 360 

Omakotialueiden perustaminen 84, 281 
» puutarhatoiminta 384 
» rakennustyypit 352 
» valokuvaaminen 353 

Omakotilainat 11, 163, 352 
Omakotitalojen vastaanottaminen 352 
Omakotitonttien vuokraaminen sotainvalideille 69 
Onnentien katuvalaistustyöt 99 

» kunnostaminen 285 
» vesijohtotyöt 97 

Oopperan avustaminen 20 
Opaskoirien kuljettaminen raitiotievaunuissa 31 
Opetuslaitoksia varten suoritettavat avustukset 240 
Oppikoulujen vanhempainneuvostojen jäsenten vaali 108 
Oras, raittiusyhdistys, sen avustaminen 216 
Orion, lääketehdas, tontin myynti sille ... 60 
Orpoeläkkeet, kaupunginvaltuuston myöntämät 8 
Osoite- ja tiedonantotoimisto, poliisilaitoksen, sen huoneisto 170 
Osuusliike Elanto, alueen vuokraaminen sille Talista 357 

» » halkojen lainaaminen sille 276 
Otso, satamajäänsärkijä 297, 276*, 281* 
Ottolapset, ks. Kasvattiläpset. 
Oulunkylän alueiden rakennusjärjestysehdotukset 155, 281, 326 

» » rakennussuunnitelmat 155, 280, 326 
» aseman opastinturvalaitteet 301 
» halko toimikunta, halkojen lainaaminen sille 276 
» siirtolapuutarha 24 
» Suursuo n:o 6 nimisestä huvilapalstasta vapautettava alue katu-

rakennustöitä varten 353 
» yhteiskoulun koulutontti 343 

Paikallislisäin maksaminen linnoitustöihin lähetetyille työntekijöille 45* 
Paikan vuokrat, satama-alueiden 284* 
Pakilan erään tien rakentaminen 257 

v omakotialueen perustaminen s 84, 281 
* » raKennussuunnitelman muutos 3ÖU 
» » rakennustarkastus 28 
» » rakennustyypit 352 
» » tonttien luovutusmuoto ja vuokraehdot 54 
» rakennusjärjestys ja rakennussuunnitelmamääräykset 155, 281, 326 

Pakkahuoneiden siistiminen 204 
Pakkohuutokaupalla ostetut tontin hallintaoikeudet 254 
Pakkolunastaminen, katumaan 251 
Palkankorotus, ks. Kalliinajanlisävkset. 
Paikkamäärien tasoittaminen 129 
Pallokenttä, sen pukeutumissuojat 278, 204* 

» » valaistus 20, 371 
» siellä pelatut ottelut 381 
» sitä koskevat kiinteistölautakunnan päätökset .*. 369 

Paloautojen hankkiminen 178 
Paloheinän omakotialueen perustaminen 84, 281 
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Paloheinän omakotialueen rakennustarkastus . 28 
» » rakennustyypit 352 
» » tonttien luovu tusmuoto ja vuokraehdot 54 

Palojärjestys, uusi 32 
Palokaivojen järjestäminen 179 
Palokaluston hankinta 32, 178, 25* 

» lainaaminen puolustuslaitokselle 179 
» pakko-otto 179 

Palokellojen hankinta 32 
Palokunta, sen rahastot 31* 

» » sairaankuljetustoimi 180 
» » vedenottopaikat , 236* 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 177—·178 
» vapaaehtoinen, sen avustaminen ... 180 
» » » toiminta 31* 

Palolaitos, hyppypaikan järjestäminen pääpaloaseman pihamaalle 179 
» sen kaukoavustusalueiden jako 176 
» » kehittämisen tutkiminen ···· 152 
» » miehistön kesälomasi jäisten palkkaaminen 31, 
» » moottoriajoneuvoveron suorittaminen 178 
» » määrärahat 32 
» » ohjesäännön laatiminen 152 
» >> uudishankinnat 178 
» » viranhaltijat 130, ,25* 
» » vuosikertomus · · · 25* 
» » väestönsuojat ; 179 

Palolautakunnan kokoonpano , . 25* 
» sihteermtehtävien hoitaminen 176 

Palolennättimen laajentaminen 15 
Palomiehistö, ulkomainen ... — 178 
Palopostit 26* 
Palopäällydtökoulu, halkojen myynti sille — 180 
Palosaaren huvilan vuokralleanto 368 
Palosuojelu, Pikku-Pasilan 176 
Palotarkastukset 26* 
Palovahinkojen korjaaminen 273 

» korvaaminen .;.. 29* 
Palovakuutus, kaupungin kiinteän omaisuuden 273 

» Pirkkolan omakotirakennusten 368 
» Siltalan tilan navettarakennuksen ···. 208 
» Tervalammen työlaitoksen irtaimiston ... 43* 
» teurastamon jäähdytystornin ... 305 
» vastaanotto- ja ammattioppilaskodin 207 

Palovartiointi teattereissa .· 26* 
Palvelijatar kodin avustaminen 213, 214 
Paper in jalostusyhtiölle myytävä tontti 59 
Paperinkeräyksen toimittaminen — . — 210 
Paperituote oy., alueen myynti sille 63 
Parmaajakunnan lakkauttaminen 92, 276* 
Partiojärjestöjen avustaminen 153, 215, 216, 205* 
Patsaiden sijoittaminen . ..· — 257, 289, 318 
Paulig, Gustav ja K:ni, toiminimelle myytävä alue - · · · · 64 
Pauligin, G., lahjoitusrahaston korkovarojen käyttö 49, 241 
Pelastusarmeija, leirialueen vuokraaminen sen partiotoimintaa varten 351 

» sen avustaminen 41, 201, 213, 214, 216, 45*, 101*, 131* 
Pengerkadun tonttia n:o 19 koskevan rakennusäjan pidentäminen 68 
Pengerrystöiden suorittaminen 285 
Perunain, kaupungin maatilojen, käyttö 267 

» palsta viljelys 327 
» tuonti Saksasta • : 279 
» ulkomaisten, ostosta aiheutuneen tappion jakaminen kaupungin ja 

valtion kesken . . . . . .u . . . , . 44 
• » varaaminen palsta viljeli joille siemenperunoiksi 266 
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Perimain varastointi 247, 270, 307, 365 
Perunakellarin sisustaminen Kivelän sairaalaan 193 
Perunamaan luovuttaminen Leppävaarasta 357 
Pienen Verkkosaaren pengerrystyöt 285 
Pihlajasaaren huvilat 271, 368 

» ravintolan vuokramaksun vapautus 272 
» ravintolarakennuksen luovuttaminen puolustuslaitoksen käyttöön 272 

Pihlajatien rakentaminen 89, 285 
» tasoittaminen 91 
» tontin n:o 23 kauppahinnan alentaminen 69 

Piirustukset, kiinteistölautakunnan hyväksymät 353, 358 
» satamalautakunnan hyväksymät 270* 

Pika-asutus, sen valmisteleminen 265 
» Toivoniemen tilasta sitä varten lohkaistujen alueiden palauttami-

nen takaisin kaupungille 208, 103* 
Pikkulastenkoti, H. Kivimäen, sen ylläpidon avustaminen 214, 215, 132* 
Pikku-Mustasaari, merikaapelin johtaminen sieltä Kaivopuistoon 300 
Pikku-Pasilan palosuojelu 176 
Pirkkolan omakotialue, halkojen hankinta sinne ..· 276 

» » sen kansakouluoppilaiden lukukausimaksut 237 
» » » kunnostamistyöt 25, 92 
» » » lahjataloja koskevat kaupunginhallituksen pää-

tökset 269 
» » » lahjatalojen myynti ja vuokraaminen 337 
<» » » rakennusten palovakuuttaminen 273, 366 
» » » rakennustyypit 352 
» » siellä olevalla työmaalla sattunut varkaus 293 
» » » olevan työntekijäin ruokalarakennuksen myynti 292 

Pistoraiteen rakentaminen Herttoniemeen 301 
» » korttelin n:o 273 kohdalle 258 

Pitäjänmäki, sen teollisuusaslueen rakennusjärjestys 155 
» » » rakennussuunnitelma 360 
» » teollisuusalueiden myynti 64 
» tiealueen vuokraaminen sieltä 341 

Pohjoismaiden kunnallisten tilastovirastojen päälliköiden neuvottelutilaisuus 
Tukholmassa 7* 

Poikakerhotyön avustaminen 213, 214, 215, 131*, 132* 
Poikakotiyhdistys, Helsingin, sen avustaminen 132* 
Poliisijärjestysehdotus 152 
Poliisilaitos, kaupungin osuus sen menoihin 15 

» sen komisarioille suoritettava palkkio apulaissyyttäjän tehtävien 
hoitamisesta 29 

» » lääkintöapulaisen- eli haavurinviran muuttaminen sääntö-
palkkaiseksi sairaanhoitajattarenviraksi 29 

» » määrärahat — 29 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 170 

Poliklinikat, sairaalain, niiden vastaanottoaika 189 
» sotilaspotilaita varten 193 

