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Huoneenvuokralautakunnat, niiden johtosäännön hyväksyminen 44 

» » järjestely esikaupunkiliitoksen johdosta 12, 139, 144 
» » määrärahat 22, 46 
» » puheenjohtajain, varapuheenjohtajain ja jäsenten palk-

kioiden korottaminen 46 
» » puheenjohtajain, varapuheenjohtajain, jäsenten ja vara-

jäsenten vaali 45 
» » puhelimet 137, 138 
» » työaika 114 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 160—163 

Huonetilojen, eri virastojen, käyttö 150 
Huonokuuloisten kansakoulunoppilaiden opetus 220 
Huopalahden kunnan ja kaupungin taloudellisten välien selvittely 155 

» » sukupuolitautipotilaiden hoito 171 
» rakennussuunnitelma 85 

Huutokaupan harjoittamista koskevat aikomukset 97 
Huvilarakennusten tarkastaminen ja kunnostamisehdotusten laatiminen 242 
Hylkysaaren puhelinyhteyksien järjestäminen 138 
Hyppyrimäet 28, 230 
Hyvösen lastenkodin avustaminen 281 
Hälytys- ja viestiverkoston kunnossapito 60 



Hakemisto 301 

Hälytysjärjestelmä, palolaitoksen J65 
Hälytyssireenien käyttö 1^5 
Höyrykattilan uusiminen Sofiankadun 4:ssä ¿41 
Höyrypatojen hankkiminen elintarvikekeskukseen ^80 

Ikäkor otukset, esikaupunkiyhdyskuntien palveluksesta kaupungin palvelukseen siirtyneiden ... 11 
» makkaratehtaiden kaitsijain 168 

Ilmahälytyssireenien käyttö ·· 165 
Ilmapommitukset, lainain myöntäminen niiden korjaamiseen 153 

» niiden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen 213, 241, 242, 275, 289 
» » johdosta kodittomiksi jääneiden huolto 213 
» » » myönnetyt vuokranalennukset 244 
» niissä tuhoutuneiden rakennusten vuokrasopimusten purkaminen 76 
» » vaurioituneen Kaartin kasarmin rakennuksen säilyttäminen 229 
» » vaurioituneiden autiotalojen kuntoonsaattamista koskeva aloite 83 

Ilmasuojelukeskuksen puhelinkeskus 137 
» ks. myös Väestönsuojelutoimisto. 

Ilmasuojelukomppaniain majoituspaikkoja varten varattujen rautasänkyjen lainaaminen 208 
Imatra, raittiuskerho, sen avustaminen 215 
Inarintien ja Mäkelänkadun välillä olevien eräiden tonttien vuokrasopimusten purkaminen 76 
Inkeriläisten sairaalahoito 173 
Insinööritoimisto A. A. Palmberg oy., tehdastontin myynti sille 72 
Invalidien avustaminen 61, 196 

» sairaalahoito 180 
» työnvälitys 58 

Invalidisäätiön huoltolaitos 25 
» isännistön edustajan vaali 293 

Irtaimen omaisuuden inventointi 5, 112 
Irtaimistot, liitoskuntien, niiden hoito ja käyttö 137 
Istutukset 33, 38, 256 
It. Puistotien levittäminen 232 

Jakolaitoksesta annetun lain ja asetuksen mukaisista toimituksista suoritettavien maksujen 
taksan korottaminen 66, 249 

Jalavantien tontin n:o 5 rakentamisajan pidentäminen 73 
Jalkakäytävien päällystäminen 144 
Jatkokoulukomitea 144 
Johanneksen urheilukenttä 230 
Johanneksenrinteen kalliosuoja 209, 211, 212, 213 
Johanneslinna asunto-oy:n tonttia koskeva asemakaavanmuutos 78 
Johtosääntö, huoneen vuokralautakuntien, sen hyväksyminen 44 

» kaupungin kassa- ja tililaitoksen, sen uusiminen 139 
» kaupunginarkiston, sen hyväksyminen 3, 103 
» kaupunginkanslian, sen muuttaminen : 3 
» kaupunginorkesterin, sen muuttaminen 66 
» kotitalouslautakunnan, sen muuttaminen 14 
» majoituslautakunnan, sen muuttaminen 12 
» raittiusvalistuslautakunnan, sen muuttaminen 61 
» satamahallintotoimiston, sen muuttaminen 91 
» satamalautakunnan, sen muuttaminen 91 
» teknillisten laitosten johtosääntöjen uusiminen 143 
» terveydenhoitolautakunnan ja sen alaisten laitosten ja viranhaltijain johtosääntöjen 

uusiminen 140 
» urheilu- ja retkeily lauta kunnan, sen hyväksyminen 59 

Julkaisujen tilaaminen 290 
Juomavesiolojen tutkiminen liitosalueella 169 
Juutalainen seurakunta, tontin varaaminen sen tarpeisiin 233 
Järvinen, K., hallitussihteeri, hänen väestönsuojelutehtävissä rikkoutuneen kiikarinsa korvaa-

minen 208 
Jätepaperin talteenottaminen 141 
Jätteiden kuljetus- ja hävittämismaksujen korottaminen 89 
Jääkiekkoratavälineistön antaminen lainaksi 202 
Jäänsärkijät 92, 272—274 

Kaartin kasarmin pommituksessa vaurioituneen julkisivun säilyttäminen 229 
Kaasukeitinlaitteiden sijoittaminen uudisrakennuksiin 143, 144, 240 
Kaasulaitos, kuonaseulalaitteen osto sinne 286 

» sen arkistoaineiston hävittäminen 104, 287 
» » liittymämaksun jättäminen perimättä 93 
» » määrärahat 35, 36, 94 
» » polttoaineen hankinta , 204, 285—286 
» » puhdistushuoneen korjaaminen 287 



302 Hakemisto 

Kaasulaitos, sen tilinpäätös ·· 284 
» » turpeenhiiltolaitteiden hinnan maksaminen 155, 156 
» » viranhaltijat ja työntekijät 118, 283—284 
» » virka-aika 113 
» sorvin hankkiminen sinne 287 
» suojakatoksen rakentaminen sen alueelle . 287 

Kaasulaskujen kannanta ja rahamäärien pyöristäminen 281 
Kaasuliesien asentaminen uudisrakennuksiin 143, 144, 240 

» takavarikointi 285 
Kaasun hinnan korottaminen 95, 284 

» käytön säännöstely 95, 143, 144, 284 
» toimittaminen valtionrautateille 285 

Kaasusuojeluvälineistön säilyttäminen 206 
Kaatopaikka, Malmin . 74, 244 
Kaatovaununalustain myynti · 257 
Kaduissa tehtävien kaivuiden suoritus- ja valvontataksan määräämien maksujen korottaminen 87 
Kainojen köyhien avustaminen . 185 
Kaisaniemen kansakoulun pöytien lainaaminen 220 

» » varaaminen tilapäiseksi paratyfussairaalaksi 179 
» luistinrata 202 
» urheilukenttä 230 

Kaisaniemenkadun viemäritunnelin väestönsuojelulaitteiden poistaminen 213 
Kaisaniemi, siellä olevan rautateiden vara-aseman kalliopinnan vahvistaminen 257 
Kaivaja-aluksen uppoamisesta aiheutunut vahinko 260 
Kaivopuisto, sen rantatien rakennustyöt 38, 88 

» yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen siellä 238 
Kaivuiden suoritus- ja valvontataksan määräämien maksujen korottaminen 87 
Kalasatama 37, 42, 93, 276. 279 
Kalastajantorin levittäminen 88, 255 
Kalastusoikeudet 15 
Kalliin aj anlisäykset 6, 9, 116, 118, 216 
Kalliolan kannatusyhdistyksen avustaminen 194, 195 
Kallion haaraklinikan muutostyöt 170 

» kaupunginosassa olevat lastentarhat, tilapäisten osastojen perustaminen johonkin niistä 226 
» paloaseman radiovastaanottimien hankinta 165 
» » väestönsuoja 211, 213 
» urheilukenttä 60, 230, 244 

Kallioniemen kesäkodin kannatusyhdistyksen avustaminen 193, 194, 197, 281 
Kalliosairaalan käyttö 181 
Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat. 
Kaluston ha ikinta ja kunnossapito 136—137 
Kammiokadun tontin n:o 10 myynti Suomen punaiselle ristille 69 
Kampin alueella olevan varastorakennuksen rakennusjätteiden myynti 243 

» sähköaseman kojeiston täydentäminen 96 
Kangasalantien kalliosuoja 211 
Kaniinien pitämisen kieltäminen kunnallisten työväenasuntojen alueella 244 
Kanoottivajan rakentaminen Mustikkamaalle 201 
Kansakoulumaksut, vieraspaikkakuntalaisten oppilaiden 63 
Kansakoulunopettajain palkkausasiat 62—63, 115, 216 

» siirtoväkeen kuuluvien, määrääminen Helsingin kansakouluihin 216 
Kansakoulunoppilaat, heidän jälkihuoltonsa järjestely 141 

» » koulunkäyntinsä vieraassa kunnassa 221 
» » oppivelvollisuutensa laiminlyönti 221 
» Nuorten talkootyökirjan hankkiminen heille 221 
» oppikinain lahjoittaminen heille 221 
» vieraspaikkakuntalaiset, heidän koulumaksunsa 63 

Kansakouluoppikirjat, Ruotsiin lähetetyt 221 
Kansakoulut, Kulosaaren suomalaisen valmistavan koulun siirtäminen niiden johtokunnan 

hallintaan 220 
» liikunnanneuvojain virkojen perustaminen niihin 62 
» niiden huoneistot 63, 173, 179, 203, 218 
» » huonokuuloisten oppilaiden opetuksen järjestely 220 
» » jatkokoulun opetusohjelman muuttaminen 62 
» » järjestely esikaupunkiliitoksen johdosta 14 
» » kaluston hankinta, inventtaus ym 63, 220 
» » kansiiain uusien virkojen perustaminen 62 
» » koululääkärin toiminnan uudelleenjärjestely 141 
» » lukuvuoden alkamisen lykkääminen 221 
» » luokkien oppilasluku 63 
» » määrärahain ylittäminen 63 
» » ohjesäännön muutos 61, 62 
» » oppilasluvun vaihtelua koskeva selvitys ! 144 
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Kansakoulut, niiden oppilasstipendit 221 
» » oppivelvollisten lasten luettelo 218 
» » palveluskunnan ylityökorvaus 218 
» » puhelimet 138 
» » raittiustyön tukeminen 221 
» » ruoanjakajien toimet 218 
» » valtionapu 40 222 
» » viranhaltijat 62, 63, 115, 216—218 
» » voimistelun neuvo jäin virkojen lakkauttaminen 62 
» niissä tapahtuneet varkaudet 222 
» suullisen esitystaidon opetuksen järjestely niissä 62, 221 

Kansakoulutalojen korjaus- ja raivaustyöt 63, 254 
Kansalaisoikeudet, Suomen, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 97 
Kansanavun Helsingin paikallistoimikunnan avustaminen 57 
Kansaneläkelaissa säädettyjen lisäeläkkeiden kunnanosuudet 61 
Kansaneläkelaitoksen potilaspaikat Kivelän sairaalassa 176 
Kansaneläkemaksujen kannanta 156 
Kansanhuollon järjestely esikaupunkiliitoksen johdosta 14, 28 
Kansanhuoltohallinnon palkkausmenot, valtion osallistuminen niihin 204 
Kansanhuoltolautakunnan sihteerin vaali 203 
Kansanhuoltomäärärahat 28, 60 
Kansanhuoltotoimisto 203—204 
Kansanpuisto-osaston, kiinteistötoimiston, siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alai- , 

suuteen 230 
Kanttiinin perustaminen tuberkuloosisairaalaan 178 
Karjalankadun tontin n:o 5 asemakaavanmuutos 80 
Kartta-aineiston käyttö 231 
Kassa- ja tililaitoksen johtosäännön uusiminen 139 
Kassakaapin myynti 137 
Kassanhoitajien erhelaskujen korvaaminen 107 
Kassantarkastukset, revisiotoimiston suorittamat 112 
Kasvatusopillisen kirjasto- ja lukusalisäätiön avustaminen 194, 195 

» » » » hallituksen jäsenen vaali 294 
Katajanokan kalliosuoja 211 

» kappaletavara-asema 142 
» rakennustöiden jatkaminen 36, 41 
» satama-alueella olevien vartiokoppien poistaminen ·. 277 

Katsastajat, terveydenhoitolautakunnan 48, 168 
Kattohuovan käyttö 257 
Katujen puhtaanapito 261 

» puhtaanapitomaksujen korottaminen 89 
Katumaalle rakennetun rakennuksen pysyttäminen paikallaan 236 
Katumaan pakkolunastaminen 67, 232 
Katunimistön tarkistaminen 142 
Katurakennusohjelma, v:n 1946 254 
Katutyöt 32—33, 38, 88, 254, 255 
Katuvalaistus ·. 288 
Kauklahden vapaaehtoisen palokunnan autovahinkojen korvaaminen 47, 166 
Kauniaisten vapaaehtoisen palokunnan autovahinkojen korvaaminen 47, 166 
Kauppahallit 244 
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan harjoittama työnvälitys 58 
Kauppa-osakeyhtiö, tehdastontin myynti sille 72 
Kauppapuutarha-alueiden vuokraaminen Bredvikin tilasta 75 
Kauppatieteiden kandidaattiyhdistyksen harjoittama työnvälitys 58 
Kaupunginarkiston asiakirjain siirto 103 