Poliklinikkahuoneisto, Unioninkadun, sen vuokran maksaminen 186 
Polkupyörätelineiden sijoittamiseen myönnetyt luvat 259, 260 
Polttoainepäällikön ja hänen varamiehensä asettaminen 43 
Polttoaine toimikunnan asettaminen 154 
Polttopuut, ks. Halot. 
Pommisuoja oy., tontin vuokraaminen sille 341 
Pommisuojat, ks. Väestönsuojat. 
Pommitukset, ks. Ilmapommitukset. 
Postisäästöpankin taloon rakennettava muuntoasema 317 
Postitullikamarin kantopalkkion alentaminen 275* 
Poutiainen, E., oy., alueen mvynti sille 65 
Proomut 298 
Protestitietojen julkaiseminen 169 
Provisiot y. m. kulut 163 
Puhdistuslaitokset 21, 25, 88, 241*—243* 
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Puhehäiriöiden korjaamista tarkoittavan opetuksen järjestäminen kansakou-
luihin 236 

Puhelimet 151 
Puhelinkioskien sijoittaminen 257 
Puhelinkytkinkaappien sijoittaminen 257 
Puhelinluettelo, kaupungin asemakartan liittäminen siihen 250 

» » puhelimien erikoisluettelon sisällyttäminen siihen 151 
Puhtaanapito, katujen 295, 241*, 260* 

» kiinteistöjen 261* 
Puhtaanapitolaitos, kaasuttimien hankkiminen sen autoihin 294 

» naistyövoiman sijoittaminen sen töihin 205 
» sen autonapumies V. Nymanin vuosiloma 29$ 
» » huoneistot ja rakennukset 294 
» » kastelu vaunujen, autojen y.m. luovuttaminen puolus-

tuslaitokselle , 295 
» » työntekijöille liikaa maksetut palkat 293 
» » viranhaltijat 260* 
» » vuosikertomus 259* 

Puhtaanapitolautakunnan kokoonpano 104, 259* 
» sihteerin tehtävät 293 

Puhtaanapitomäärärahat 92, 294 
Puiden kaatamisesta suoritettava korvaus 352 
Puisto-osaston, rakennustoimiston, vuosikertomus 249* 
Puistot, niiden järjestäminen Käpylään 25, 84, 265, 360 

» » käyttöoikeudet 261 
» taideteosten sijoittaminen niihin 257, 289 

Puistotie, It., sen järjestely 285 
Pukinmäen kansakoulu, rakennuksen vuokraaminen sitä varten 271, 357 

» rakennussuunnitelma 86, 360 
» rakennussuunnitelma-alueen osan myynti Maanviljelyskonetehdas 

oy:lle 67 
» rakennussuunnitelma- ja viemärisuunnitelmakartat 250 

Punainen risti, ks. Suomen punainen risti. 
Puodinkylän erään alueen vuokraaminen Mellunkylän kansakoulua varten 73, 340 

» kartano, kunnalliskodin haaraosaston perustaminen sinne 16, 37, 44* 
» mittaustyöt 268 
» tilan muonamiehen E. Pakkasen luontoisedut : 265 
» vesialueiden ja vesijättöjen jako 268 

Puolustuslaitos, hevosten ja ajoneuvojen otto sen tarpeisiin 319 
» Humalluodon paviljongin luovuttaminen sen käyttöön 271 
» huoneiden luovuttaminen sen käyttöön 317 
» kaasuhyökkäyksen varalta hankittujen varusteiden luovutta-

minen sille 318 
» kastelu vaunujen, autojen y.m. luovuttaminen sille 295 
» korvauksen periminen siltä jäänsärkijä Otson käytöstä .... 297 
» » » » rakennustoimiston työkoneista ja 

-välineistä 290 
» » » » ratsastushallin käytöstä 278 
» palokaluston luovuttaminen sen tarpeisiin 179 
» Pihlajasaaren ravintolan luovuttaminen sen käyttöön 272 
» proomujen myynti sille 298 
» sadetakkien y.m. luovuttaminen sille 45 
» sen käyttöön luovutetun proomun vuokramaksu 298 
» » » » varastorakennuksen vuokra 292 
» » muonitukset 307* 
» » palvelukseen otetuille suoritettavat palkat 7 
» » tehtäviin kutsuttujen viranhaltijain ja työntekijäin palkka-

kysymykset 132 
» » työmaille lähetettävät työvelvolliset 189*—193*, 200* 
» soran luovuttaminen sille 262 
» ks. myös Sotapalvelukseen kutsutut. 

Puu- ja puuhiilikaasuttimien hankkiminen 52, 208, 290, 294, 298, 306, 315 
Puutalo oy:n oikeuttaminen sijoittamaan mallitalo Hippodromin edustalle 260 
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Puutarhamaan luovuttaminen siirtoväelle 204 
Puutuote oy., alueen myynti sille · 64 
Päijänteentien tontin n:o 10 rakennusajan pidentäminen 68 
Päiväkodin perustaminen Leppäsuon lastentarhaan 48 
Pääpaloasema, hyppypaikan järjestäminen sen pihamaalle 179 
Pöytäkirjain tarkistajien vaali HO 

Raajarikkoiset lapset, lasten suo jelulautakunnan huostaan otetut 110* 
Raastuvanoikeus, sen ylimääräisen yhdeksännen osaston jakaminen kahtia ... 28 

» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 169 
Raatihuoneen arkiston sisustaminen kellariin 29 
Rahapajanrannan uudelleenrakentaminen 298 
Rahatoimen johtajan virkaero ja viran julistaminen haettavaksi 3, 112 

» virkavapaus 112 
Rahatoimiston kassavajausten korvaaminen 118 

» määrärahat 3, 14 
» sotilasasiain huolto-osasto 117, 271 
» varain hoidon valvonta H l 
» viranhaltijat 115—117 

Raidejärjestely, Ruoholahden 300 
Raiteiden kunnossa- ja puhtaanapito 286, 301, 233* 

» rakentaminen 195, 258, 259, 301 
Raitiotie ja omnibus oy., halkojen lainaaminen sille 276 

» » » » sen johtokunnan vaali 319 
» » » » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 173 

Raitiotiekorokkeet 174 
Raitiotielippujen myöntäminen kansakoulujen viranhaltijoille ja kansakoulu-

oppilaille 235 
Raitiotieraiteet, tilapäiset, niiden rakentaminen 174 
Raitiotievaunut, niiden kulku vuorojen vahvistaminen 174 

» siviilisokeiden opaskoirien kuljettaminen niissä 31 
Raitiotievuosilippujen jakaminen eri järjestöille 174 
Raittiustalo, tontin luovuttaminen sille 253 
Raittiustyön tukeminen 153, 216, 237 
Raivio, K., toimitusjohtaja, tontin myynti hänelle 59 
Rajasaaren puhdistuslaitos 21, 287, 241*, 242*, 245* 
Rake oy:n polkupyörätelineiden sijoittamista koskeva anomus 259 
Rakennusaineiden käyttö 221 
Rakennusajan, tonttien, pidentäminen 67, 331 
Rakennusjärjestys, Herttoniemen teollisuus-ja öljysatama-alueen 84, 282 

» Lauttasaaren teollisuuskortteleiden 86 
» Munkkiniemen 155 
» Oulunkylän 155, 281, 326 
» Pakilan 155, 281, 326 
» Pitäjänmäen 155 

Rakennuskielto, Malmin- ja Tapaninkylän 86 
» Munkkiniemen 86 

Rakennuskonepaja oy., tontin myynti sille 62 
Rakennuskorkeuden lisäysoikeudesta suoritettava korvaus 69 
Rakennuslupa-anomuksista annettavat lausunnot 249 
Rakennusoikeudet, Munkkiniemen eräiden tonttien. 280 
Rakennussuunnitelma, Degerön 282 

» Herttoniemen 360 
» Kulosaaren 281, 360 
» Leppävaaran 85, 280 
» Munkkiniemen 86, 280, 360 
» Oulunkylän 155, 280, 326, 360 
» Pakilan 84, 155, 280, 326, 360 
» Pitäjänmäen 360 
» Pukinmäen 86, 360 
» Tuomarinkylän .. 84, 280, 360 
» Vattuniemen teollisuusalueen 86 

Rakennussuunnitelmat, eräiden ympäristöalueiden 84 
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Rakennussuunnitelmat, yksityisten maille laadittavat 279 
Rakennustarkastus, Lauttasaaren teollisuusalueen · 86 

» Pakilan ja Paloheinän omakotialueiden 28 
Rakennustarkastuskonttorin viranhaltijat 169 

» vuosikertomus 22* 
Rakennusten myynti ja purkaminen 270, 303 
Rakennustoimi oy., tontin myynti sille 60 
Rakennustoimintaa koskevat tiedot : 120 
Rakennustoimiston arkkitehtien ja insinöörien palkaiilisäys 87 