» huoneisto 103 
» johtosääntö 3, 103 
» perustaminen 3 
» viranhaltijat 103 

Kaupungineläinlääkärien tehtävien järjestely alueliitoksen johdosta 140, 144 
Kaupungingeodeetin erään tutkielman painattaminen 231 

» tehtävistä suoritettavista maksuista vahvistetun taksan korottaminen ... 67 
Kaupunginhallituksen asiamiesosaston määrärahat 4, 21 

» » viranhaltijat 100, 103 
» auton hankinta 3, 21 
» diaarioon merkittyjen ratkaisemattomien asiain luettelot 101 
j> edustajat hallituksissa, lautakunnissa ym 101 
» ilmoitusten julkaiseminen 150 
» ja kaupungin lautakuntain välinen yhteistyö 101 
» jäsenten vaali 2 
» kokoonpano 3, 100 
» kokoukset ym 100 
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Kaupunginhallituksen määrärahain ylittäminen 4 
» ohjesäännön muutos 3 
» puhelinvaihteen laajentaminen 137 
» pöytäkirjain tarkista jäin määrääminen 100 
» vuosikertomus 100 

Kaupunginjohtajat ... 3, 100, 101-102, 103, 149 
Kaupunginkanslian johtosäännön muutos 3 

» monistuskoneen vuokramaksu 137 
» määrärahat 4, 21 
» työaika 114 
» virat ja viranhaltijat 3, 100, 102, 103 

Kaupunginkirjasto, sen Käpylän haarakirjaston palovakuutus 244 
-» » määrärahain ylittäminen , . 66 
» » toiminnan järjestely esikaupunkiliitoksen johdosta 15 
» » virkojen järjestely 30, 31, 65 66 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 226—227 

Kaupunginkätilöt 13, 171 
Kaupunginlääkärin virkavapaus, ikäkorotukset ym 167 
Kaupunginmetsänhoitajan virkavapaus 231 
Kaupunginmuseo 66, 207, 227 
Kaupunginorkesterin johtosäännön muutos 66 

» luovuttaminen eri tilaisuuksiin 228 
» valtionapu 40, 228 
» virat ja viranhaltijat 31, 66, 228 

Kaupungintalon kellarikerroksen luovuttaminen sähkölaitoksen käyttöön 243 
Kaupunginvaltuuston ilmoitusten julkaiseminen 2 

» istuntosali 243 
» jäsenten vaali, ks. Kunnallisvaalit. 
» » vapauttaminen tehtävistään 1 
» kokoonpano 1 
» kokoukset ym 2 
» määrärahain ylittäminen 2 
» vuosikertomus i 1 

Kaupunginvenerologin viran perustaminen 13 
» » täyttäminen 50 

Kaupunginviskaalinvirasto, ks. Syyttäjistö. 
Kaupunginvoudinkonttorit 12, 21, 43 
Kaupunginvouteja koskeva asetus 43, 157 
Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston ohjeet viranhaltijain palkkauksen järjestelystä 116 
Keijontien asuntoparakit 241 
Keilailukilpailun toimeenpanon avustaminen 203 
Keittolaitteet, uudisrakennuksiin asennettavat 143, 144, 240 
Kelkkamäet 230, 254 
Kellokosken piirimielisairaala 25, 55 

» sairaalan liittovaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaali 99 
Kemian keskusliiton harjoittama työnvälitys 58 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton avustaminen 197 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistyksen avustaminen 194 
Keskuslämmityslaitteiden lunastaminen 242 
Keskusvankila-alue, uhkasakon määräämistä sen alueella asiatta liikkuville henkilöille koskeva 

lausunto 294 
Kesälomamääräysten tulkinta 115 
Kesälomasijaisten palkat 116 
Kesälomat 8, 103, 106, 108, 157, 167, 172 
Kesävirkistystoiminnan avustaminen 61, 193, 194, 196, 197 
Kiikarin, väestönsuojelutehtävissä rikkoutuneen, korvaaminen 208 
Kiinnityksen myöntäminen Malmin kylässä olevaan tilaan 18 

» siirtäminen myöhemmäksi 154 
Kiinnitykset, niistä vapauttaminen 154 
Kiinteistöjen omistamista koskevat anomukset 97 

» rekisteröimisestä annetun lain ja asetuksen mukaisista toimituksista suoritetta-
vien maksujen' taksan korottaminen 66 

Kiinteistölaskennan toimittamisen lykkääminen 4 
Kiinteistölautakunta, sen jäsenen vaali 98 

» » sihteerin viran hoitaminen 230 
» yleisten väestönsuojien hoidon ja valvonnan siirtäminen sen tehtä-

väksi 60 
Kiinteistömäärärahat 31, 67 
Kiinteistötoimisto, auton ja polkupyörien hankkiminen sinne 67, 231 

» esikaupunkiliitoksen sille aiheuttamat toimenpiteet 15 
» puhtaanapitolaitoksen hevosten luovuttaminen sille 260 
» sen kaluston hankinta 231 
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Kiinteistötoimisto, sen kansanpuisto-osaston siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alai-
seksi 230 

» » käteiskassa 231 
» » työaika . 114 
» » virat ja viranhaltijat 31, 199, 230 

Kiljavannummen keuhkotautiparantola oy:n osakkeiden merkintä 49, 154 
» parantolan potilasyhdistyksen avustaminen 170 

Kilon tilan kartoittaminen 250 
Kilpi, raittiusyhdistys, sen avustaminen 215 
Kirjapainokoulu 64, 223, 224 
Kirjateosten tilaaminen 290 
Kirjatyöntekijänkadun nimen vahvistaminen 77 
'Kirjoja sokeille yhdistyksen avustaminen 194, 195 
Kirurgisen sairaalan yhteyteen rakennetun kalliosairaalan käyttö 181 
Kivelän sairaala 24, 39, 53, 172, 173, 175-177, 180 
Kiven louhimiseen myönnetyt luvat 238 
Kivenmurskaajan hankinta 257 
Kivimäen, H., pikkulastenkodin avustaminen 194, 195 
Kivinokan kansanpuisto 230 
Kodinperustamislainatoiminta 110, 144 
Koitto, raittiusyhdistys, sen avustaminen 215 
Kokoojajohtojen rakentaminen 89, 254 
Kokoonpantavien puutalojen hankkiminen 83 
Komiteapalkkiöiden korottaminen 6 
Komiteat 138—145 
Konetehdas Herkules oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 73 
Konsertit 31 
Kontino-kommandiittiyhtiö T. Matikkala & Kumpp., luvan myöntäminen sille nosto- ja siir-

tolaitteiden rakentamiseen 237 
Kontorens platsförmedling yhdistyksen harjoittama työnvälitys 59 
Konttorikoneiden hoito 138 
Konungsbölen tilan kartoittaminen 250 
Koripallotelineiden pystyttäminen 201 
Korkeasaaren eläintarhan eläinten antaminen lainaksi 200 

» » valvojan viran täyttäminen 199 
» « virkojen uudelleenjärjestely 59, 230 
» laivamaksut 199, 200 
» moottoriveneen kunnostaminen 200 
» päälaiturin pidentäminen 200 
» siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintaan 230 

Korkeavuorenkadun kalliosuoja 209, 211, 213 
Korkeussuhteet, eräiden korttelien ja tonttien, niiden vahvistaminen 249 
Korpivaara & Halla oy., tontin myynti sille 71 

» » » » » vuokraaminen sille 75 
Kortteli n:o 198, tontin myynti sieltä Suomen pankille 69 

» » 804, sen kuivattaminen 88, 255 
Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaston järjestäminen Kivelän sairaalaan 53, 176 

» » » » poliklinikan avustaminen 50 
j> » » » » potilasmaksujen korottaminen 50 
» » » » » toiminnan väliaikainen jatkaminen 171 

Koskelan pikataloalue 96, 241 
Koskelantieltä Mannerheimintien pohjoispäähän rakennettava päävesijohto 94 
Kotiapulaisten kodin avustaminen 193 
Kotikallion lastentarhan erään osaston siirtäminen Päiväpirtin lastentarhaan 65 
Kotipaikkaoikeus, köyhäinhoidon in en, sitä koskevan määräyksen tulkinta 182 
Kotitalouslautakunta 14, 30, 64, 224 
Kotiutetut, ks. Sotapalveluksesta vapautetut. 
Kotiuttamistoimikunta 144 
Kottby privata svenska barnträdgärd lastentarhan avustaminen 194, 195 
Kouluhammasklinikan ennakkovarat 170 

» huoneistot 170 
» määrärahat 23, 49 
» viranhaltijat 170 

Koulukeittojen hinnat 280 
Koulukodit 187—188, 244 
Koululääkärien toiminnan uudelleenjärjestely 141 
Koulumaksut, vieraspaikkakuntalaisten kansankoulunoppilaiden 63 
Koulumatkailutoimisto oy:n majoitustoiminta 209, 210, 219 
Koulunkäynti vieraassa kunnassa 221 
Koulupsykiatrinviran uudelleenjärjestely 141, 144 
Koulupuutarhat, niiden opettajain ja johtajain palkkioiden korottaminen 63 

» niihin toimitettavan ruoan hinta 280 

Kunnall. kert. 1945, 1 osa. 20 
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Kruununhaan kansakoulu, kaasulieden hankkiminen sinne 219 
» » sen pommitusvaurioiden korjaaminen 219 

Kruunuvuorenkadun talon n:o 11—13 kunnostaminen 37, 42, 83 
Kuljetusmaksujen korottaminen ™ 
Kulkutautisairaala 24, 39, 52, 172, 174-175, 179, 244 
Kullatorpan lastenkoti 27, 187 
Kulmalinna asunto-oy:n tonttia koskeva asemakaavanmuutos 80 
Kulosaaren alueella olevan ladon myynti . 242 

» haarakirjaston perustaminen 15 
» huvilakaupungin puhtaanapidon järjestäminen 261 
» » viranhaltijain siirtäminen kaupungin palvelukseen 15 
» kartanon luovuttaminen kunnantyöntekijäin kesäkodiksi 196 
» kunnan ja Helsingin kaupungin taloudellisten välien selvittely 155 
» paloaseman järjestäminen 13 
» raitiotieraiteet 263 
» silta 244 
» valmistavan koulun siirtäminen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan alai-

suuteen 14. 220 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 166 
» vesijohtolaitteiden arvon määrääminen 282 

Kultaseppäkoulun avustaminen 65 
Kumpulan kunnallisten asuinrakennusten rakentaminen 18, 37, 42, 82, 248 

f pikataloalue 18, 82, 244, 257 
» pikatalojen isännöitsijän palkkaaminen 231 
» puistokylän nimen ja teiden nimien vahvistaminen .. 248 

Kunnallisen hammashoitolaitoksen perustamista koskeva aloite 50 
Kunnalliset työväenasunnot 242, 244 
Kunnalliskalenterin julkaiseminen 108 
Kunnalliskodintien koillispuolella olevan alueen käyttö 83 
Kunnalliskoti, sen henkilökunnan työaika .. 56 

» » irtaimiston inventointi 56 
» » määrärahat 26, 56 
» » sairaalan poliklinikan laajentaminen 173 
» » virat ja viranhaltijat 26, 56 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 183 

Kunnallisvaalit 98, 150 
Kunnallisverotus 104, 156 
Kunnantyöntekijäin kesävirkistyskodin avustaminen 196 
kunnianosoitusten järjestäminen 149 
Kuonaseulalaitteen osto kaasulaitokselle 286 
Kuorma-ajurien ja kuorma-autonajurien tuntipalkan korottaminen 8, 118 
Kuorma-autot, ks. Autot. 
Kuortaneenkadun tonttien n:o 9, 19 ja 21 rakentamisajan pidentäminen 73 
Kuukausipalkkalautakunta . 143 
Kuuromykkäin avustaminen 193, 194, 215 
Kuusitie 2 asunto oy:n tonttia koskeva asemakaavanmuutos 81 
Kuusitien ja Mannerheimintien risteykseen rakennettava raitiotiesilmukka 263 
Kväkarnas hjälpkommitte i Helsingfors järjestö, Sinebrychoffin kalliosuojatilojen luovuttaminen 

sen käyttöön 210 
Kyläsaaren halko varastoalueen raidetyöt 276 

» puhdistuslaitos 213 
Käpylä, lasarettisairaalan perustamista sinne koskeva kysymys 173 

» uuden lastentarhan perustaminen sinne 65 
Käpylän hyppyrimäki 230 

» kalliosuoja 211 ,242 
¡>* kansakoulun lisärakennus 218 
» » rikkoutuneen kuvapatsaan korvaaminen 220 
» » varaaminen tilapäiseksi paratyfussairaalaksi 179 
» kirjastotalon kellarikerroksen luovuttaminen tilapäissairaalan käyttöön 180 
» » palovakuutus 244 
» korttelin n:o 804 kuivattaminen 88, 255 
» kunto yhdistyksen avustaminen 203 
» lastentarhan luovuttaminen tilapäisen kulkutautisairaalan käyttöön 225 
» » palovakuutus 244 
» parakkiasuntoalueen järjestely 82, 142, 240 
» ravirata 201, 202, 230 
» urheilukenttä — 230 

Käsirattailla suoritettavia kuljetuksia koskeva taksa 265 
Käärmeluotojen luovuttaminen urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintaan 230 
Köyhäinhoidollisen laitoshoidon laajentaminen ja järjestely 140 
Köyhäinhoidollista kotipaikkaoikeutta koskevan määräyksen tulkinta 181 
Kööpenhamina, sen ja Helsingin kaupungin välinen clearingsopimus 145 
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Kööpenhamina, sen ja Helsingin kaupungin väliset sähkösanomatervehdykset 
» » » » » » vierailut 11, 14«, 155 
» sinne vietävät lahjat 

230 Laakson ratsastuskenttä ··· ·•·;···*· ''''''ö^o* oqi 
Lahjavarat ja lahjatavarat, Ruotsista saadut 57, 155, 190, 196—199, 257, 272, 281 
Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö 65, 155, 184, 185, Ll\, ¿¿4, zzy 
Lahtinen, L., ent. osastonpäällikkö, hänen valituksensa ' ¿ ö " \ ' c ö " i c i " " i i e « 
Lainat, kaupungin myöntämät 17,18,83, 152 153, 155, 15b 

» » ottamat 16, 17> ^ 
•> niiden ehtojen muuttaminen 19 
>> » korkojen ja kuoletusten suorittaminen 1^1 
» » laskeminen liikkeeseen 1^1 
» » siirtäminen.. lj? 
» » takaaminen 18 
» » takaisin suorittaminen 
d » välittäminen l^o 
» ks. myös Omakotilainat, Perheenasuntolainat ja Pienasuntolainat. 

Laivaliikenne Korkeasaaren linjalla ^ U 
» S/S Runebergin 

Laivastokatu 14 asunto-oy:n tonttia koskeva asemakaavanmuutos ::····.····· 
Laivojen, Neuvostoliitolle luovutettujen, vapauttaminen kaupungin hallussa olevista kiinnityk-

sistä 
Lammassaaren uimalaitteiden kunnostaminen 
Lampuotilantiehen rakennettava vesijohto 283 
Lapinlahden kansakoulun kaluston inventointi 63 

» » opetuskeittiön käyttö 219 
» kansakoulutalon luovuttaminen eri tarkoituksiin 173, 179, 219 

Lapinlahdenkadun tontin n:o 10 varaaminen Juutalaiselle seurakunnalle 233 
Lapinlahdenkatu n:o 27 oy 292 
Lapinniemen rakennustyöt 36, 41 
Lapinrinteen leventämistä koskeva tonttijaon muutos 78 
Lapsirikkaiden perheiden asuntojen suunnittelu 291 
Lasipalatsi oy:n vuokraoikeuden jatkaminen ja osakkeiden osto 76 
Laskujen hyväksyminen 101 
Lassila & Tikanojan tonttia koskeva asemakaavanmuutos 77 
Lastenhoidon neuvonnan järjestäminen 144 
Lastenhoidon neuvolat 27, 189, 207 
Lastenkodit, yksityiset, niiden avustaminen 189, 194, 197, 198, 257 
Lastenpäivien avustaminen 190 
Lastenruokintatoiminnan avustaminen 58, 197 
Lastensairaala, sen katuosuuden päällystäminen 180 

» » neuvolan lääkärin palkkion korottaminen 189 
Lastenseimet, yksityiset, niiden avustaminen 57, 65 
Lastensuojelulaitosten työnjaon ja kasvatuksellisen toiminnan kehittäminen 140, 144 
Lastensuojelulautakunnan alaiset maatilat 188 

» puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen vaali 98 
Lastensuojelumäärärahat 26, 57 
Lastensuojelun järjestely esikaupunkiliitoksen johdosta 14 
Lastensuojelu viraston huoneisto 162, 186 

» puhelimet 137 
» Ruotsista saamat lahjatavarat 281 
» työaika 114 
» virat ja viranhaltijat 27, 57, 186 

Lastentarhakomitea 144 
Lastentarhat, niiden huoneistot '. 180 

» » järjestely esikaupunkiliitoksen johdosta 14 
» » määrärahat 65 
» » osastojen järjestely 65 
» » palovakuutus 244 
» » virat ja viranhaltijat 14, 65 
» niille Ruotsista saapuneet lahjoitukset 197 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 225—226 
» uudet, niiden perustaminen 65 
» yksityiset, niiden avustaminen 14 

Lastentyökotiyhdistyksen avustaminen 57, 197 
» hallituksen jäsenen vaali 293 
» perusparannukset 189 

Latojain kurssien järjestäminen ... .... 223 
Laulu-miehet yhdistys, sen avustaminen 229 
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Laulu-miehet yhdistys, tontin myynti sille ;···· 
Lautatarhan kadun tontille n:o 24 rakennetun rakennuksen pysyttäminen paikoillaan 236 

» tontin n:o 26 ja Varastokadun tontin n:o 7 yhdistäminen 79 
lauttasaaren haarakirjaston perustaminen  

» kansanpuiston siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alaisuuteen 230 
» kunnallisen yhteiskoulun perustamista koskeva valitus 63 
» lastentarha 14 
» Myllykalliolla sijaitsevien parakkien käyttö 236 
» paloaseman järjestäminen 
» puistoalueiden ja katumaan luovuttamista kaupungille koskeva sopimus 67, 85 
» siirtoväen sairaalan avustaminen 55 
» yhdyskunnan puhtaanapitokaluj en käyttö 260 
» » vesijohtolaitteiden arvon määrääminen 282 

Lehtisen sähköliike oy., väestönsuojelutoimiston induktoripuhelimien myynti sille 208 
Leikkikentät f . .. 38, 189, 201, 244, 280 
Leiritoiminta 189, 193, 197 
Lennätin johtojen osto palolaitokselle 165 
Leppä suon lastentarha, tilapäisten osastojen perustaminen sinne 226 
Leppävaara, luvan myöntäminen kiven louhimiseen sen alueelta 238 

» sen alueiden luovuttaminen maan luo vutustarkoituksiin 68, 233, 250 
» » kartanon rakennusten käyttö ja sisustustyöt 239 

Leskieläkettä nauttivan henkilön palkkaus kaupungin töissä 114 
Leskieläkkeiden myön täminen 10 
Liemansgrundin siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alaisuuteen 230 
Liesivaliokunta 143, 144 
Lietteen myynti 256 
Lihanhankintaliikkeiden toiminnan tarkastaminen 279 
Lihan tarkastamo, Malmin 15, 278, 279 
Lihantarka stamon taksojen korottaminen 92 
Liikennejärjestyksen valmistelu 143 
Liikennekomitea 144 
Liikennekorokkeet, -merkit ym. 267—268 
Liikennelaitoksen ajomaksujen järjestely alueliitoksen johdosta 16 

» autojen käyttö eri tarkoituksiin 263, 264 
j> » vakuuttaminen 90, 264 
» henkilökunta 262 
» konttorin työaika 262 
» lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 89 
» määrärahat 35 
» työpajoissa sovelletut palkkausperiaatteet 89 

Liikennemaksut 92 
Liikennettä koskevat asiat 262—269 
Liikenneturvallisuusviikon järjestämisen avustaminen 91 
Liikenneyhteyksiä, esikaupunkien, koskeva aloite 97 
Liitosalueen asemakaavat 247 

» juomavesiolojen tutkiminen 169 
» maatalouskerhoyhdistysten avustaminen 32 
» sähköolojen järjestely 289 
» teiden puhtaanapito 261 
» tieolojen järjestely 255 
» vesijohtolaitteiden arvon määrääminen 282 
» ks. myös Esikaupunkiliitos. 

Liittoutuneiden valvontakomissio, jäänsärkijä Otson luovuttaminen sen tehtäviin 273 
» » kartta-aineiston luovuttaminen sille 231 
» » rakennusteollisuutta koskevien tietojen antaminen sille 24! 

Liljebladin, A., rahaston korkovarojen käyttö 185 
Lindfors, W. F., tehtailija, hänen ja kaupungin välinen aluevaihto 68 
Linja-autoaseman toimistomaksut 265 
Linja-autoliikenne 90 
Linja-automaksujen järjestely alueliitoksen johdosta 16 
Lipputankojen pystyttäminen 237 
Liputus ja lippujen lainaaminen ^ o 
Liuskasaarenkadun nimen muuttaminen Henry Fordin kaduksi 78 

» profiilin vahvistaminen 235 
Lomasääntö, työntekijäin, sen muutos 9 
Loviisan kaupungin 200-vuotisjuhla ' o ä ' ' « ™ ' ™ 9*4 
Luistinradat 28, 202, 230, 254 
Lumiauran ostaminen ^Jjj 
Lumityön tekijäin palkkojen korottaminen - 9 , ¿bO 
Luontoisetukorvaukset, viranhaltijain H"' r 
Luotsaus, venäläisten alusten 
Luottamusmiesten palkkioiden korottaminen " 
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Lyi jymalmilöydön tutkiminen 232 
Lykkäyksen myöntäminen eräiden maksujen suorittamisessa 153 
Läkares sjukhus ab:n tonttia koskeva asemakaavanmuutos 79 
Lämpöjohtojen asentamisen säännöstely 256 
Länsisataman rakennustyöt 36, 41 
Lääketehdas Orion oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 67 

» » » tonttia koskeva asemakaavanmuutos 81 
Lääketieteenkandidaattiseuran harjoittama työnvälitys 59 
Lääkkeiden hankinta väestönsuojiin .. 208 

» luovuttaminen väestönsuojelutoimistosta sairaaloihin 207 
Lääkärinhoidosta, vähävaraisten, suoritettavat palkkiot . 48 
Lääkärinkadun pohjoispuolella olevien kortteleiden n:o 622 ja 623 asemakaava ja tonttijako ... 77 
Lääkärintarkastus, nuorisoleireille lähetettävien 193 

» työttömien henkilöiden 173 
Lääkärintodistukset, sairaslomaan oikeuttavat, niiden tarkastus 115, 139, 144 
Lääkärit, puolustuslaitoksen palveluksessa vapaaehtoisina olleet, heidän kesälomansa 172 
Lönnrotinkatu 33—35 asunto-oy:n tonttia koskeva asemakaavanmuutos 78 

M.M. yhdistyksen avustaminen 229 
Maalaiskunta lehden tilaaminen 291 
Maamme-laulun muistomerkin pystyttäminen 229 
Maanhankintalain edellyttämien tehtävien hoitaminen 232 

» mukainen maanluovutus 68, 188, 233, 250 
» soveltamiskomitea 142, 144 

Maanhankintalakiehdotuksen tarkistus ja selvitys 145 
Maanlunastuslautakuntien uudelleenjärjestely 294 
Maanlunastustoimitukset 249, 250 
Maanmittaustoimitukset 249 
Maansaantihakemusten käsittely 214 
Maan saantitoimi st o 214 
Maa n tien jatkeiden katselmus 88 

» kunnossapito 256 
Maatilat, kaupungin, viranhaltijain ja työntekijäin osallistuminen niiden sadonkorjuutöihin ... 239 
Maatoimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 294 
Maidon pastöroiminen 140 
Maidonkuljetusastiain osto 280 
Maidontarkastamo, kuumanvedenvaraajan hankkiminen sinne 169 

» sen määrärahain ylittäminen 48 
» » viranhaltijat 169 

Maidontarkastusmaksujen korottaminen 48 
Mainostornien pystyttäminen 237 
Mäinosvalaistuksen kieltäminen 288 
Maistraatin arkisto, ks. Raatihuoneen arkisto. 
Maistraatti, esikaupunkiliitoksen johdosta sille aiheutuvat toimenpiteet 12, 156 

» sen lisäjäsenen asiantuntijapalkkion vahvistaminen 42 
» » » nimittäminen 21, 42 
» » määrärahat 21, 42 

Maitopisarayhdistyksen avustaminen 189 
Majoituskustannukset 291 
Majoituslautakunnan johtosäännön muuttaminen 12 

» järjestely 10 
» majoitusmestarin ja vahtimestarin palkkiot 291 

Makasiini oy. ks. Helsingin makasiini oy. 
Makasiinirannan jatkeen laiturialueella suoritettavat työt 274 
Makkaratehtaiden katsastajat 168 
Maksumääräysten allekirjoittaminen 106 
Maksunlykkäyksen myöntäminen 153 
Malmi, rakennustoimiston haarakonttorin perustaminen sinne 15 
Malmin ent. kaatopaikan rakennukset 110, 244 

» » » vuokraaminen 74 
» erään alueen vuokraaminen Helsingin maalaiskunnalle 75 
» haarakirjaston perustaminen 15 
» huoneen vuokralautakunnan perustaminen . 12, 161 
» jakokunnassa olevien yhteisten alueiden hallinto ja käyttö 249 
» lastenkoti 27 
» lihantarkastamo 15, 278, 279 
» paloasema 13 
» poliisiasema 158 
» sairaala 25, 39, 179 
»; sähkölaitos oy:n ja kaupungin välinen toimilupasopimus 16, 289 
» takavarikoimisaseman hoitaj an palkka aminen 23 
» —Tapaninkylän kyläteiden hoitokunnalle myönnetty laina 152. 
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Malmin—Tapaninkylän pohjakarttojen jäljentäminen 231 
Mankala oy., lainan myöntäminen sille iV"'ic" 
Mannerheimin lastensuojeluliiton avustaminen ; · . · · · ; 1 4 ' 1 5 ' i Z 
Mannerheimintien ja Kuusitien risteykseen rakennettava raitiotiesilmukka . 263 