» auton vhteenajovaurion korvaaminen 290 
» etuannit 284 
» katurakennusosaston vuosikertomus 238* 
» kesälomat 229* 
» määrärahat 87, 284 
» puisto-osaston hoitamat vesilinnut 289 
» » vuosikertomus 249* 
» rakennusmestarin virkojen vakinaistaminen 87, 229* 
» räjähdysaineiden varastointi 289 
» satamarakennusosaston vuosikertomus 231* 
» talorakennusosaston vuosikertomus 246* 
» tielaboratorion toiminta 240* 
» tiliviraston vuosikertomus 258* 
» työkoneiden ja -välineiden luovuttaminen 290 
» työmailla sattuneet varkaudet 293 
» työnjohtajan ansiomerkki 229* 
» työntekijäin luovuttaminen puolustuslaitoksen töihin 200* 
» työntekijöi tä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 283 
» töihin sijoitettava naistyövoima 205 
» varasto-osaston huoneisto 284 
» » vuosikertomus 257* 
» varastorakennuksen vuokra 292 
» varatyöohjelma 229* 
» viranhaltijat 21, 282, 231* 
» virka-aika 126 
» väestönsuojeluvälineiden säilyttäminen 290 
» yksityisille tilaajille suorittamien töiden järjestely 230* 

Rakennustyöt, helsinkiläisten työntekijäin käyttäminen niissä 254 
Rakennusvelvollisuuden täyttäminen 331 

» täyttämisen määräajan pidentäminen 67 
Rantaruo'on varastoiminen 350 
Rantatien, Länt., pohjoisosan kunnostaminen 89 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginhallituksen diaariin merkityt 112 
Ratsastushalli, -talli, -radat ja - t iet . . . 20, 52, 87, 151, 278, 279, 370, 244* 
Rautd- ja metallivalimo Suomi, tontin myynti sille 62 
Rautatieliikenne satamissa 280* 
Rautatiet, alueiden luovuttaminen niille — 253 

» niiden sekä Ensi linjan ja Eläintarhalahden välisen alueen järjestely 360 
» opastinturvalaitteiden asentaminen Oulunkylän asemalle 301 

Ravintola Alppilan vuokralleanto 364 
» Elite oy., alueen vuokraaminen sille 341 
» Kaisaniemen vuokralleanto ···· 364 
» Kaivohuoneen vuokralleanto 363 
» Luodon vuokralleanto 364 

Ravintolat kansanpuistoissa 272 
Ravirata, Käpylän 370 
Rehun hankinta 222 
Reijolan asemakaava 80, 262 

» lastenkodin talonmiehentoimen lakkauttaminen 39, 101* 
» » toiminta 112* 
» tie- ja viemärityöt 90 

Renlundin K. H., stipendirahaston korkovarojen käyttö 241 
Reserviharjoitukset, ks. Sotaväen reservihärjoitukset. 
Reserviläiset, ks. Sotapalvelukseen kutsutut. 
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Revisiotoimiston suorittamat kassantarkastukset 122 
» viranhaltijat 121—122 

Riento, raittiusyhdistys, sen avustaminen 216 
Rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin määrärahat 28 

» » » ulosottoapulaisen viran lakkautta-
minen 15, 28 

Rintamamiehet, helsinkiläiset, tervehdyksen lähettäminen heille 318 
Rottien hävittäminen 15, 32, 182 
Ruoan jakaminen leikkikentillä askarteleville lapsille 102* 
Ruoanjätteiden kerääminen 153 
Ruoholahden raidejärj estely 300 
Ruoholahdenkadun talon n:o 5 erään huoneiston vuokra.. . . . 271 

» » » 26 talonmiehen eläke 51 
Ruohon luovuttaminen kaupungin rannoilta 262 
Ruoka-avustukset 38* 
Ruokailuparakin sijoittaminen Eläintarhaan 261 
Ruokalarakennukset, työntekijäin, niiden myynti ja vuokralleanto 292 
Ruokalarakennus, satamatyöntekijäin, sen järjestäminen 303 
Ruoppauskone, Englannista tilattu 290 
Ruoppaustyöt satamissa 233* 
Ruotsalaisen teatterin avustaminen 20, 50 
Ruotsalaiset lahjatalot, niiden palovakuutus 273 

» » » vastaanottaminen 352 
» » » vuokraaminen ja myynti 337 
» » niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 269 

Ruotsalaisten palomiesten muonituskustannukset 178 
Ruskeasuo, alueen vuokraaminen sieltä Invalidisäätiölle 254 

» katumaan lunastaminen sen huvila-alueelta 250 
» sen viemärin yhdistäminen Uudenpellon viemäriin 90 

Ryttylän ja Siltalan tilain määrärahaan ylittäminen 40 
» koulukoti, sen ennakkovarat 100* 
» » » osallistuminen sankaripatsaan pystyttämiseen 100* 
» » » rakennusten korjaus-ja sisustustyöt 100*, 103* 
» » » toiminta 108*, 126* 
» » » virkain vakinaistaminen 102* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 207, 208 
» tila, traktoripuukaasuttimen osto sinne 40, 100* 

Räjähdysaineiden kuljetus 303 
» varastointi 101, 289, 361 

Rälläkkäniemen vuokralleanto 368 

Sadetakkien y.m. luovuttaminen puolustuslaitokselle 45 
Sairaala, Helsingin yleinen, sen laajentaminen 196 
Sairaala-alue, valtion, sitä koskeva asemakaavanmuutos 79 
Sairaala-asema, Diakonissalaitoksen, sen hoito 197 

» Suomen punaisen ristin sairaalaan järjestettävä 197 
Sairaalahallituksen hankintakomitean asettaminen 152 

» kokoonpano 103 
» siirtyminen Kivelän sairaalaan 186 

Sairaalahoito, ilmapommituksissa loukkaantuneiden henkilöiden 197 
» kaatuneiden sotilashenkilöiden perheenjäsenten 197 
» siirtoväen 16, 37, 185 
» vieraassa kunnassa 196 

Sairaalamaksut, Suomen punaisen ristin sairaalasta Nikkilän sairaalaan evaku-
oitujen potilaiden 194 

» tuberkuloosipotilaiden 184, 185 
Sairaalat, amanuenssinpaikkojen perustaminen niihin 187 

» farmaseutin virkain perustaminen niihin 187 
» lääkeaineiden valmistusoikeuden myöntäminen niille 187 
» niiden etu annit 189 
» » evakuointisuunnitelma 186 
» » poliklinikkain vastaanottoaika 189 
» » sotilaspotilaiden vaatteiden pesu ja korjaus 189 

Kunnall. kert. 1941 2 2 * 
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Sairaalat, niiden tiliviraston lämpömääräraha 186 
» » » siirtyminen Kivelän sairaalaan 186 
» » ulkopuolella asuminen . 188 
» » viransijaisten luontoisetujen korvaaminen ..' 188 
» » virastovaratyöntekijäin palkkaus .... 189 
» » vuosikertomuksen painattaminen 7* 
» » väestönsuojien tarkastaminen ja kunnostaminen . 189 
» niissä tapahtuvan tilapäisen ruokailun hinnoittelu 189 
» yliopistollinen opetus niissä . ... 36 
» ks. myös sairaalain nimiä. 

Sairaanhoita j atar koulu · · · 196 
Sairaanhoitajatar liitto, Suomen, sen avustaminen 213, 214 
Sairaanhoita j a taryhdistys, Suomen, sen avustaminen 213, 214 
Sairaanhoitajattarien, kaupungin, lepokodin avustaminen 198 
S^iraankuljetustoiminta, palokunnan 180, 29* 
Sairasapumääräykset, työntekijäin, niiden muuttaminen 5 
Sairasavustukset, kiinteistölautakunnan myöntämät 371 
Sairaslomat, niiden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 135 
Sairaspaikat Boijen sairaalassa 197 

» sotilaspotilaiden 191, 193, 195 
Saksaan vietävä sepeli 293 
Saksalaisen kirkon istutukset 289 
Saksalaiset sotilaat, heidän haudoilleen laskettavat seppeleet 159 

» » » oikeuttamisensa uimalaitosten maksuttomaan käy t-
töön ·· 218 

» » lippujen luovuttaminen heille kansankonsertteihin 246 
Saksasta ostetusta perunasta aiheutuvan tappion jakaminen valtion ja kaupun-

gin kesken 44 
Salminen, P , tiemestari, alueen myynti hänelle 63 
Salmisaaren tehdaskorttelin n:o 784 tasoitus 235* 
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland niminen yhdistys, ruotsinkielisten kan-

sakoulujen ja apukoulujen oppilaiden psykiatrisen hoidon uskominen sen 
haltuun 46 

Sanitas sairaalan vuokran maksaminen 37 
Sankarihaudoille laskettavat seppeleet 159 
Sankarihautapaikan luovuttaminen Munkkiniemestä 74 
Sankarivainajani muistotaulujen sijoittaminen kansakouluihin 233 
Sanomalehdet, kuulutusten julkaiseminen niissä 1H> 323 