» pohjoispäähän rakennettava päävesijohto 36, 41, 94 
Maria föreningen yhdistyksen avustaminen 193, 194 
Marian sairaala.... 24, 39, 51, 172, 173-174 
Marjaniemen siirtolapuutarhan vuokrien tarkistaminen 84 
Marttayhdistysten avustaminen 194, 195 
Marttilan omakotialueen viemäröinti 38, 89 
Matalasalmenkadun levittäminen - 88* 255 
Matka-apurahat ; l i i 
Matkailijakartan luovuttaminen liittoutuneiden valvontakomissiolle 231 
Matkakertomukset 104, 147 
Matkakustannukset, rakennustoimiston viranhaltijain.. 145 
Matkustussäännön muutos 8 

» 17 §:n tulkinta 184 
Maunulan asuntoalue 38, 76, 96, 144, 238, 251 

» kansanasunnot oy:n perustaminen 17 
» » » yhtiöjärjestyksen laatiminen 292 
» pienasunnot oy:n perustaminen 17 
» » » yhtiöjärjestyksen laatiminen 292 

Medica oyrlle myydyn tontin kauppahinta 234 
Medicinarklubben Thorax yhdistyksen harjoittama työnvälitys 59 
Meilahden hyppyrimäki 230 

» muuntoaseman rakentaminen 290 
Mellunkylän haarakirjaston perustaminen 15 

» kansakoulun rakennusohjelma 218, 227 
Meltolan parantolan kuntainliiton liittovaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaali 98 
Menosääntö, kaupungin v:n 1946 21 
Merilinna asunto-oyrn tonttia koskeva asemakaavanmuutos 78 
Merimiesten, asunnottomain, yömaja 211 

» muistomerkin sijoituspaikka 235 
Merisatama, kokooja johdon rakentaminen sieltä Hietalahteen 89, 254 
Meritullinkadun viemäritunnelin väestön suo jelulaitteiden poistaminen 213 
Merso oy., konttorikoneiden hoitosopimuksen tekeminen sen kanssa 138 
Messukenttä 202, 230 
Metaanikaasun hinnan korottaminen 256 
Metaanikaasuttimien hankkiminen 231 
Metallialan työntekijäin tuntipalkkojen korottaminen 9, 117 
Metalliruiskutus oyrn tontin rakentamisajan pidentäminen 73 
Metro auto oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 73 
MetsänhakkuutyÖt 239 
Metsäpalojen sammuttaminen 165 
Metsästäjän katu 5 kiinteimistö oy:n tonttia koskeva asemakaavanmuutos 78 
Metsätyömaiden lisämuonan ja rehujen hankinta 110 
Mittarinvuokrat, sähkölaitoksen, niiden jättäminen perimättä 93 
Moottoriveneen, Korkeasaaren, kunnostaminen 200 

» luovuttaminen palolaitokselle 271 
» puolustuslaitoksen käytössä tuhoutuneen, korvaaminen 258 

Morsianluodon luovuttaminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alaisuuteen 230 
Morsiuskurssien järjestäminen 219, 225 
Mottitalkoot 205 
Muistomerkin, Maamme-laulun, pystyttäminen 229 

» merimiesten, sijoituspaikka 235 
» professori I. Wilskmanin, pystyttäminen 203 
» runoilija Katri Valan, sijoittaminen 76, 235 

Muistopatsaiden siirtäminen paikoilleen 257 
Mullan ottoon myönnetyt luvat 238 
Munkkiniemen haarakirjaston perustaminen 15 

» hiekkakuopasta otettava sora 238 
» korttelissa nro 15 olevan rakennuksen jätteiden myynti 242 
» lastentarha 14 
» paloasema 13, 165 
» raitiotiesillalle vievän jalkakäytävän kunnostaminen 255 
» rakennuskielto 250 
» Riihitien talon nro 14 varaaminen kaupungin tarpeisiin 243 
» » tonttien nro 12 ja 14 myyntiä koskeva valitus 85 

Munkkiniemen silta 38, 88, 255, 268 
» vesijohtolaitteiden arvon määrääminen 282 

Munkkiniemenkadun tontin nro 15 rakentamisajan pidentäminen 74 
Munkkisaaren raidetyöt 275 
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Munkkisaaren rakennustyöt 36, 41 
Murtovarkaudet, ks. Varkaustapaukset. 
Musiikkilahj oitusrahaston hoitolautakunnan avustaminen 229 
Musiikkilautakunnan jäsenten vaali 98 
Mustasaaren siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alaisuuteen 230 
Mustikkamaa, kanoottivajan rakentaminen sinne 201 

» sen siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alaisuuteen 230 
Muuntoasemat 290 
Muuttoliikkeen estäminen 190 
Myllykalliolla sijaitsevien rakennusten käyttö 236 
Myllytien 5:n pihamaalla olevan halkovajan poistaminen 242 

» 5:ssä olevan rakennuksen kunnostaminen 241, 287 
Myrskyn aiheuttamien vaurioiden korjauskustannukset 256 
Mäkelänkadun ja Inarintien välillä olevien tonttien vuokrasopimusten purkaminen 76 

» tontin n:o 38 rakentamisajan pidentäminen 73, 74 
» » » 50 a rakentamisajan pidentäminen 73 

Mäkelänkatu 38 asunto-oy:n rakentamisvelvollisuuden laiminlyönti 234 
Mäkelänkulma asunto-oy., tontin myynti sille 71 
Mäkkylän rakennussuunnitelma ja rakennusjärjestys 250 

Naistenklinikka 25, 55 
Naisylioppilaiden kristillisen yhdistyksen avustaminen 194, 195 
Neuvostoliitto, sen alusten aiheuttamat kustannukset 271 

» » vastaisen kirjallisuuden poistaminen kirjastoista 227 
» sille luovutettujen alusten vapauttaminen kaupungin hallussa olevista kiinni-

tyksistä 154 
» » luovutetun alueen kunnan palveluksesta kaupungin palvelukseen siirtynei-

den kesälomat 8 
Nevalainen, R., metallityöntekijä, hänen ja kaupungin välinen aluevaihto 68 
Nihtisaaren vuokraaminen 75 
Nikkilän sairaala 24, 39, 53, 172, 173, 177—178, 181 
Norden skiöldinkadun ja Paciuksenkadun välisen viemäritunnelin väestön suojarakenteiden pois-

taminen 213 
Nostolaitteiden rakentamiseen myönnetty lupa 237 
Nosturinkäyttäjäin oleskelu- ja ruokailuhuone 276 
Nouseva voima, raittiusyhdistys, sen avustaminen 215 
Nuohousohjesäännön muutos 46 
Nuohoustariffin korottaminen 46 
Nuohoustoimi 166 
Nuoranpunojankatu 7 asunto-oy:n tonttia koskeva asemakaavanmuutos 78 
Nuori soleiritoiminta 189, 193, 197 
Nuorten talkoot järjestön avustaminen 193 

» » » toimintakertomus 193 
» talkootoimikunnan avustaminen 61 
» talkootoimisto, puhelimen luovuttaminen sen käyttöön 138 

Nuottivaraston, Helsingin suojeluskuntapiirin lahjoittaman, hoito 229 
Näkinkujan kokooja johdon rakentaminen 89 
Näyteikkuna valaistuksen kieltäminen 288 

Obligatioiden arvonta 151 
Obligatiolainat 16, 151 
Odotusrahatodistukset 192 
Ohjesääntö, kansakoulujen, sen muutos 61, 62 

» kaupunginhallituksen, sen muutos 3 
» nuohoustoimen, sen muutos 46 
» raitliusvalistuslautakunnan 214 
» väestönsuojelulautakunnan, sen hyväksyminen 61 
» yleisen talletusmakasiinin, sen vahvistaminen 92 

Oikeusaputoimisto 27, 58, 190 
Olympiakisa in saaminen Helsinkiin 290 
Omakotialue, Marttilan 38, 89 

» Pakilan 232,240,255, 283 
» Paloheinän 240, 248 
» Pirkkolan 240, 248, 254, 283 
» Tuomarinkylän 38 

Omakotilainat 153 
Omnibusliikenne 90, 263, 264 
Omnibusmaksujen järjestely alueliitoksen johdosta 16 
Opetuspesula, tontin vuokraaminen sitä varten 74 
Opintomatkat 145—147 
Oppikoulujen vanhempainneuvostot 99 
Oppivelvollisten lasten luettelon siirtäminen Ratakadun kansakouluun 218 
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Oppivelvollisuuden laiminlyönti · 221 
Orion oy., lääketehdas, sen ja kaupungin välinen aluevaihto 67 

» » » » tonttia koskeva asemakaavanmuutos 81 
Orpo eläkkeiden myöntäminen 10 
Osakehuoneistot, kaupungin, niiden osalle määrätyn lainan suorittaminen 83 

» » » vuokrien korottaminen 244 
Oslon ja Helsingin kaupunkien välinen clearingsopimus 145 

» kaupungille lähetetty sähkösanomatervehdys 290 
Osuustukkukaupan kivivarasto 236 
Otso, jäänsärkijä 272 
Oulunkylän asuntoalueen katu-, viemäri- ja vesijohtotyöt 254 

» » nimittäminen Maunulaksi 76 
» • » rakentaminen 17, 142, 251 
» » tonttien luovutusmuodon vahvistaminen 76 
» haarakirjaston perustaminen > 15 
» kartanon metsissä suoritettavat hätähakkuut 239 
» kunnan ja Helsingin kaupungin taloudellinen välien selvittely 155 
» lastentarhan avustaminen 14 
9 — Pakilan huoneen vuokralautakunnan perustaminen 12, 161 
» rakennussuunnitelma ja rakennusjärjestys 85 
» siirtolapuutarhan kunnostaminen 84, 238 
» sähkö oy:n osakkeiden osto 154 
j> teiden kunnossapito 262 

Outokumpu oy., rakennustoimiston katu juntan lainaaminen sille 258 

Paciuksenk. ja Nordenskiöldink. välisen viemäritunnelin väestönsuojarakenteiden poistaminen 213 
» katupenkereen lakentaminen 88 

Paikkakuntaryhmittely työttömyysavustuksen suuruuden määräämiseksi 185 
Paina jäin pikakurssien järjestäminen 223 
Pakilan alueelle perustettava lastentarha 14 

» haarakirjaston perustaminen . 15 
» lyijymalmilöydön tutkiminen 232 
» omakotialueen katutyöt 255 
» » rakennusten tyyppipiirustukset 240 
» » vesijohtotyöt 283 
» rakennussuunnitelma-alueen rakennusjärjestys 85 
» siirtolapuutarhan perustaminen 84 
» sähkö oy:n sähkölaitteiden osto 15 

Pakkahuonetyökunnan perustamista koskeva kysymys 270 
Pakkolunastustoimitukset 233 
Palkankorotukset, ks. Kalliinajanlisäykset. 
Palkkajärjestely, viranhaltijain 7, 116 
Palkkakomitea 143 
Paikkamäärien tasoittaminen 119 
Palkkasääntö, viranhaltijain, sen tarkistaminen 116 
Pallokenttä 201, 230 
Palmbergin, A. A., insinööritoimisto, tehdastontin myynti sille 72 
Paloalipäällystökurssien toimeenpano 47 
Paloasemain perustaminen alueliitoksen johdosta 13 
Paloheinän omakotialue 240, 248 
Palojärjestyksen muutos 46 
Palokuntalaisten koulutus 164 
Palolaitos, lennätinjohtojen ostaminen sille 165 

» radiolähetysaseman sijoittaminen pääpaloaseman torniin 165 
» radiovastaanottimen hankkiminen sille 165 
» satamalaitoksen moottoriveneen luovuttaminen sille 271 
» sen autot 47 
» » eräiden asiakirjain hävittäminen 104 
» » huoneistot 165 
» » hälytysjärjestelmä 165 
» » kalusto 165 
» » määrärahat 22, 47 
» » sairaankuljetusautojen autorenkaat 165 
» » työaika 46, 165 
» » virat ja viranhaltijat 13, 22, 46, 163—164 
» väestön suojelutilain luovuttaminen sille 209 
» väestönsuojelutoimiston sänkyjen luovuttaminen sille 207 

Palopäällikkö Bergströmin virkaloma 47, 144, 163 
Palosaaren siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alaisuuteen 230 
Palotoimen järjestely esikaupunkiliitoksen johdosta 13, 22 
Paloturvallisuusmääräykset ruiskumaalaamoita varten 46 
Palovakuutukset 244, 271 
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Pankkien suorittama kansaneläkemaksujen karmanta . 156 
» » sähkö- ja kaasulaskujen kannanta 281 

Paperituote oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 74 
Parakkiasuntoalue, Käpylän 82, 142, 240 
Paratyfusepidemia.... 167, 172, 179, 219, 221, 224, 225 
Partiojärjestojen avustaminen — .. 28, 141, 195 
Pasilan lastenseimen avustaminen · · . 65 

» urheilukenttä 230 
Pasilasta valtionrautateille pakkoluovutetusta alueesta suoritettava korvaus 234 
Patsaat, ks. Muistomerkit. 
Pauligin, G., lahjoitusrahaston korkovarojen käyttö 65 
Pelastakaa lapset yhdistyksen avustaminen 189, 197 
Pelastusarmeijan avustaminen 58, 184 
Perheasunto oy:n sääntöjen muuttaminen ; 291 
Perheenä suntolainat 18, 152 
Perunan saanti lahjoituksena Ruotsista 198, 281 

» varastointi 205 
Perunapalstojen ojittaminen 239 
Pienasuntolainat 17, 18, 152, 240 
Pietarinkatu 24 asunto-oy:n tonttia koskeva asemakaavanmuutos 78 
Pihlajasaaren siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alaisuuteen 230 
Pihlajatien eräiden tonttien yhteisen ajotien järjestäminen 72 