» niiden myyntipaikat 366 
» niille annettavat uutiset 248 

Santahaminan ja Hålvikin välinen suurjännitejohto 259, 351 
Satakunnan rakennus oy., kaupungin edustajan nimeäminen sen hallintoneuvos-

toon ...: .... 107 
Satamahallintotoimiston parmaajakunnan lakkauttaminen 92 

» viranhaltijat 92, 296, 267*, 269* 
Satamahinaaja Hercules .. 281* 
Satama jäänsärkijät 281* 
Satamakannanta ··· 281* 
Satamalaitteet 277* 
Satamalautakunnan kokoonpano 105, 267* 

» vuosikertomus 267* 
Satamaliikenne 277* 
Satamaliitto, Suomen, sen liittokokous 10, 303 
Satamamaksut . . . 9 3 , 282*,283* 
Satamaradan kunnossapito 233* 

» liikennöimismääräykset 300 
Satamasaaren huvilan vuokralleanto : 368 

» leirialue 369, 382 
Satamat, ilmapommitusvauriot niissä ·.·.• 303 

» myrskyn aiheuttamat vahingot niissä 303 
» niiden alueiden vuokralleanto 271*—274*, 275* 
» » korjaus ja kunnossapito ........'. 233* 
» » mainostaminen 276* 



Hakemisto 311* 

Satamat, niiden määrärahat 14, 21, 23, 92, 296 
.» » rakennusasiat .. 288, 302, 277* 
» » taksain korotukset 275* 
» niissä olevien huoneistojen vuokraukset 274* 

Satamatyöntekijäin ruokailuhuoneistot 303, 237*, 274*, 276* 
Satama vesipostit 281* 
Sato, sosiaalinen asuntotuotanto oy., alueen vuokraaminen sille 69 
Saunat, alueen vuokraaminen koesaunan paikaksi 257 
Saurio, M., everstiluutnantti, alueen myynti hänelle 64 
Savilan pumppuasema 241*, 242* 
Schlüter, H., johtaja, tontin myynti hänelle 61 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti 49, 104 
Seinä oy., alueen myynti sille 66 
Sepelin myynti 292 

» vienti Saksaan 293. 
Seppelten laskeminen kaatuneiden haudoille ···'···· • ^ 9 
Seurakuntatalo, tontin varaaminen sitä varten 56 
Seurasaari, naisten sijoittaminen sinne töihin 205 

» sen huvilain vuokralleanto 368, 369 
» » ravintolain ja kioskien vuokralleanto 368 

Sianruoan keräyspaikka 257, 348 
Sibeliuksen tammen istuttaminen Eläintarhaan 74, 289 
Sibelius-Akatemian säätiön isännistön vaali 322 
Sielullisesti sairaiden huoltotoimista, toimistoapulaisenviran perustaminen 

sinne 34 
» » keskuskodit 34, 185 
» » vastaanottoasema : 185 

Sielunterveydellinen neuvontatoimisto, kansakouluoppilaiden psykiatrinen hoito 
siellä 46 

Siemenperunain jakelu 371 
» varaaminen palstavilj eli joille 266 

Siipikariateurastamo ·· 289* 
Siirtolapuutarhat 24, 278, 371, 384 
Siirtomääräykset, työvelvollisten 189*—193* 
Siirtoväen käyttöön luovutettavia viljelyspalstoja ja laitumia suunnittelevan 

toimikunnan asettaminen 153 
» » vuokrattavat Pirkkolan lahjatalot 337 
» lasten kansakoulun käynti 237 
» lääkärinhoito .....1. 181 
» majoitus ja huolto 16, 230 
» ottaminen huomioon virkoja täytettäessä .. 127 
» puutarhan viljelymahdollisuudet 204 
» sairaalahoito 16, 37, 185 
» sijoittaminen työhön 91, 140* 
» työttömyyskortisto 86* 
» vuokravelkojen järjestely 46* 

Sikala-alueen vuokraaminen Tapanilasta 365 
Sikojen pitäminen kaupungin alueella 32 

» » siirtolapuutarhoissa 371 
Silakanostajain rekisteröinti 249 
Siltamaksut, Kulosaaren sillan 274 
Simonkadun linja-autoasema 364 
Sinfoniakonsertit 224* 
Sinihaukat, raittiusyhdistys, sen avustaminen 216 
Sirpalesaari, laiturin rakentaminen sinne 299 
Sirpalesuojat, ks. Väestönsuojat. 
Siviilisokeiden opaskoirien kuljettaminen raitiotievaunuissa 31 
Sivistysjärjestöjen kansankonservatorion avustaminen 214, 215 
Skogmanin, E. ja D., partiolaiskodin avustaminen 216 
Sodan, v:n 1939—40, muistomitalien jako 318 
Sodassa kaatuneiden haudoille laskettavat seppeleet 159 

» » muistotaulujen sijoittaminen kansakouluihin 233 
» » omaisille myönnettävät etuisuudet 149 
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Sodassa kaatuneiden perheenjäsenten lääkärin- ja sairaanhoito 197 
Sofianlehdon pikkulastenkoti, sen alueen aitaaminen 102* 

» » » sisustustyöt 101* 
> » » toiminta . 112*, 128* 
» » » virkain järjestely 101* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 206 

Sohlberg, G. W., oy., alueen myynti sille 63 
Sokeain avustaminen 39, 213, 214, 241 

» opaskoirien maksuton kuljettaminen raitiotievaunuissa — 31 
Sokeain talo-säätiön tilintarkastajain vaali 322 
Solhällan lastentarhan erään osaston lakkauttaminen 48 
Sophie Mannerheimin kodin ylläpidon avustaminen .··· 131* 
Soran luovuttaminen 262 

» osto 295 
Sosiaalijohtajan ulkomaanmatka 112 
Sotainvaliidien veljesliitto, kärryjen lainaaminen sille 291 

» » tonttien vuokraaminen sille 337 
Sotainvaliidit, ks. Invaliidit. 
Sotakoirasuojeluskunnan avustaminen 218 
Sotakoirien koiravero 168 
Sotakuukausipalkkoja ja huoltorahaa koskevat asiat 111 
Sotapalvelukseen kutsuttujen huoneen vuokra velkojen järjestely 171 

» » viranhaltijain ja työntekijäin palkkakysymykset ^ 

Sotapalvelus, viranhaltijain vapauttaminen sen suorittamisesta 127 
Sotasairaala, Annankadun kansakoulu talon kunnostaminen siksi 197 

» kunnalliskotiin sijoitettu, sen siivoojien palkkaus * 199 
Sotasiirtolaiset, ks. Siirtoväki. 
Sotatoimissa oleville helsinkiläisille lähetettävä tervehdys 100 
Sotavahinkojen korvaaminen 273 
Sotavakuutus, kaupungin kiinteän omaisuuden 273 
Sotavankileiri, Talin, sen vartiointi 266 
Sotaväen reserviharjoituksiin kutsutuille maksettavat palkat 7 
Sotilaat, helsinkiläiset rintamamiehet, tervehdyksen lähettäminen heille 318 

» kansankonserttilippujen luovuttaminen heille 246 
% saksalaiset, heidän oikeuttamisensa uimalaitosten maksuttomaan käyt-

töön 218 
» saksalaiset, seppelten laskeminen heidän haudoilleen 159 

Sotilasasiain huolto-osasto, rahatoimiston, väliaikainen 117 
Sotilaskotitehtäviin osallistuvien viranhaltijain virkasuhteet 132 
Sotilasmajoitus 235, 318 
Sotilaspotilaiden polikliinillinen hoito 193 

» sairaspaikat 191, 193, 195 
» vaatteiden pesu ja korjaus 189 

Soutustadion 25, 87, 370, 245* 
Stadionin ylläpidon avustaminen 204* 
Stadion-säätiön hallituksen kokoonpano 107 
Stansvikin kartanon alueelle suunnitellun kesänviettopaikan järjestelyehdotus 360 

» » erään rakennuksen vapauttaminen puolustuslaitoksen 
käytöstä 266 

Starensin tilasta erotetun palstan omistusoikeus 254 
Stenius, M. €·., oy:n entisten osakkaiden tarjoaman pankkitakuun hyväksy-

minen 165 
Strömberg oy., sen ja kaupungin välinen tilusvaihto 55 

» » tiealueen vuokraaminen sille 341 
Suhdanneverotus 11* 
Suihkukaivoveistosten pystyttäminen Kappeliesplanaadiin 289 
Suojelujohtajäin määrääminen 248, 326 
Suomalaisen naisvoimisteluseuran avustaminen 205* 

» oopperan avustaminen 20 
» saunan ystävät, yhdistys, alueen vuokraaminen sille koesaunan 

paikaksi 257 
Suomen farmaseuttiliiton työnvälityksen harjoittamislupaa koskeva anomus 41, 141* 
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Suomen huollon avustaminen 16, 37 
Suomen höyhen oy., tontin myynti sille 60 