» tontin n:o 46 arviohinta 233 
Pika-ajuritaksan korottaminen 265 
Pika-a sutuksen toimeenpano 188 
Pikataloalueiden järjestely 18, 82, 142, 144, 240, 241, 248 
Pikatalojen isännöitsijän palkkaaminen 231 

» jättäminen palovakuuttomatta 244 
» kattaminen 257 

Pikku-Huopalahti, kokoojajohdon rakentaminen sieltä Pirkkolaan 254 
» » sen sillan rakentaminen 88 

Pikkulastenkodin, H. Kivimäen, avustaminen 194, 195 
Pirkkolan omakotialue, kokoojajohdon rakentaminen sieltä Pikku-Huopalahteen 254 

» » lastentarhan perustaminen sinne 14 
» » sen korttelin n:o 269 järjestely 248 
» » » tyyppipiirustukset 240 
» » » täyden nystyöt 254 
» » » vesipostit 283 

Pitäjänmäen haarakirjaston perustaminen 15 
» lastentarhan avustaminen 14 
» rakennussuunnitelman muutos 85, 250 
» tehdastonttien myynti 71 
» » rakentamisajan pidentäminen 73 
» teollisuusalueella sijaitsevan ladon myynti 242 

Pohjoismaisten pääkaupunkien kunnalliskonferenssi 139 
Poliisijärjestyksen, uuden, hyväksyminen 44, 158 
Poliisilaitos, rautasänkyjen luovuttaminen sille 207 

» sen huoneistot 44, 144 
» » määrärahat 22, 44 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 158—160 
» väestönsuojelutilain vuokraaminen sille 210 

Poliklinikan, uuden, järjestämistä koskeva kysymys 173 
Poliklinikat, kaupungin avustamat 50, 171 
Polkupyörien hankkiminen kiinteistötoimistolle 231 
Polsan rautasänky oy., tehdastcntin myynti sille 72 
Polttoainetarpeen tyydyttämiseksi myönnetty määräraha 60 
Polttoainetoimikunta 144 
Polttopuun hankintatilanne 110 
Polttopuut, ks. Halot. 
Polttoturpeen hankinta 204 
Pomminäytteiden luovuttaminen museoille 207 
Pommitukset, ks. Ilmapommitukset. 
Porkkalan alueen evakuointikustannukset 254, 262, 289 

» » rajan merkitseminen 232 
» siirtoväelle vuokrattavat kauppapuutarha-alueet 75 

Porsassaaren siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alaisuuteen 230 
* Porvoonkatu 30 asunto-oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 74, 234 

Postitalo, li säilman vaihto venttiilin asentaminen sinne 237 
Potilasmaksut, Boijen sairaalassa 55 

» korvapoliklinikalla · · 50 
» siirtoväen ja inkeriläisten 173 
» Suomen punaisen ristin sairaalassa 54 
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Potilaspaikkatarpeen, esikaupunkiliitoksesta johtuvan, tyydyttäminen 140, 144 
Prima, pukimotehdas, tontin myynti sille · · · · 72 
Puhdistuslaitokset 213, 237 
Puhelimet i s f 
Puhelinkioskit 236 
Puhelinluettelo, asemakaavakartan liittäminen siihen 231 
Puhelinmaksut H' 21 
Puhelinyhdistys, ks. Helsingin puhelinyhdistys. 
Puhelinyhteyksien varmistaminen 138 
Puhtaanapito, katujen ···· 261 
Puhtaanapitolaitos, autojen ja työkoneiden hankinta sille 89, 260 

» Kulosaaren puhtaanapidon siirtäminen sille 261 
» Lauttasaaren puhtaanapitokaluston siirtäminen sille 260 
» Oulunkylän puhtaanapitokaluston siirtäminen sille 262 
>> sen autonkuljettajani ja apumiesten palkkaus 89 
» » autotalli 260 
» » hevosten luovuttaminen kiinteistötoimistolle 260 
» » huoneisto 260 
» » työaika 260 
» » työntekijäin lakko 262 
» siellä tapahtunut murtovarkaus 260 
» väestönsuojelutoimiston kumisaappaiden myynti sille 207 

Puhtaanapitomaksujen korottaminen 89 
Puhtaanapitomäärärahat 33, 89 
Puistikkojen perustaminen 38 
Puistoalueen nimittäminen Sibeliuspuistoksi 96 
Puistolan haarakirjaston perustaminen 15 
Puistot, niiden käyttöoikeudet 238 

» niissä suoritetut työt 239, 256 
Puistotien, It., levittäminen 232 
Pukimotehdas Prima kostymfabrik, tontin myynti sille 72 
Punaisen ristin kujan myynti Suomen punaiselle ristille 69 

» » sairaala 25, 54, 180, 210 
Puodinkylän kalliosuojassa olevan omaisuuden osto 242 

» poliisivartiokonttori 159 
Puolustuslaitoksen erään omaisuuden osto 242 

» käyttöön luovutetusta kaupungin omaisuudesta perittävät korvaukset 
137, 201, 220, 224, 257, 282 

» lääkintäosasto. Tähtitornin vuoren kalliosuojan osan luovuttaminen sen 
käyttöön 210 

Puolustuslaitos, ks. myös Sotapalvelus. 
Puukaasutinautojen sytytys- ja puhdistuspaikan hoito 260 
Puukaasuttimen hankkiminen sähkölaitoksen henkilöautoon 288 
Puulieden hankkiminen teurastamon ravintolan keittiöön 279 
Puuliesien asentaminen uudisrakennuksiin 240 
Puusorvausliikkeen harjoittamisoikeutta koskeva anomus 97 
Puutalojen, kokoonpantavien, hankkiminen 37, 42, 83 
Puutarha-alueiden vuokraaminen Porkkalan siirtoväelle 75 
Puuvajan rakentaminen kortteliin n:o 217 241 
Pysäköimispaikkojen järjestäminen 267 
Päijänteentien tontin n:o 12 rakentamisajan pidentäminen 73 
Päivystyspalkkiot, sairaalahenkilökunnan 51, 174, 176 
Päiväpirtin lastentarha, erään Kotikallion lastentarhan osaston siirtäminen sinne 65 
Pääkaupungin perhehakkuut järjestön järjestämä hakkuutoiminta 61, 198, 205 

Radiolaitteiden hankkiminen Kallion paloasemalle 165 
» » kansakouluihin 63, 220 

Radiolähetysaseman sijoittaminen pääpaloaseman torniin 165 
Radiotalon paikkaa ja julkisivua koskevat neuvottelut 142 
Raastuvanoikeuden arkisto, ks. Raatihuoneen arkisto. 

» huoneisto 157 
» järjestely esikaupunkiliitoksen johdosta 12, 22 
» määrärahain ylittäminen 43 
» virat ja viranhaltijat 43, 157 

Raatihuoneen arkiston hyllyjen uudelleenrakentaminen 158 
» » määrärahojen ylittäminen 44 
» » virat ja viranhaltijat : 44, 158 

Raatojen polttolaitoksen osto 110 
Rahapajanrannan laiturin korjaaminen 274 
Rahatoimisto, sen ent. osastonpäällikön L. Lahtisen valitukset 107 

>y » järjestely esikaupunkiliitoksen johdosta 106 
» » kassakaapin myynti 137 
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Rahatoimisto, sen kassanhoitajien erhelaskujen korvaaminen 107 
» » maksumääräysten allekirjoittaminen 106 
» » määrärahat 4, 21 
» » työaika 
» » valaistuslaitteiden järjestely 107 
» » varain hoidon valvonta * 101 
» » viranhaltijat 104—106 
» » väliaikainen sotilasavustusosasto 106 
» sieltä väärillä valtakirjoilla nostetut palkat 107 
» väestönsuojelutoimiston kassakaapin luovuttaminen sille 207 

Raitioteiden käyttöä koskevat määräykset 262 
Raitiotie ja omnibus oy:n palveluksesta kaupungin palvelukseen siirtyneiden oikeus virka-

vuosien laskemiseen 9 
» » » » toimintaa ja taloutta koskevat selvitykset 269 
» ».. » » yhtiökokous 291 

Raitiotieliikenne 90, 263, 264, 266 
Raitiotiemaksujen järjestely alueliitoksen johdosta 16 
Raitiotiepysäkit, -korokkeet ym 266—268 
Raitiotievuosikortit, valtion virastoille myytävät, niiden hinnan korottaminen 91 
Raitiovaunujen hankkiminen 37, 42, 90 
Ra itiovaunumoot torien myynti 264 
Raittiustyön tukeminen 61 141, 215, 221 
Raittiusvalistuslautakunnan johtosäännön muutos 61 

» määrärshain ylittäminen 61 
» ohjesääntö : 214 
» puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot 215 
» vahtimestarin palkkaaminen 215 

Raittiusvalistustoiminta 215 
Raittiusväen, kunnallisen, julkilausuma 216 
Rajasaari asunto-oy:n tonttia koskeva asemakaavanmuutos 80 
Rakennusalan ammattipikakurssien järjestäminen . 253 
Rakennusjärjestys, Oulunkylän ja Pakilan rakennussuunnitelma-alueiden 85 

» uusi ...f 76, 144., 239 
Rakennuskielto, Munkkiniemen 250 
Rakennuslainahakemuksia koskeva kiertokirje 152 
Rakennuspäivien järjestämiskomitea 142 
Rakennussuunnitelma, Helsingin maalaiskunnan 85 

» Herttoniemen 84, 85 
» Huopalahden 85 
» Mäkkylän 250 
» Oulunkylän 85 
» Pitäjänmäen 250 

Rakennussuunnitelmain laatimista koskevat kirjelmät 245—246 
Rakennustarkastuskonttori 12, 43, 157 
Rakennustarkoituksiin myytäviä tontteja koskeva kiertokirje 233 
Rakennusten korottaminen 248 

» myynti ja poistaminen 241, 242 
Rakennustoimiston autojen yhteenajot 266 

» hallussa olevien rautasänkyjen siirtäminen väestönsuojelulautakunnan 
hallintaan 208 

» huoneisto ja korjauspaja 253 
» järjestely esikaupunkiliitokssn johdosta 15 
» katurakennusosaston betoniputkivalimon rakentaminen 76, 87 
» tarpeisiin ostetut kumisaappaat * 207 
» tiliviraston ennakkovarat 254 
» työaika 253 
» työmailla sattuneet varkaudet 259 
» työntekijät 252, 259—260 
» työvälineiden luovuttaminen eri tarkoituksiin 257 
» viranhaltijain matkakustannukset 145 
» virat ja viranhaltijat 32, 87, 251 

Rakentamisajan, tonttien, pidentämistä koskevat kysymykset 73, 234 
Ratakadun kansakoulu, ks. Cygnaeuksen koulu. 
Rationalisoimisasiantun tij an palkkaamista koskeva aloite 10 
Ratkaisemattomien asiain luettelo, kaupunginhallituksen diaarioon merkittv 101 
Ratsastushalli, -radat ja -kentät " 28, 201—202, 230 
Rautatientorilla järjestetty rauhanjuhla 238 
Rautatieraiteet 36, 275 
Rautatiet, ks. Valtionrautatiet. 
Ravintolaosaston perustaminen työnvälitystoimistoon 58 
Reijola, sähköjohtojen asentaminen siellä olevaan rankkurin asuntoon 289 
Reijolan lastenkoti 27, 187 
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Remburssin avaaminen Suomen pankissa kaasulaitoksen turpeenhiiltolaitteiden hinnan maksa-
miseksi 155 

Renlundin, K. H., palkintoraha ston korkovarojen käyttö 224 
Reserviläispalkan suorittaminen eräissä tapauksissa 119, 252 
Retkeilyasiamiehen viran perustaminen 59 
Revisiolaitoksen suorittamat kassantarkastukset 112 

» viranhaltijat 5, 111 
Revisiotoimiston määrärahain ylittäminen 5, 21 

» työaika 114 
Riento, raittiusyhdistys,, sen avustaminen 215 
Riihitien talon n:o 14 varaaminen kaupungin tarpeisiin 243 

» tonttien n:o 12 ja 14 myyntiä koskeva valitus 85 
Rikostuomioiden toimeenpanijan konttori 43, 157 
Risteen—Helsingin radan ajamisesta aiheutuneet kustannukset 145 
Rottien hävittäminen 48, 168> 
Ruiskumaalaamoiden paloturvallisuusmääräykset 46 
Runeberg, J. L., höyrylaiva 37, 91, 200, 269 
Ruoholahdenkatu 6 asunto-oy:n tonttia koskeva asemakaavanmuutos 78 
Ruokailukoj un vuokran määrääminen : 277 
Ruotsalaisen kauppakorkeakoulun säätiön sääntöjen muuttaminen ja säätiön valtuuston jäse-

nen vaali 99 
» teatterin avustaminen 31 

Ruotsalaiset lahjatavarat 257, 272, 281 
» lahjavarat 57, 155, 190 

Ruotsalaisten lääketieteenkandidaattien ruokailu Marian sairaalassa 174 
Ruotsiin lähetetyt kansakouluoppikirjat 221 
Ruotsin lahjoittama kulkutautisairaalan tarkkailupaviljonki 175 

» lähetystötalon korjaustyöt 237 
Ruotsista palaavien lasten majoitus 225 
Ruumiiden kuljetus 160 
Ryttylän koulukoti 57, 187—188, 250, 258 
Räjähdysaineiden kaupan harjoittamista koskevat lausunnot 294 

» säilyttäminen 257 
Rönnvägen 1 asunto-oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 74, 234 
Röntgenkoneen hankkiminen Marian sairaalaan 174 
Röntgenosaston järjestäminen kulkutautisairaalaan 52 

» siirtäminen tuberkuloosisairaalasta tuberkuloosihuoltotoimistoon 54, 178 

Sadon korjuutyöt kaupungin maatiloilla 239 
Sailors Home säätiön lainan takaisinsuorittaminen 153 
Sairaalahaarakirjaston virat 66 
Sairaalahallituksen määrärahain ylittäminen 50 
Sairaalamaksut Boijen sairaalassa 55, 180 

» siirtoväen ja inkeriläisten 173 
» Suomen punaisen ristin sairaalassa 54, 180 

Sairaalan, Suomen huollon, avustaminen 55, 184 
» uuden, perustamista koskeva kysymys 140 

Sairaalaolojen järjestäminen alueliitoksen jälkeen 139 
Sairaalapaikkatarpeen tyydyttäminen 140, 144, 172 
Sairaalaparakkien käyttäminen asuntotarkoituksiin 241 
Sairaalat, kahdeksantuntisen työajan ottaminen käytäntöön niissä 51 

» lääkeaineiden luovuttaminen niille 207 
» niiden arkistojen eräiden asiakirjaryhmien hävittäminen 104 
» » hankintatoimikunta 140 
» » hoitohenkilökunnan kesä- ja talvilomat 8, 51, 172 
» » » luontoisetujen korvaaminen 172 
» » kylvettäjien ja ompeli jäin palkkojen tarkistus 51 
» » talous- ja konehenkilökunnan päivystyspalkkiot 51 
» » tiliviraston määrärahain ylittäminen 50 
» » » viranhaltijat 171 
» » » vuokrankorotus 172 
» » valtionapu 39 
» » yövartijain sijaispalkkiot 172 
» patjojen luovuttaminen niille 258 
» tilapäisruokailun järjestäminen niissä 172 
» uusien virkojen perustaminen niihin 51 
» varasairaalain järjestäminen paratyfusepidemian johdosta 179 
» yliopiston amanuenssin virkojen lisääminen niissä 51, 173 
» ks. myös sairaalain nimiä. 

Sairaala taksan muuttaminen 51 
Sairaalatarkastajan kesäloma 172 
Sairaanhoitajatarkoulun luennoitsijan tuntipalkkion korottaminen .... 180 
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Sairaanhoitajatarkoulun määrärahat 25, 54 
Sairaanhoitajattarien irtisanomista koskeva tiedustelu 114 

» lepokodin avustaminen 181 
Sairaankuljetustoimi, palolaitoksen 165 
Sairasautopäivystyksen järjestäminen .. 265 
Sairaslomat, niiden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 116, 119—127 

» niihin oikeuttavien lääkärintodistusten tarkastus 115, 139, 144 
Saksan puolustusvoimille lainatun moottori jyrän korjauskustannukset 258 
Salmisaaren kortteleita n:o 785 ja 786 koskevan asemakaavan laatiminen 247 

» rakennustyöt 36, 41 
Salomonkadun erään tontin myynti Korpivaara & Halla oy:lle 71 

» ja Fredrikinkadun kulmaukseen rakennettava puuvaja 241 
» » » kulmauksessa olevan alueen vuokrailee nto 75 

Sammatti asunto-oy:n kiinteistöissä olevien kaupungin osakehuoneistojen osalle määrätyn 
lainan suorittaminen 83 

Sankarihaudoille laskettavat seppeleet 149 
Sanoma oy:n rakennuksen korottaminen 248 

» » tonttia koskeva asemakaavanmuutos 77 
Sanomalehdistössä julkaistavat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ilmoitukset ... 2, 150 
Sanomalehtilaituri, oikotien avaaminen sille 255 
Santahaminan lastentarhan avustaminen 15 
Satamahallin totoimiston johtosäännön muutos 91 
Satamajärjestyksen muutos 15 
Satamaj ään särkijät 36, 92 
:Satamakonstaapelien päivystyskojun palovakuutus * 244 

» » rakentaminen 277 
Satamalaitoksen moottoriveneen luovuttaminen palolaitokselle 271 

» nosturinkäyttäjien oleskelu- ja ruokailuhuone 276 
» talousarvioasetelma 142, 271 
» varastoimis- ja laituri huolto-osaston omaisuuden vakuuttaminen 271 
» viranhaltijat 269, 270 

Satamalautakunnan asettaman jaoston kokouspalkkiot 269 
» johtosäännön muutos 91 
» puheenjohtajan palkkion korottaminen 33, 91 

Satamamaksut 92 
Sataman, Helsingin, kuljetuspäällikön nimittäminen 270 
Satamasaaren siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alaisuuteen 230 
Satamat, niiden alueella olevat rakennukset 277 

» » määrärahat 33, 36, 92 
Satama valaistu s 275 
Sato nro 9 Arabia asunto-oy., lainan välittäminen sille 153 

» » 9 >> » sen tonttia koskeva asemakaavanmuutos 81 
Savonlinnan metsäpiiri, muonan ja tarvikkeiden saanti siellä 110 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti 226 
Selluloosapaalien myynti 165, 257 
Senaatintorin väestönsuoja 208, 209, 211, 213 
Seurasaaren siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alaisuuteen 230 
Seutuasemakaavan aikaansaaminen Helsingille ympäristöineen 247 
Sibeliuksen 80-vuotispäivän kunnioittaminen 96, 149 
Sielullisesti sairaiden huoltotoimisto 49, 170 

» » keskuskodit 49 
» » vastaanottoasema 23, 49, 170 

Siirtolaitteiden rakentamiseen myönnetty lupa 237 
Siirtolapuutarha-alueen vuokraamista koskeva anomus 84 
Siirtolapuutarhamajojen käyttäminen talviasuntoina 241 
Siirtolapuutarhat 32, 84, 238 
Siirtoväki, maiden vuokraaminen sille 56, 57, 188 

» Porkkalan, kauppapuutarha-alueiden järjestäminen siihen kuuluvia puutarhureita 
varten 75 

»> sen edustajien ottaminen taksoituslautakuntaan 291 
» » kiinteistöhankinnat 233 
» » sairaalahoito 173 
» » sairaalan avustaminen 55, 184 
» siihen kuuluvien opettajien määrääminen Helsingin kansakouluihin 216 
» » » ottaminen yleisiin töihin 114 

Sillat 88, 245, 255, 268, 274 
Silmäpoliklinikan, Unioninkadun, vuokrankorotus : 171 
Silmätautien osaston, Kivelän sairaalan, uudelleenjärjestely 176 
Siltalan tilan kustannukset 57 
Siltavuoren kalliosuoja 210, 211, 213 
Siltavuorenkadun nimen muuttaminen Kirjatyöntekijänkaduksi ... 77 

» viemäritunnelin väestönsuojelulaitteiden poistaminen 213 
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Siltavuorenpenkereen istutustyöt 257 
Sinebrychoffin kalliosuoja. 210, 211, 212 
Sinebrychoffinkadulle järjestettävä autojen seisontapaikka 267 
Sinihaukat, raittiusyhdistys, sen avustaminen 215 
Sini-Kulma oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 73 
Sininauhaliiton avustaminen 215 
Sirius kiinteistö oy., lainan myöntäminen sille 156 
Sivistysjärjestöjen kansankonservatorion avustaminen 194, 195 
Skogmanin, E. ja D., muistorahasto 155 
Skyddsvärnet lehden tilaaminen 291 
Snellmanin koulun raivaustyöt 254 
Sofiankadun talon n:o 4 höyrykattilan uusiminen 241 
Sofianlehdon pikkulastenkoti 27, 186—187 
Sohlberg, G. W., oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 73 
Soinne & K:ni oy:n tehdastonttia koskeva asemakaavanmuutos 81 

» » » » vuokramaksut 235 
Soittokoneiden, Helsingin suojeluskuntapiirin lahjoittamien, hoito 229 
Sokeain avustaminen 193, 194, 195 
Soran ottoon myönnetyt luvat 238 
Soran ottopaikkojen tutkiminen . 237 
Sosiaalinen asunnontuote oy. Asutus yhtiön hallituksen jäsenen vaali 293 
Sosialidemokraattinen raittiusyhdistys Riento, sen avustaminen 215 
Sotainvaliidien veljesliiton avustaminen 196 
Sotainvaliidit, ks. Invalidit. 
Sotakuukausipalkka- ja huoltorahatoimistojen yhdistäminen 106 
Sotapalveluksesta vapautuneiden invalidien reserviläispalkka 119 

» » odotusraha 192 
» » sijoittaminen työhön 191 
» » viranhaltijain ja työntekijäin kesälomien korvaaminen ... 115, 172 

Sotapalvelusta suorittavien palkat 8 
Sotasairaalat, ammattikoulutalon luovuttamisesta niiden käyttöön perittävä korvaus 224 

» niiden irtaimiston varastointi 181 
Sotavahinkojen korvaaminen 213, 244, 277 
Sotavammasairaala, ensimmäinen, Diakonissalaitoksen kalliosuojan vuokraaminen sen käyttöön 210 
Sotavammaiset, ks. Invalidit. 
Sotilasavustusosasto, rahatoimiston väliaikainen 106 
Sotilasmajoituskustannukset 291 
Soutustadion 202, 230 
Stadion 201, 203, 230 
Stansvikin kartanon rakennusten käyttö 243 
Stenius, M. G., oy:n omaisuuden käyttö ja arviointi 155 
Stockholms barnhem niminen lastenkoti 196, 257 
Strömberg oy., tehdastontin myynti sille 72 
Sukeltajien palkkojen korottaminen 118, 139 
Sukupuolitautipotilaiden, Helsingin maalaiskunnan ja Huopalahden kunnan, hoito 171 
Suodatinlaitteiden hankintasopimuksesta johtuneen kurssitappion korvaaminen 94 
Suojeluskuntapiirin, Helsingin, lahjoittamien soittovälineiden ja nuottivaraston hoito 229 
Suolakalavaraston rakentaminen 93 
Suomalainen pursiseura, Nihtisaaren vuokraaminen sille 75 
Suomalaisen oopperan avustaminen 31 
Suomen ammattiyhdistysten keskusliiton avustaminen 229 

» desinfioimis oy., tontin myynti sille 72 
» farmaseuttiliiton harjoittama työnvälitys 59 
» filmiteollisuus oy., keskuslämmityslaitteiden ja kattolevyjen lunastaminen siltä 242 
» huollon avustaminen 55, 184 
» huonokuuloisten huoltoliiton avustaminen 194, 195 
» kansallisteatterin avustaminen 31 
» kartanot ja suurtilat nimisen teoksen hankkiminen 290 
» kirjailijaliiton avustaminen 229 
» kirkon seurakuntatyön keskusliiton avustaminen 194, 195 
» krematorioyhdistyksen ja kaupungin välinen vuokrasopimus 235 
» >> laina 19, 153 
» kunnallislehden tilaaminen 291 
» kunnallisteknillisen yhdistyksen avustaminen 195 
» laboranttiliiton harjoittama työnvälitys 59 
» lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 57, 189, 197, 198 
» » tontin rakentamisajan pidentäminen 73 
» matkat osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen vaali 294 
» » » jäsenmaksun korottaminen 11 
» messut osuuskunnan hallintoneuvoston varajäsenten vaali 294 
» muusikeriliiton harjoittama työnvälitys 58 
» naisten huoltosäätiö, tontin myynti sille 70 
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Suomen pankki, tontin myynti sille 69 
» punainen risti yhdistys, korttelissa n:o 479 olevien alueiden myynti sille 69 
» punaisen ristin sairaala . 25, 54, 180, 210 
» rautatieläisten raittiusyhdistyksen avustaminen 215 
$> ravintoloitsijain liiton harjoittama työnvälitys 59 
» sairaanhoitajatarliiton avustaminen 193, 194 
» sairaanhoitajataryhdistyksen avustaminen 193, 194 
» Sandvik sahat oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen " 73 
» siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liiton avustaminen 196 
>> » » » » harjoittama työnvälitys 58 
» sokeain hierojain yhdistyksen avustaminen 193, 194 
•> sosialidemokraattisen raittiusliiton avustaminen 61 
» taideakatemian säätiön edustajan vaali 294 
» teatterijärjestöjen keskusliiton avustaminen.... 66, 229 
» työn liiton avustaminen 290 
» työväen arkiston avustaminen 194, 195 
& ulosottoapulaisten yhdistyksen avustaminen 157 

Suomenlinnan kansakoulu, lisätilan vuokraaminen sen käyttöön 219 
» museoalueen puhtaanapito ja istutusten hoito 257 

Suomi—Neuvostoliitto-seuran avustusanomus 97 
Surd, raittiusyhdistys, sen avustaminen 215 
Svenska kristliga föreningen av unga män yhdistyksen avustaminen 194, 195 
Synnytyspaikkojen luovuttaminen kaupungille 55 
Sysmänkujan rakentaminen : 88 
Syyttäjistön määrärahat 44 

» virat ja viranhaltijat 43, 157 
Sähkölaitokset, liitosalueen, niiden osto 15 
Sähkölaitos, halkojen varaaminen sen tarpeisiin 288 