» jääkiekkoliiton avustaminen , 204* 
» kaapelitehdas oy:n lauhdevesi johto . 258 
» » » ostaman lyijyerän vapauttaminen saarrosta 316 
» » » tehdasrakennuksen torniosan sisustaminen 80 
» » » vuokra-alue 273* 
» kansallisteatterin avustaminen 20 
» kirjapainotaidon 300-vuotisriemujuhla, osallistuminen sen kuluihin .... 107 
» kristillisen ylioppilasliiton avustaminen 218 
» lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 41, 131* 
» laulajain ja soittajain liiton avustaminen 214, 215 
» » » » laulu- ja soittojuhlat 50 
» liiketyöntekijäin liiton työttömyyskurssit 206 
» messut osuuskunnan avustaminen 317 
» » » hallintoneuvoston vaali 322 
» muusikeriliiton työnvälityksen harjoittamista koskeva anomus ... 41, 141* 
» nuorison iskujoukkojen Helsingin osaston toiminta 212 
» opiskelevan nuorison raittiusliiton avustaminen 216 
» painoväritehdas oy:n tontin poikki kulkeva viemärioja 288 
» punaisen ristin invaliidikanslia, soran luovuttaminen sille 262 
» » » invaliidikomitea, huvilan vuokraaminen sille invalidi-

kodiksi 364 
» » » lahjaksi saamien autojen käyttö 189, 275 
» » » sairaala, sieltä Nikkilän sairaalaan evakuoitujen poti-

laiden sairasmaksut 194 
» » » » sinne järjestettävää sairaala-asemaa varten 

suoritettavat työt 197 
» rakennusmestariliiton työnvälityksen harjoittamislupaa koskeva ano-

mus 41, 141* 
» rationalisoimistyön edistämisyhdistyksen jäsenmaksujen suorittaminen 159 
» sairaanhoitajatar liiton avustaminen 213, 214 
» sairaanhoitajataryhdistyksen avustaminen 213, 214 
» satamaliiton liittokokous 10, 303 
» silkkikutomo oy., alueen myynti sille ^ 
» siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liitto, työvä.litysluvan myöntämi-

nen sille , 139 
» sokeain hierojain yhdistyksen avustaminen 213, 214 
» taideakatemia, R. Ahlströmin rahastojen hoidon luovuttaminen sen 

hoitoon1 ^0 
» talkoot, yhdistys, työkalujen lainaaminen sille ···· 292 
» teknillinen museo, rakennustoimiston kalustoluettelosta poistettujen 

esineiden luovuttaminen sille ^ 292 
» terveydenhoitoyhdistyksen jäsenmaksujen suorittaminen 159 
» työväen arkiston avustaminen 214, 215 
» » musiikkiliiton avustaminen 50 
» väestönsuojelujärjestö, alueen myynti sille 64 
» yleisradio oy:n polkupyörätelineiden sijoittamista koskeva anomus ... 259 

Suomenlinnan urheilijat yhdistyksen avustaminen 206* 
Suomi-filmille myönnetty filmauslupa 351 
Suon kuivattaminen — 288 
Surd, raittiusyhdistys, sen avustaminen 216 
Sutelantien nimen muuttaminen Lastenlinnantieksi 78 

» tonttia n:o 1 koskevan rakennusajan pidentäminen 68 
Suurjännitejohdon vetäminen Santahaminan ja Hälvikin välille 259, 351 
Suurjännitelinja, Teräsköysi oy:n 259 
Suurmessujen järjestäminen 260 
Suurperheisten asuntotalojen aikaansaaminen H» 70 
Suvilahdenkatuun asennettava kaasu johto 312 
Svenska kristliga föreningen av unga män yhdistyksen avustaminen 206* 

Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor yhdistyksen avusta-
minen 206 
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Syyttäjistö, ks. Kaupungin viskaalin virasto. 
Syottomaan vuokraaminen ;···;·:: ^ ^ 
Sähköjohdon vetäminen Santahaminasta Hälvikiin 351 

» » Toivoniemen tilan maideri ylitse 208 
Sähkö johtotyöt Invaliidisäätiön alueella · 99 
Sähkökaapelien siirtäminen 317 
Sähkölaitos, alueen vuokraaminen sille 340 

» ilmaisen taloussähkön myöntäminen sen eräille viranhaltijoille ... 99 
» ilmapommituksen siellä aiheuttamat käyttöhäiriöt 314 
» kaasuttimien hankkiminen sen autoihin 315 
» sen hiilen ja halkojen luovuttaminen 316 
» » Kampin ala-asema 317 
» » mittarinvuokrien jättäminen perimättä 99 
» » määrärahat 22, 23, 99, 316 
» » sotatilasta aiheutuneet kulut 314 
» » Sörnäisten voima-asema 316 
» » työntekijäin kesä lomakorvaus y.m. 313 
» » varastettujen vaatteiden korvaaminen 313 
» » viranhaltijat ···· 98, 312 
» turbogeneraattorin hankinta sinne 99 

Sähkömaksujen kannannan järjestely 95 
Sä hkömuuntoasemat 351 
Sähkövirran hankinta 314 

» hinta. . 3 1 4 

Säkenet, naisvoimisteluseura, sen avustaminen 205* 
Sörnäisten niemen ja Kuoresaaren välille rakennettava silta 298 

» rantatien varrella olevan alueen luovuttaminen kaupungin hallin-
taan 254 

Sörnäs ab:n ja kaupungin välinen tilitys 255 

Taideteollisuuskeskuskoulu 106, 241 
Taideteosten hankkiminen 318 

» sijoittaminen puistoihin 257, 289 
Taisteluharjoituksiin osallistumista varten myönnettävä virkavapaus 135 
Taivallahden alueelta vuokrattava koesaunan paikka 257 

» rannalla sijaitsevien puistoalueiden järjestely 360 
» siistimistyöt 285 

Taivaskallion ilmatorjuntapatteri, kesävesijohdon järjestäminen sinne 310 
Taksa, teurastamon jäähdyttämön 94 

» vuokra-autojen, sen väliaikainen korottaminen 31 
» väestönsuojelu toimiston neuvonta- ja tarkastustyöstä suoritettava .... 44 

Taksoituslautakunnan kokoonpano 1^3 
Talin erään alueen vuokraaminen 357 

» kartanon tallirakennusta koskeva vuokrasopimus 348 
» laukkarata 279 
» sotavankileirin vartiointi 266 
» taimistoa koskeva veroilmoitus 284 

Talonryhmille jaetut ruokaliput 225 
Talousarvio, kaupungin v:n 1942 12, 168 
Talousarvioehdotus, kiinteistölautakunnan v:ksi 1942 laatima 327 
Taloustyöntekijäin lepokodin avustaminen 213, 214 
Talvipuhtaanapito, katujen ja teiden 286, 261* 

» sen tehostaminen 171 
Talvisodan muistomitalien jako 318 
Tammisaaren kansanhuoltolautakunta, halkojen lainaaminen sille 277 
Tapanila, sikala-alueen vuokraaminen sieltä 365 
Tapaninkylän alueelle rakennettava tie 258 

» rakennuskielto 86 
» tilaa koskevan kauppakirjan laatiminen 67 

Tapaturmantorjuntayhdistyksen jäsenmaksujen suorittaminen 159 
Tapaturmat, tulipalojen yhteydessä sattuneet 29* 

» yleisissä töissä sattuneet 229* 
Tarmonkatu, raiteen rakentaminen sinne 301 
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Tasavallan presidentin kunniaksi järjestetyt juhlatilaisuudet 159 
Tavara-asemat, kappaletavara-aseman järjestäminen X X kaupunginosaan 300 
Tavaraliikenne satamissa 279* 
Tavaststjernankadun tonttejan:ot 11 ja 13 koskevanrakennusajan pidentäminen 68 
Tavolan koulukodin määrärahat 40 

» » toiminta ..... 109*, 126* 
Teatterien avustaminen 20 

» palovartiointi 26* 
Teatterikuja, It., sen katumaan pakkolunastaminen 251 
Tehdastontit, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 338 

» niiden vuokraoikeuden pidentäminen ja siirrot 348 
» Vallilan, niiden arviohinnat 327 

Teknillisten laitosten hallituksen kokoonpano 105 
» » » sihteerin tehtävät 307 
» » henkilökunnan ruokalan hoito 307 
» » kalliinajanlisäykset 307 
» » viranhaltijain lomat sienien ja marjain poimintaa varten 308 
» » virka-aika 126 

Tekstiili värjäämö oy., tontin myynti sille 59 
Telakka-alueen osto 23, 53 
Tenniskentät, ks. Verkkopallokentät. 
Teo, sokeain teknillinen tehdas, sen avustaminen 213, 214 
Teollisuuskatu 1 e, kiinteistö oy., tontin myynti sille 61 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuran avustaminen 214, 215, 132* 
Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 226* 
Tervalammen työlaitos, sen eräiden virkojen vakinaistaminen 16, 38, 41* 

» » » irtaimiston palovakuuttaminen 43* 
» » » sikalan rakennustoimikunnan kokoonpano 153 
» » » » rakentaminen 24, 38, 42* 
» » » » tulipalo 42* 
» » » toimintakertomus 63* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 200 

Tervasaaren puhdistuslaitos 25 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, sen määrärahat 33 