» kaupungintalon kellarikerroksen luovuttaminen sen käyttöön 243 
» kumisaappaiden osto sinne 207 
» sen asentajien keskuksen rakentaminen 289 
» » auton yh teenä jo vaurio 266 
» » autoon hankittava puukaasutin 288 
» » edustuskustannukset 289 
» » eräiden asiakirjojen hävittäminen ... 104 
» » jakelu jännitteen korottaminen 290 
» » järjestely alueliitoksen johdosta 15 
» » Kampin ala-asema 96 
» » mittarin vuokrien jättäminen perimättä 93 
» » määrärahat 35, 37, 95—96, 289 
» » pääaseman laajentaminen 289 
» » pääkonttorin työaika 113 
» » Sörnäisten voima-asema 96, 290 
» » toimitusjohtajan hautajaiset 287 
» » » virka-asunto 241, 287 
» » työntekijät 118, 287 
» » varastoalueen raidetyöt 276 
» » virat ja viranhaltijat 15, 95, 287 
» » väestönsuojan varastotilan laajentaminen 37, 95, 289 
» siellä tapahtuneet väärinkäytökset 288 
» sotatilasta sille aiheutuneet kustannukset 289 
» varastoalueiden luovuttaminen sille 276 
» väestönsuojelutoimiston sähköradiaattorien luovuttaminen sille 208 

Sähkölaskujen kannanta ja rahamäärien pyöristäminen 281 
Sähköliesien asentaminen uudisrakennuksiin 143, 144, 233, 240 

» takavarikointi 289 
Sähkömaksut liitosalueella 15 
Sähkön säännöstely 96, 144, 288 
Sähköolot, liitosalueen, niiden järjestely 289 
Sähkö sanomat ervehdyk set, ulkomaille lähetettävät ja sieltä saapuneet 290 
Sähkötariffit 96, 288 
Sähkötyöt 96, 289 
Sähkö valaistu s, Eteläsataman 275 
Sähkövirran luovuttamista koskeva Malmin sähkölaitos oy:n ja kaupungin välinen sopimus 289 
Säterier och storgärdar i Finland nimisen teoksen hankkiminen 291 
Sörnäisten rantatien raidetyöt 275 

» sataman rakennustyöt 36, 41, 276 
» voimalaitoksen puunpolttomahdollisuuksien lisääminen 96 
» » ruokailurakennuksen rakennustyöt 290 

Taideteollisuuskeskuskoulu % 65, 224 
Taideteosten osto 230 
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Taivallahti, hevosten uittolaiturin rakentaminen sinne 237 
» louhoskiven sijoittaminen sinne 236 

Taksa, eläintenhuoltoaseman 4 8 / 1 6 9 
» jakotoimituksista suoritettavien maksujen 66, 249 
» kaupungingeodeetin tehtävistä suoritettavia maksuja koskeva 67 
» kuljetusmaksuja koskeva 265 
» pika-ajurien 245 
» terveydellisten tutkimusten laboratorion 48 
» vuokra-autojen 9 1 / 2 6 4 

Taksat, teurastamon, niiden korottaminen 92 
Taksoituslautakunta, sen jäsenmäärän lisääminen 6 

» siirtoväen edustajien ottaminen siihen 291 
Talin laukkarata 202, 230 

» metsässä suoritettavat hätähakkuut 239 
» taimiston verotus 156 
» vesijohtolaitteiden arvon määrääminen 282 

Talkootoiminta 61, 193 
Talkootyökirjan hankkiminen kansakoulunoppilaille 221 
Tallbergin, J., perillisten ja kaupungin välinen sopimus 67, 85 
Talletusmakasiinin, yleisen, perustaminen 92 

» » valvojan määrääminen 270 
Talousarvio, kaupungin v:n 1946 19, 156 
Talousspriin myyntiluvat 97 
Taloustyöntekijäkodin ylläpidon avustaminen 193, 194 
Talviloma, sairaanhoitohenkilökunnan 51 
Tammelund, kylätien rakentaminen sinne 255 
Tammisaaren piirimielisairaala 25 
Tampereen ja Helsingin virkailijain keskeisen keilailukilpailun toimeenpanon avustaminen 203 
Tapanilan haarakirjaston perustaminen 15 

» lastentarhan perustaminen 14 
Tapaturman torjuntayhdistyksen avustaminen 196 

» hallituksen jäsenen vaali 294 
Tapaturmavakuutus, satamalaitoksen laiturihuolto-osaston omaisuuden 271 
Tarkk'ampujankatu 14 asunto-oy:n tonttia koskeva asemakaavanmuutos 78 
Tavarahissin ostaminen Ford oy:ltä 242 
Tavolan koulukoti 188 
Teatterien avustaminen 31, 66, 229 
Teatteripäivien avustaminen 66 
Tehostaja nimisen lehden tilaaminen 291 
Tehtaankadun kansakoulutalon korottaminen 218 

» » raivaustyöt 254 
Teknillisen johtajan virkaero 149 

» korkeakoulun tonttia koskeva asemakaavanmuutos 78 
Teknillisten laitosten johtosääntöjen uudistaminen 143 
Teollisuuskadun tontin n:o 25 kauppahinta 234 
Tervalammen kartanon katselmustoimitus 250 

» työlaitos, sen maiden vuokraaminen siirtoväelle 56 
» » » määrärahat 26, 56 
» » » rakennusten palovakuuttaminen 244 
» » » sikalan rakentaminen 37 
» » » virat ja viranhaltijat 26 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 183—184 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion määräraha in ylittäminen 48 
» » » taksan korottaminen 48 
» » » viranhaltijat 168 

Terveydenhoidon alalla aiheutuvat toimenpiteet esikaupunkiliitoksen johdosta 13, 140, 144 
Terveydenhoitolautakunnan alaisten viranhaltijain etuannit 171 

» » » käyttämättä jääneiden kesälomien korvaa-
minen 167 

» » » sairaslomapalkat 168 
» » virkojen perustaminen 13 
» ja sen alaisten laitosten ja viranhaltijain johtosääntöjen uusiminen 140 
» » » toimiston määrärahat 24, 48 
» katsastajat 168 
» toimiston huoneisto 168 
» » virat ja viranhaltijat 13, 48 

Terveydenhoitolehden tilaaminen 290 
Terveysolojen valvonnan määrärahat 23 
Terveyssisarten opetuskentän johdon järjestämistä koskeva sopimus 13 
Terveyssisartoimintaan myönnetty valtionapu 39 
Teurastamon kassa-asiakirjain luovuttaminen kansanhuoltoministeriön käyttöön 279 

» korjaus- ja uudistyöt 279 
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Teurastamon kuljetuskaluston hankinta 93 
» määrärahat 34, 93 
» ravintola 279 
» taksat 92, 278 
» toimintakertomuksen julkaiseminen 279 
» viranhaltijat 278 
» virka-aika 114 

Teiaine oy.lle vuokratun alueen tyhjentäminen 234 
Tie- ja vesirakennushallinnon virkamiesyhdistyksen anomus siirtolapuutarhapalstojen järjestä-

misestä 84 
Tieolot, liitosalueen, niiden järjestely 255 
Tiet, niiden kunnossa- ja puhtaanapito 261 

» » luokitus 142, 144, 261 
» » rakentaminen 255 

Tilapäisluotto 16 
Tilastollisen vuosikirjan julkaiseminen 108 
Tilastotoimiston huoneisto ja kalusto 108 

» määrärahat 5, 21 
» virat ja viranhaltijat 12, 107—108 

Tilinpäätös, kaupungin v:n 1944 16, 150 
Tilintarkastus, kaupungin v:n 1944 5 
Tilusvaihto, ks. Aluevaihto. 
Toivolan koulukoti 188, 244 
Toivoniemen koulukodin sisustus- ja korjaustyöt 188 

» tilan alueiden luovuttaminen pika-asutukseen 188 
» » kustannukset ·.. 57 

Tontinmittauksista annetun lain ja asetuksen mukaisista toimituksista suoritettavien maksujen 
taksan korottaminen 66 

Tonttien myyntiä rakennustarkoituksiin koskeva kiertokirje 233 
Tonttijaot 76—82, 246 
Topeliuksen koulu, radion hankkiminen sinne 63, 220 

» » sen varaaminen tilapäiseksi kulkutautisairaalaksi 179 
» » suomenkielisten kansakoululuokkien sijoittaminen sinne 219 

Topeliuksenkadun tonttien n:o 13 ja 15 rakentamisajan pidentäminen 73 
Topeliuskatu 6 asunto-oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 74, 234 
Toukola, Maamme-laulun muistomerkin pystyttäminen sinne 229 

» siellä olevan bensiininjakeluaseman osto 240 
Toukolan lastenhoidonneuvolan lääkärinpalkkion korottaminen 189 

» leikkikenttä, käymälän rakentaminen sinne 189 
» pikataloalueen järjestäminen 18, 37, 42, 82, 240 
» pikatalojen isännöitsijän palkkaaminen 231 
» » jättäminen palovakuuttamatta 244 
» » kattaminen 257 
» puistokylän nimen sekä teiden nimien vahvistaminen 248 

Toverit, raittiusyhdistys, sen avustaminen 215 
Troili oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 73 
Tuberkuloosihuoltomäärärahat 23, 49 
Tuberkuloosihuoltotoimisto, nuorisoleireille lähetettävien lääkärintarkastuksen suorittaminen 

siellä 193 
» sen virat ja viranhaltijat 13, 23, 49, 54, 169—170 
» tuberkuloosisairaalan röntgenosaston siirtäminen sinne 54, 178 

Tuberkuloosisairaala 24, 39, 54, 172, 173, 178, 180, 181 
Tuhka-astiain asettaminen Vilhonvuorenkadun 7—9 kohdalle 260 
Tukholman kaupungin avustustoiminta 57, 155, 190, 196, 257 

» » j a Helsingin välinen clearingsopimus 145 
» » lahjoittama tarkkailupaviljonki 52, 175 
» » lastenkoti nimisen lastenkodin ylläpito 196, 257 

Tukholman kaupungin sähkösanomatervehdys 290 
Tuki ja työ yhdistyksen avustaminen 193, 194, 197, 281 
Tukkutuote oy., tontin myynti sille 71 
Tulipaloissa vahingoittuneen omaisuuden korvaaminen 183, 241, 242, 259 
Tullipaviljongin vuokralleanto 277 
Tullivartijain lukumäärän vähentäminen ! 270 
Tulosääntö, kaupungin v:n 1946 39 
Tuomarinkylän omakotialueen katutyöt 38 
Turkismessut, Korkeasaaren eläinten lainaaminen niitä varten 200 
Turpeenhiiltolaitteet, kaasulaitoksen 155, 156 
Turso, satamaj ään särkijä . .92 , 274 
Turvehiilen hankinta 285—286 
Turvetuote osuuskunnan lainan takaaminen 18 
Tutkimuspesula, tontin vuokraaminen sitä varten 74 
Tuulaakiprosentin vahvistaminen 271 
Kunnall, kert. 1945, I 17 
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Tuurholman invalidikodin avustaminen 196 
» kansanpuiston siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alaisuuteen 230 
» lepokodin avustaminen 181 

Työaika f. 47, 51, 56, 113, 165, 169, 184, 253, 260, 262 
Työehtosopimusten laatiminen 8, 117, 118, 139, 143 
Työlaitos, Uudenmaan läänin suomenkielisten kuntien, sen hoitopaikkojen myynti 14 
Työläisäitien ja lasten kotiyhdistyksen avustaminen 189, 197, 281 
Työntekijät, heidän eläkesääntönsä muuttaminen 9 

» » kesälomaansa koskevien määräysten tulkinta 115 
» » loma sääntönsä muutos 9 
» » osallistumisensa sadonkorjuutöihin kaupungin maatiloilla 239 
» » palkkaustaan koskevat päätökset 6, 8, 9, 116, 117, 260 
» » työsuhdettaan koskevat päätökset 252 
» heitä koskevat työehtosopimukset 8, 117, 118, 139, 143 
* » kuljettavien kuorma-autojen vakuuttaminen 254 
» työvaatteiden luovuttaminen heille 119 
» yleisissä töissä olevat 15, 252 

Työnvälityksen harj oittainislu vat 58 
Työnvälitystoimisto, ammatinvalinnanohjauksen erikoisosaston perustaminen sinne 58 

» ravintolaosaston perustaminen sinne 27, 58 
» sen huoneisto 192 
j> » määrärahain ylittäminen 58 
» » valtionapu 192 
» » viranhaltijat 192 
» ylioppilasvälitystoiminnan järjestäminen sinne 192 

Työsuhteiden päättymistä koskeva kiertokirje 117 
Työtehoseura, tontin vuokraaminen sille 74 
Työttömien henkilöiden lääkärintarkastus 173 
Työttömyyden torjunta 38, 89, 185, 186, 224, 254 
Työttömyysavustuksen suuruuden määrääminen, paikkakuntien ryhmittely sitä varten 185 
Työtuvat, niiden huoneisto 280 

» » määrärahat 26, 56 
» niissä tarjoiltavan ruoan hinnat 280 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 185 

Työvaatteiden luovuttaminen kaupungin työntekijöille 119 
Työvoima-asiain hallinnon menot 190 
Työvoimalautakunnan määrärahain ylittäminen 61 
Työvoimapäällikön tehtävien järjestely 191 
Työväenopistot 30, 64, 219, 222 
Tähkä, raittiusyhdistys, sen avustaminen 215 
Tähtitorninvuoren kalliosuoja 210 
Täytemaan vastaanotto 236 
Töölön lastenhoidonneuvolan lääkärinpalkkion korottaminen 189 