» » » tilapäisen apulaisen palkkaaminen 
sinne 183 

Terveydenhoidollisia kysymyksiä alueliitosten yhteydessä valmistelevan komi-
tean asettaminen 152 

Terveydenhoidontarkastajan viran hoitaminen 181 
Terveydenhoitojärjestyksen muuttaminen 32 
Terveydenhoitolautakunnan alaiset katsastajat 182 

» alaisten viranhaltijain etuannit 186 
» toimiston eläinlääkintäosaston viranhaltijat 183 

Terveystoimisto, sen lääkärin viransijaisuus 34 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 186 

Teräs, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 205* 
Teräsköysi oy:n suurjännitelinja 259 
Teurastamo, sen eräiden tarveaineiden mvynti 306 

» » jäähdyttämö .... 94, 304, 305 
» » kanslian aukioloajat 304 
» » kassakaapin kadonneen avaimen korvaaminen 306 
» » käyttäminen kalakaupan keskuksena 94, 155 
» » laajennustyöt 305 
» » menot ja tulot 13, 14, 22,93,304,299* 
» » ravintolan vuokra 305 
» » teurastajien palkkaus kertausharjoitusten ja sodan ajalta .. 93 
» » viranhaltijat 304, 286* 
» » vuosikertomus 306, 286* 
» valtion lihantarkastamon vajan ottaminen sen käyttöön 306 

Teurastamolautakunnan kokoonpano 105, 286* 
Tiealueen, Viikin tilasta luovutetun, korvaaminen 252 

» vuokraaminen Strömberg oy:lle 341 
Tielaboration toiminta 240* 



344* Hakemisto 

Tienhaaran kattohuopateollisuus oy., alueiden myynti sille 62 
Tiet, niiden aukipito 286 

» » rakentamiseen myönnetty lupa 257 
Tietyöt .90, 240*, 241* 
Tiilimäentie 14 kiinteistö oy:n lakkauttaminen ja sen omaisuuden siirtäminen 

kaupungille 280 
Tikkurilan silkki oy., tontin myynti sille 58 
Tilastotoimiston julkaisuista maksettava liikevaihtovero 119 

» viranhaltijat 118, 1* 
» vuosikertomus 1* 

Tilasto virasto j en päällikköiden neuvottelutilaisuus Tukholmassa 7* 
Tilinpäätös, kaupungin v:n 1940 10, 159 
Tilintarkastus, kaupungin v:n 1939 4, 122 
Tiliraportit, verotusvalmisteluviraston 124 
Tilusvaihto, ks. Aluevaihto. 

• Toimelan vapaaopiston avustaminen 19 
Toivolan koulukoti, sen eräiden virkojen siirtäminen ylempiin palkkaluokkiin 39 

» » » rakennusten korjaaminen 103* , 
» » » toiminta 109*, 113*, 126* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 207, 208 
» tilan määrärahat 39 

Toivoniemen koulukoti, sen toiminta 109*, 126* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 208 
» tilan"maatalonstyöntekijäin eläke ..· 40 
» » pika-asutuksessa otettujen alueiden palauttaminen 103* 

Tontin kauppahinnan alentaminen 253 
Tontinmuodostukset, raastuvanoikeuden hyväksymät 263 
Tontit, kiinteistölautakunnan myymät 328—331 

» niiden hallintaoikeuksien osto pakkohuutokaupalla 254 
» » myyntiluettelon vahvistaminen 252, 328 
» » ostossa asunto-osakeyhtiöille myönnetyt edut 54 
» » vuokrasopimusten irtisanominen 255 

Tonttijakokartat 75, 362 
Tonttijaon hyväksyminen 331 
Tonttijaonmuutokset 74, 263, 359 
Tonttikauppakirjat 331 
Tonttikauppojen raukeaminen 254 
Torikauppa 51, 249, 272, 365 
Torikärryjen säilyttäminen 273 
Toukolan lastenhoidonneuvolan määrärahat 209 

» » toiminta 124* 
» leikkikenttätoiminnan järjestäminen 40 
» rantahuvilassa n:o 4 toimivan siirtoväen sairaalan vuokra 37 
» sepelivarastossa, sattunut varkaus 293 
» voimistelu- ja urheiluseura Teräs, sen avustaminen 205* 

Toverit, raittiusyhdistys, sen avustaminen 216 
Trusti vapaa bensiini oy., halkojen myynti sille 276 
Tuberkuloosihuolto 34, 184 
Tuberkuloosisairaala 36, 152, 187, 189, 194—195 
Tukholmassa pidettävä tilasto virastojen päälliköiden neuvottelutilaisuus 7* 
Tuki ja työ yhdistvksen avustaminen 213, 215 
Tulipalot 27* 
Tullirakennukset 302 
Tulo- ja omaisuusverolautakunta, jäsenen valitseminen siihen 102 
Tulo- ja omaisuusverotus 167, 11*, 17*—20* 
Tulosääntö, kaupungin v:n 1942 26 
Tuomarinkylän rakennussuunnitelma 84, 281, 360 

» tilain yhdistäminen 267 
Tuominen, K., metsätyönjohtaja, hänen väärinkäytöksensä 248 
Turbogeneraattorin hankinta 99 
Turun maantien alitse johdettava vesijohto 310 

» vanu, toiminimi, alueen myynti sille 65 
Turuntieltä Invalidisäätiön tontille rakennettava katu 250 



Hakemisto 311* 

Tutkijalautakunnan kokoonpano ·· · · · · 103 
Tuulaakimaksut ; 297, MJ* 
Tuurholman kansanpuisto, kaivonpaikka-alueen vuokraaminen sieltä ¿57 

» » sen huvilain vuokralleanto 368 
» » » kahvilakioski 272, 368 

Tyttökerhotyön avustaminen 214, 132* 
Työaika kesällä J26 
Työehtosopimus b> 
Työkaluj&i lainaaminen puolustuslaitokselle 295 
Työläisäitien ja lasten koti yhdistyksen avustaminen 19, 49, 103* 

» » » » » lainan takaaminen 12, 165 
» » » » » talon ullakkokerroksen sisustaminen 81 
» » » » » tontin luovutusehdot 73 

Työmailla sattuneet varkaudet . . .293 
Työn ja taistelun lainan obligatioiden sijoittaminen kaupungin palveluksessa ole-

vien henkilöiden keskuuteen 163 
Työntekijät, heidän kalliinajanlisäyksensä 6, 129 

» » kesälomansa 6 
» » lomasä äntönsä j a sairas- j a hautausapumääräystensä muut-

taminen 5 
» » ruokalarakennustensa myynti ja vuokralleanto 292 
» helsinkiläiset, heidän käyttämisensä rakennustöissä 254 
» Herttoniemessä työskentelevät, heidän matkakulunsa 284 
» kaupungin entiset, työtilaisuuksien varaaminen heille 204 
» linnoitustyömaille kelpaamattomat, heidän sijoittamisensa töihin 129 
» » lähetettävät, heitä koskevat kysymykset 284, 45* 
» puhtaanapitolaitoksen, heille liikaa maksetut palkat 293 
» puolustuslaitoksen tehtäviin kutsutut, heidän palkkasuhteensa r 132—135 
» raivaustöissä olevat, työpukujen hankkiminen heille 284 
» yleisissä töissä olleet, heidän kesälomansa 229* 
» » » » » lukumääränsä 230* 
» » » » » työpalkkansa 230* 
» » » » heitä koskevat kaupunginhallituksen pää-

tökset 283 
Työnvälityksen harjoittamisluvat 41, 140* 
Työnvälityslautakunnan kokoonpano 139* 
Työnvälitystoimiston henkisen työn osaston toiminta 154* 

» maatalousosaston toiminta 175* 
» menot ja tulot 181*. 
» merimiesosaston toiminta 170* 
» määrärahat 18, 211 
» nuoriso-osaston toiminta 162* 
i> valtionapu 211 
» viranhaltijat 210, 142* 
» vuosikertomus 138* 

Työpalkkain välittäminen sotainvaliideille 211 
Työpalkat, rakennustoimiston työntekijäin 230* 
Työtilannetta koskeva selvitys , 211 
Työttömyyden torjuminen 26, 44*, 45*, 140* 
Työttömyyshuolto 202—206, 288, 84* 
Työttömyyskomitean asettaminen 153 
Työttömyysmäärärahain ylittäminen 39 
Työttömyyttä naisten keskuudessa koskevan tutkimuksen toimittaminen 120 
Työtuvat, niiden alaosaston toiminnan jatkaminen 44* 

» » apulaistyönjohtaj an viran siirtäminen ylempään palkkaluok-
kaan 38 

» » liikevaihtovero 46* 
» » määrärahat 16, 38 
» » toimintakertomus ' 68* 
» » toimitalon henkilökunta 247 
» » » luovuttaminen kiinteistölautakunnan hallintaan 248 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 202—204 



346* Hakemisto 

Työtuvat, puhelinkeskuksen vuokraaminen niiden taloon 151 
Työ valmiustoiminnan avustaminen 217 
Tvövelvollisten, linnoitustyömaille määrättyjen, palkkaus- y.m. kysymykset 

y 212, 189*, 193*, 196*, 198* 
» luettelointi . . ·· 194*, 201* 

Työvelvollisuuslautakunnan asettaminen . 186* 
» käsittelemät asiat 200* 
» menot 202* 
» toimintakertomus ; 183* 
» työjärjestys 186* 
» viranhaltijat ja huoneisto 211, 187* 

Työvelvollisuuslautakuntien tehtävien siirtäminen työvoimalautakunnille . . . . . . 202* 
Työvelvollisuusmääräykset yksityisten yritysten palveluksessa oleville henkiloille 188* 
Työ velvollisuus viraston toiminnan lakkauttaminen 201* 
Työvoimalautakunnan asettaminen 42 

»> kokoonpano 104, 211 
» määrärahat 212 

Työväen sivistystoimikunta, Helsingin, sen avustaminen 214, 215 
» voimistelijat yhdistyksen avustaminen 205* 

Työväenasunnot, alueen vuokraaminen niiden paikaksi 69 
» ks. myös Kunnalliset työväenasunnot. 

Työväenopistot 19, 47, 48, 104, 234, 237, 241 
Tähkä, raittiusyhdistys, sen avustaminen 216 
Täytemaan vastaanotto 287 
Töölön lastenhoidonneuvola 123* 

» lastenseimen avustaminen 19, 49 
» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 206* 

Töölöntorin kauppiaiden torikärryjen säilyttäminen 273 
» vesipostin järjestäminen 310 

Uhlenin, A., rahaston korkovarojen jako 202 
Uimalaitokset 218, 370, 381, 204* 
Uimaseurojen avustaminen 204* 
Uimastadion 279 
Uintiohjauskurssien järjestäminen kansakoulunopettajille 236 
Ulkoilmajuhlien ja -kokousten järjestämiseen myönnetyc luvat 351 
Ulkoilmakonsertit " 226* 
Ulkomaalaisten lähettäminen puolustuslaitoksen töihin · 200* 
Ulkomaan matkustajaliikenne 281* 
Ulkomailta saapunut sammutusmiehistö 178 
Ulkomainen merenkulku 278* 
Ulkomainosten sijoittaminen 260 
Ulkomaisen perunan ostosta aiheutuva tappio 44 
Ulkopaikkakuntalaisten pääsy Helsingin ammattikouluihin 237 
Ullakkokerroksen sisustaminen 76, 77, 81 
Ulosottolaitoksen toimintakertomus 17* 

» viranhaltijat 169 
Union urheiluyhdistyksen avustaminen 206* 
Unioninkadun poliklinikkahuoneisto 186 
Untamonkujan katuvalaistus 100 

» rakentaminen 89 
Urheilukentät 25, 249, 278, 369, 371, 381, 204*, 244* 
Urheilukilpailujen järjestäminen 260, 261 
Urheilulaitosten aitaaminen 205* 
Urheilulautakunnan kokoonpano 103, 203* 

» uudelleenjärjestely 50, 228* 
» vuosikertomus 203* 

Urheilutoimintaa koskeva kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston vuosikerto-
mus 380 

Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunta, sen jäsenen vaali 102 
» lääninhallitukselle annettavat tilastotiedot 121 
» tie- ja vesirakennuspiiri, traktorien luovuttaminen sille 291 

Uudisrakennustyöt, rakennustoimiston talorakennusosaston suorittamat 247*—248* 



Hakemisto 311* 

Uunisaaren vuokraoikeuden pidentäminen . 344 
Uutisten antaminen sanomalehdistölle 248 
Uutteruusrahain, kunnalliskodin, korottaminen 201, 40* 

Vaasan höyrymylly oy., alueen vuokraaminen sille 71, 273* 
Vajaamieliset lapset, lastensuojelulautakunnan huostaan otetut 110* 
Vakuusasiakirjaan tarkastus 110, 326 
Valiokunnat, kaupunginhallituksen asettamat ··· 152 

» kaupunginvaltuuston asettamat 7, 107 
Valistusjärjestöjen opintotoimikunnan avustaminen 49, 247 
Valkonauhayhdistysten avustaminen 213, 214, 216 
Valkosaaren vuokramaksun alentaminen... 256 
Vallilan asuntotonttien myynti vuokraajilleen 56—58 

» kansakoulutontin asemakaavanmuutos 80 
» siirtolapuutarhan sähköverkoston täydentäminen 278 
» sosialidemokraattinen lasten raittiusosasto Oras, sen avustaminen 216 
» » raittiusyhdistys Tähkä, sen avustaminen 216 
» tehdastonttien arviointiperusteet ja -hinnat 56, 327 
» » myynti 58 

Valmistava poikain ammattikoulu 48, 154, 221, 238 
» tyttöjen ammattikoulu 19, 48, 239—240, 362 

Valokuvauspaikat, kiinteistölautakunnan luovuttamat 366 
Valtionapu, kansakoulujen 237 

» kaupunginorkesterin 27, 246 
» Kivelän sairaalan 195 
» lastentarhain 243 
» maantien jatkeiden kunnossapitoon myönnetty 286 
» mieli- ja tuberkuloosisairaalani 152 
» Nikkilän sairaalan 195 
» Tervalammen työlaitoksen 201 
» tuberkuloosisairaalan 195 
» työnvälitystoimiston 211 
» vastaanotto- ja ammattioppilaskodin 102* 
» veneeristen tautien poliklinikan 186 

Valtionrautatiet, alueiden luovuttaminen niille 253 
Valtionverot 167 
Valuutan hankkiminen obligatioiden ostoon 161 
Vanhainkodin kannatusyhdistyksen avustaminen 213, 214 
Vanhankaupunginlahden kalastusoikeudet * 303, 276* 
Vanhankaupunginselän vesialueen vuokraaminen 275* 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 108 
Vantaanjoen vesimäärän lisääminen 310 
Vapaaehtoisen palokunnan, Helsingin, avustaminen 180 

» » » toiminta 31* 
Vapaapäivät, kaupungin virastojen 126 
Vapaussodan invaliidien liitto, työnvälitysluvan myöntäminen sille 139* 
Vapautettujen vankien avustustyöt. . . 38, 206 
Varastopaikat 351 
Varattomien potilaiden lääkärinhoito 181 
Varatyöt 90, 205, 288, 229* 
Varsasaaren leirialue — 369, 382 
Wasastjernan, O., rahaston korkovarojen käyttö 264 
Vastaanotto- ja ammattioppilaskoti, sen entisen rakennuksen purkaminen ja 

myynti 270 
» » » » muutostyöt 103* 
» » » » määrärahat 39 
» » » » toiminta 108*, 126* 
» » » » uudisrakennus 24, 39 
» » » » valtionapu 102* 
» » » sitä koskevat kaupunginhallituksen pää-

tökset 207 
Vattuniemen teollisuusalueen rakennussuunnitelma 86 
Vattunokan huvilan n:o 5 korjaus- ja uudistyöt 269 



348* Hakemisto 

Vaunuvintturin sijoittaminen Munkkisaareen.... 301 
Vedenhankinta, Herttoniemen 97 
Vedenkulutusmaksujen alentaminen 9b 
Vedenottopaikat, palokunnan 2b , löb 
Veduta nimisen kahvilan vuokralleanto •''V^AVi' 
Velodromi 25, 74, 87, 279, 370, 371, 381, 205*, 244* 
Veneeristen tautien poliklinikan määrärahain ylittäminen 34 

» » * >> valtionapu 186 
Venelaiturimaksut 275*, 284* 
Venepaikat, niiden poistaminen 299 
Verkkopallokentät :

 3 8 \ > 244* 
Verkkosaari, kalan tukkumyyntipaikan järjestäminen sinne 24, 94, 304 

» sen alueella suoritetut työt 285, 235* 
Vero jäämien pakkoperintä 167, 17*—21* 
Verotus, Talin taimiston 284 

» ks. myös Kunnallisverotus, Tulo- ja omaisuusverotus j.n.e. 
Verotuslaitoksen uudelleenjärjestäminen 152 
Verotusvalmisteluviraston arkiston sisustuksen uusiminen 5 

» eräät palkkakysymykset 123 
» huoneistot 125 
» kustannukset ja määrärahat 5, 124 
» tarkkailijain kertomus 11* 
» tiliraportit 124 
» työn tehostaminen 5, 124 
» viranhaltijat 5, 122—124, 9* 
» vuosikertomus 9* 

Verovelvollisen henkilön tulosta verotettaessa tehtävä vähennys 12 
Veroäyriltä maksettava veromäärä 166, 10* 
Vesa, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 205* 
Vesialue, Vanhankaupunginlahden, sen kalastusluvat 303 
Vesialueiden jako 268 

» vuokralleanto 275* 
Vesijohdon jäätymisestä aiheutuneet korjauskustannukset 367 

» vetäminen Helsingin—Turun maantien alitse 310 
» 1> Invaliidisäätiön rakennukseen 97 
» » Kallioon 97 

Vesijohtolaitos, alueen varaaminen sen vastaista tarvetta varten 71 
» sen huoneistot · 96, 308 
» » määrärahat 22, 23, 96, 308 
» » sodanaikaiset suojelutoimenpiteet 308 
» » viranhaltijat 96, 308 

Vesijohtoliike Huber oy., kesänviettopaikan vuokraaminen sille 341 
Vesijohtotyöt, Herttoniemen 302 

» Munkkiniemen 309 
» niiden aloittaminen 309 
» Onnentien 97 

Vesijättöjen jakaminen 268 
Vesilinnut, rakennustoimiston puisto-osaston hoitamat 289 
Vesipostit 309, 281* 
Viemärijohtoja, yksityisiä sekä taloissa että tonteilla olevia johtoja koskevat 

määräykset 309 
Viemärinpuhdistuslaitteiden lainaaminen · · · · 292 
Viemärioja, Suomen painoväritehdas oy:n tontin poikki kulkeva 288 
Viemärityöt 25, 89, 90, 302, 241*, 243*, 244*, 245* 
Wienin messut, kaupungin osallistuminen niihin . 317 
Vienti 279* 
Vieraspaikkakuntalaisten pääsy Helsingin ammattikouluihin 237 
Viikin tilasta luovutetun tiealueen korvaaminen 252 
Viipurin kaupunki, viemärinpuhdistuslaitteiden lainaaminen sille 292 

» Reipas yhdistyksen avustaminen 206* 
» valssimylly oy , alueen vuokraaminen sille 72 

Viipurinkadun tonttien n:ot 25, 27, 29 ja 31 järjestely 78 
Viistokammiouunit, kaasulaitoksen, niiden korjaaminen 98 



Hakemisto 311* 

Wilckmanin, J. G., rahaston korkovarojen käyttö 240 
Viljelyspalstat, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 339, 354—357 

» niiden luovuttaminen Nikkilän sairaalan viranhaltijoille 194 
» » vuokrasopimusten pidentäminen 348 

Viljelyspalstatoiminta 204 
Villa Munksnäsin rakennussuunnitelma 86 

» Nackbölen lohkomisoikeuden lunastaminen 252 
» » osto 23, 53 

Willberg, E., johtaja, alueen myynti hänelle 66 
Viranhaltijain kalliinajanlisäykset 6, 129 

» kesälomat 6 
» lotta- ja sotilaskotitehtäviin osallistuvien, virkasuhde 132 
» puolustuslaitoksen tehtäviin kutsuttujen, palkkasuhde 132 
» siirtäminen toisiin toimiin 128 
» vapauttaminen asevelvollisuudesta 127 

Viransijaisuuspalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 135, 141 
Virastovaratyöntekijät 116; 134, 184, 189, 190, 191, 192, 198, 199, 206, 304, 45* 
Virka-aika kesällä 126 
Virkain täyttäminen 127 
Virkamiesruokalan huoneisto 114 
Virkapuheluoikeus, kiinteistötoimiston talo-osaston 248 
Virkasäännön muuttaminen 5 
Virkavapaudet, niiden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 135, 141 

» taisteluharjoituksiin osallistumista varten myönnetyt . . . 135 
Virvoitusjuomakioskit 272, 366 
Visa, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 205* 
Vitamiinivalmisteiden jakaminen kansakouluoppilaille 236 
Voikukan juurien kitkeminen puistoissa 205 
Voimisteluseurain avustaminen 205* 
Vuokraa jäin häätäminen 352, 357 
Vuokraamattomia huoneistoja koskeva tilasto * 121, 3* 
Vuokra-autojen lukumäärän selvillesaanti 175 

» taksan väliaikainen korottaminen 31 
Vuokrain suuruutta koskevan tiedustelun toimeenpaneminen 121 
Vuokrakysymykset 69, 331—350, 363—370 
Vuokralle annetut asuintontit ja -palstat 331 

» » tehdastontit 338 
» » viljelyspalstat 339, 354 
» otetut huoneistot 363 

Vuokramaksujen alentaminen 256, 266, 370 
» j ärjestely * · · · 257 
» palauttaminen 256 
» suorittamisesta myönnetty vapautus 256, 271 

Vuokraoikeuden siirto ] 34t—348, 357 
Vuokrasopimusten irtisanominen 255, 343, 370 

» peruuttaminen 338 
» pidentäminen 73, 342, 343, 344, 348—350 
» purkaminen 305 

Vuokrasäännöstely 221 
Vuokratiedustelun järjestäminen 121, 3* 
Vuokravelkain järjestely 46* 

» poistaminen 201 
Vuosilomat, korvauksen myöntäminen niiden nienettämisestä 126 
Vuositilintarkastajain ilmoitus järjestäytymisestään 122 

>> vaali 4 
Vuotien ostolupamaksujen poistaminen 305, 286* 
Väestönsuojat 44, 179, 189, 226—230, 234, 264, 266, 270, 290, 308, 312, 240*, 245* 

246* 
Väestönsuojelu, ks. myös Ilmasuojelu. 
Väestönsuojelua koskevat asiat 222—230 
Väestönsuojelukoulutus 225 
Väestönsuojelulautakunta ja sen toimisto 18, 44, 222—223 
Väestönsuojelumäärärahat 26 



350* Hakemisto 

Väestönsuojelun suojeluvalvojat . · · qaq 
Väestönsuojelutoimenpiteet, vesijohtolaitoksen 308 
Väestönsuojelu välineiden hoito . · · 225 

» säilyttäminen 290 
Väinölän turvakodin avustaminen 213, 214 

» » siirtäminen Kauniaisiin 18, 41 
Väkijuomain anniskeluoikeudet, niitä koskevat lausunnot 100 
Väkilannoitteiden varaaminen palsta vii j eli joille 266 
Wärtsilä-yhtymä oy., lisäalueiden vuokraaminen sille 71 

» >> sen polkupyörätelineiden sijoittamista koskeva anomus 260 
» » » vuokra-alueet 273* 

Yhteenajovaurioiden korvaaminen 173, 290 
Yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen 261 
Yksityishoitoon sijoitetut köyhäinhoidolliset henkilöt 65* 

» » lapset 114* 
Yleinen ammattilaiskoulu 19, 238, 241 
Yleishyödyllisiä rahastoja ja säätiöitä koskevan tilaston laatiminen 4* 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustaminen 153, 213 
Yleisjaoston kokousajan määrääminen 110 

» valtuuttaminen ratkaisemaan eräitä avustuskysymyksiä 240 
Yleisten töiden lautakunnan eräiden töiden aloittaminen 288 

» » » kokoonpano... 104, 228* 
» » » vuosikertomus 228* 
» » määrärahat 21, 87—89, 284 

Yliopistollinen opetus kaupungin sairaaloissa .··•··· 3(3 
Yliopiston korvapoliklinikka, ylimääräisen sairaanhoitajattaren palkkaaminen 

sinne : 186 
» voimistelulaitos, alueen luovuttaminen sitä varten 55 

Ylioppilaiden raittiusyhdistyksen avustaminen 216 
Ympäristöalueiden rakennussuunnitelmat 84 

Äitiysavustukset 121* 
Ärtin koulupuutarha 236 
Ässä-rykmentin muistoreliefin osto 318 

Örnen, urheiluyhdistys, sen avustaminen 206* 



Julkaisujen lue t te lo 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
Ilmestyi aluksi erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, sittemmin 
kaksikielisinä painoksina suomen- ja ruotsinkielisin rinnakkaistekstein. 
V. 1933 ja myöhemmin ilmestyneissä julkaisuissa on yksinomaan suomen-
kielinen teksti, mutta taulukoissa on ruotsinkieliset sekä — sarjoissa I, 
II, III ja VI — ranskankieliset otsakkeet; sarjasta VI on kuitenkin myös 
erillinen ruotsinkielinen painos, joka lukuvuoteen 1936/37 saäkka sisältää 
vain ruotsinkielisten opetuslaitosten toimintakertomukset, mutta siitä läh-
tien kaikki kyseiset kertomukset. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston jul-
kaisema. 

1—23. 1910—38. 
24—27. 1939—42 (edellinen osa). 

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

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

II—III. Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 
1—9. 1927—40. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknillis-
ten laitosten hallituksen julkaisema . 
1—28. 1916—43. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkai-
sema. 
1—28. 1916—43. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—13. 1916/17—1941/42. 

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

5—11. 1909—15. 
12—34. 1919—42/43. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin ti-
lastotoimiston julkaisema. 
Aikaisemmin julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, 
v:n 1932 kertomuksesta alkaen ainoastaan suomenkielisenä painoksena. 
21—54. 1908—41. 
Vanhempi sarja. Kaupunginvaltuusto. 
1—3. 1875—87. 
Henkilöhakemisto 1875—1930. 



D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilastotoimis-
ton julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 

1—9. 1911—32. 
10—17. 1934—43. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin tilas-
totoimiston julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 
1—21. 1923—43. 

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