» lastenseimen avustaminen 65 

Uhlenin, A., avustusrahasto 184, 185 
Uimahalli oy:n lainaehtojen muuttaminen 19 
Uimalaitokset 28, 202, 230 
Uimastadion 153, 230 
Uittolaiturin rakentaminen hevosia varten 237 
Ulkoilmakokoukset ja -juhlat 238 
Ulkoilmakonsertit 31 
Ulkoilmatanssiaisten järjestäminen stadionin kävelyhallissa 203 
Ulkomaalaisten anomukset omistaa kiinteistöjä 97 

» elinkeinoanomukset 97 
Ullakkojen sisustaminen asuintarkoituksiin 53, 77—80, 177, 246 
Ullanlinnan kylpylaitoksen jätteiden myynti 242 

» laiturin korjaaminen 275 
Ulosottolaitoksen järjestely esikaupunkiliitoksen johdosta 12, 21 

» tarkkailuosaston viranhaltijat 42, 156 
Unioninkadun 43:n väestönsuoja 212 

» silmäpoliklinikan vuokrankorotus 171 
Uppbyn tilaan kuuluvan vesialueen hankkiminen 233 
Urakkatyöjärjestelmän laajentaminen 253 
Urheilu- ja retkeilylautakunta, kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston siirtäminen sen alai-

seksi 230 
» » » sen alaiset viranhaltijat 199 
» » » » alaisten virkojen perustaminen 59 
» » » » huoneisto 199 
» » » » johtosäännön hyväksyminen 59 
» » » » käteiskassa 199 
» » » » puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot 59 
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Urheilukadun tontin n:o 52 rakentamisajan pidentäminen 73 
Urheilukatu 54 asunto-oy:n rakentamisvelvollisuuden täyttämättä jättämisestä suoritettava 

korvaus 234 
Urheilukentät 28, 60, 201, 230, 244, 254 
Urheilukilpailuihin jaettavat vapaaliput 200 
Urheilumäärärahat o^n 
Uudisrakennuksiin asennettavat keittolaitteet 143, 144, 240 
Uunisaaren uimalaitos 230 

Vaali, V., oy., tehdastontin myynti sille 72 
Vaaliluetteloiden laatimisesta aiheutuvat kustannukset 150 
Vainajain muiston kunnioittaminen 149 
Vakuusasiakirjain tarkastus ·· 101 
Vakuutusvelvollisuus, autovastuulain säätämä, kaupungin vapauttaminen siitä 91 
Vala, Katri, runoilija, hänen hautapaikkansa ja muistomerkkinsä 76, 235 
Valiokunnat 138—145 
Valiokuntapalkkioiden korottaminen 6 
Vallilan alueelle rakennettava leikkikenttä 244 

» kalliosuoja 211 
» Päivän nuoret raittiusyhdistyksen avustaminen 215 
» ruotsinkielinen kansakoulu, radion hankkiminen sinne 63, 220 
» » » sen varaaminen tilapäiseksi kulkutautisairaalaksi 179 
» » » suomenkielisten kansakoululuokkien sijoittaminen sinne 219 
» siirtolapuutarhan siltojen uusiminen 32, 84 
» sosialidemokraattisen naisyhdistyksen avustaminen 197 
» » nuoriso-osaston avustaminen 194, 195 
» » raittiusyhdistyksen Tähkän avustaminen 215 
» urheilukenttä 230 

Vallisaaressa asuvien kansakoululaisten koulunkäynti 219 
Valmistava poikien ammattikoulu 30, 64, 223, 224 

» tyttöjen ammattikoulu 30, 64, 179, 223—224 
Valtionapu, ammattikoulujen 224 

» kansakoulujen 40, 222 
» kaupunginorkesterin 40, 228 
» sairaalain 39, 176, 177, 181 
» terveyssisartoiminnan 39 
» työnvälitystoimiston 192 
» äitiysneuvolan 39 

Valtionrautatiet, kaasun toimittaminen niille 285 
» niiden vara-aseman kalliopinnan vahvistaminen 257 
» niille pakkolunastetuista alueista suoritettava korvaus 234 
» oikotien avaaminen niiden sanomalehtilaiturille 255 

Valurautaviemäriputkien käyttö ja johtojen asentaminen 256 
Vanhainkotien avustaminen · 193, 194, 198 
Vanhankaupungin suodatinlaitteiden hankinta 94 
Vanhankaupunginlahti, viemärijohdon vetäminen sinne 236 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 99 
Vankeusyhdistyksen harjoittama työnvälitys 59 
Vankila-alueella asiattomasti liikkuville henkilöille määrättävää uhkasakkoa koskeva1 lausunto 294 
Vantaanjoki, varavesijohdon rakentaminen sinne Hiidenvedestä 283 
Vapaaehtoiset palokunnat 13, 47, 165, 166 
Vapaalippujen myöntäminen Korkeasaaren linjalla 201 

» » urheilukilpailuihin 200 
Vapaan huollon keskuksen avustaminen 14, 57 
Vapaapäivät, kaupungin virastojen 114 
Varasairaalain järjestäminen paratyfusepidemian johdosta 179 
Varastoimis- ja laiturihuolto-osasto, ks. Satamalaitos. 
Varastokadun tontin n:o 7 ja Lautatarhan kadun tontin n:o 26 yhdistäminen 79 
Varavesijohdon rakentaminen Hiidenvedestä Vantaanjokeen 283 
Varissaaren siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alaiseksi 230 
Varkaustapaukset 53, 113, 161, 174, 178, 183, 201, 222, 224, 227, 259, 260, 271 
Varokeino nimisen lehden tilaaminen 291 
Varsasaaren siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan alaisuuteen 230 
Vasapuu kiinteistö oy., tehdastontin myynti sille 71 
Vastaanottokoti 27, 187 
Weberin, T. J., poliklinikan toiminta 171 
Veden hinnan korottaminen 93 
Velkakirjan vaihtaminen obligatioihin 151 
Velodromi 213, 230 
Veneeristen tautien poliklinikat, Helsingin maalaiskunnan ja Huopalahden kunnan sukupuoli-

tautipotilaiden hoitaminen siellä 171 
» » » niiden määrärahain ylittäminen 50 
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Veneeristen tautien poliklinikat, niiden virat ja viranhaltijat 13, 23, 50, 170 
Venäläisten alusten aiheuttamat kustannukset 271 
Verhoilija-ammattikoulun avustaminen 65 
Verkkosaaren erään alueen luovuttaminen sähkölaitokselle 276 
Verkkosaaria koskeva tilitys 235 
Verokavalluksen, valtion virkamiehen tekemän, korvaaminen 150 
Verotusneuvontatilaisuus 113 
Verotusvalmisteluviraston henkilökunnan ruokailu 280 

» huoneistot 113 
» järjestely esikaupunkiliitoksen johdosta 12 
» muuttokustannukset 113 
» määrärahat 6, 21 
» puhelinkeskus 138 
» tiliraportit 113 
» varastettujen esineiden korvaaminen 113 
» virat ja viranhaltijat 12, 112 

Verovelvollisen henkilön tulosta verotettaessa laskettavat vähennykset 19 
Veroäyriltä maksettava veromäärä 156 
Vesialueiden hankkiminen 233 

» täyttäminen 276 
Vesijohdon rakentaminen Hiidenvedestä Vantaanjokeen 283 

» » Koskelantieltä Mannerheimintien pohjoispäähän 94 
» » Lampuotilantiehen 283 

Vesijohtojen asentamisen säännöstely 256 
Vesijohtolaitoksen autojen yhteen ajo vauriot 266, 282 

» järjestely alueliitoksen johdosta 15 
» määrärahat 34, 36, 93 
» pääkonttorin työaika . 113 
» suodatinlaitteiden hankintasopimuksesta johtuneen kurssitappion korvaa-

minen 94 
» tappion poistaminen tileistä 282 
» veloituslaskutusten rahamäärien pyöristäminen 281 
» viranhaltijat ja työntekijät 281 

Vesijohtolaitteet, liitosalueen, niiden arvon määrääminen 282 
Vesijohtotunnelin rakentaminen Mannerheimintien pohjoispäähän 36, 41 
Vesijohtotyöt 283 
Vesimittarien jättäminen lukematta 282 
Vesipostit 83, 283 
Vesisäiliö, Alppilan 282 
Viemärien uusiminen 256 
Viemärijohtojen asentamisen säännöstely 256 

» teettämistä koskevan ohjesäännön muuttaminen 87 
Viemäriputkien käyttämistä ja johtojen asentamista koskevat kiertokirjeet 256 
Viemäritunnelien väestönsuojalaitteiden poistaminen 61, 213 
Viemärityöt 33, 38, 89, 236, 254 
Vieraskuntalaisten kansakoulunoppilaiden koulumaksut 63 
Viilaaja-ammattikurssin järjestäminen 253 
Vilhon vuoren kalliosuoja 211,212, 213 

» puisto, paikan luovuttaminen sieltä runoilija Katri Valan hautaa ja muistomerk-
kiä varten 76, 235 

Viljelyspalstatoiminta 186 
Wilskmanin, I., professori, muistopatsas 203 
Viranhaltijain eläkesäännön muutos 62 

» kalliinajanlisäykset 4, 35, 116 
» kesälomaa koskevien määräysten tulkinta 115 
» liitosalueen, kuntien, siirtyminen kaupungin palvelukseen 11, 114, 139, 156 
» luontoisetukorvaukset 116 
» osallistuminen sadonkorjuutöihin 239 
» palkkaluokittelun muuttaminen 8, 139 
» palkkasäännön tarkistaminen 116 
» palkkauksen järjestelyä koskevat ohjeet 116 
» palkkaus asevelvollisuusajalta 8 
» sotapalveluksesta vapautuneet, heidän sijoittamisensa töihin 191, 192 

Viransijaisuuspalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 119—127 
Virastojen huonetilojen käyttö 150 
Virastotalon perustamista koskeva aloite 10 
Virastovaratyöntekijät 186, 281 
Virka-aika, ks. Työaika. 
Virkamatkat kaupungin alueella 145 

i> Skandinavian maissa 145 
Virkamiesruokala 4, 280 
Virkavapaudet yksityisasiain hoitamista varten 116 
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Voimisteluseurojen avustaminen 28 
Vuoden 1918 Helsingin punaisten invaliidien yhdistyksen avustaminen oi 
Vuokra-autoasemat 265 
Vuokra-autojen lukumäärän rajoittaminen 
Vuokra-autoliikenteen uudelleenjärjestely 144 
Vuokra-autotaksan korottaminen 
Vuokramaksujen alentaminen ja palauttaminen 
Vuokraoikeuden jatkaminen 76 

» siirto · : 
Vuokraperusteiden, Herttoniemen asuntoalueen tonttien, vahvistaminen 76 
Vuokrasopimusten purkaminen 76 
Vuorimiehenkadulta Kauppatorille rakennettava kokoojajohto 
Wuorion, O., rakennusliike, tehdastontin myynti sille 72 
Wuorre asunto-oy:n rakennuksen korottaminen 248 

» » » tonttia koskeva asemakaavanmuutos 80 
Vuositilintarkastajat 112 
Väestönlaskenta % iv/o 
Väestönsuojat 607"61/95*/140^ 158,' 203, 208—213, 241, 242, 279, 289 
Väestönsuojelua koskevat viralliset määräykset ^qq 
Väestön suoj elulautakunta · · · · 60, 61, 98 
Väestönsuojelumäärärahat . 4, 29, 208, 213 
Väestönsuojelutoimiston hallussa olevien eri esineiden luovuttaminen ja myynti 207—208 

» irtaimistoluettelon laatiminen 207 
» lakkauttaminen 60 
» talousarvio 207 
» viranhaltijat 206—207 

Vähävaraisten ammattiopetuksen tukeminen 57 
» lääkärinhoidosta suoritettavat palkkiot 48 
» poliklinikkamaksut 50 

Väinämöisen urheilukenttä 138, 230 
Väkijuomien anniskeluoikeudet 97, 141 
Välskärinkadulle määrättävä pysäköimiskielto 267 
Vänrikki Stoolinkatu 10 B asunto oy:n tonttia koskeva asemakaavanmuutos 80 
Västra Chaussen 25 asunto oyrn tonttia koskeva asemakaavanmuutos 80 
Väärennettyjen valtakirjojen käyttö 107 

Yhteenajovaurioiden korvaaminen 47, 266, 282 
Yhteiskoulun perustamista Lauttasaareen koskeva valitus 63 
Yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen 238 
Yhtiökokoukset, kaupungin edustus niissä 103 
Yksityisasiain hoitamista varten myönnetyt virkavapaudet 116 
Yleinen ammattikoulu 64, 223, 224 
Yleisen talletusmakasiinin perustaminen 92 

» » valvojan määrääminen 270 
Yleiset työt, niiden aloittamiseen myönnetyt luvat 254 

» » » määrärahat 32, 88, 254 
» » siirtoväen ottaminen niihin 114 

Yleishyödylliselle asunto-osakeyhtiölle vuokrattava tontti 74 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustaminen 28, 141, 193 
Yleisjaoston kokoukset 100 
Yliopistollinen opetus kaupungin sairaaloissa 51, 173 
Ylioppilaiden raittiusyhdistyksen avustaminen 215 

» työnvälitys 192 
Ylioppilasasuntoloita varten luovutettavat tontit 70 
Ylioppilasteatterin avustaminen 31, 66., 229 
Yömajat, yleisten väestönsuojien 60, 140. 208, 210, 211, 212 

Äitiysavustukset 189 
Äitiysneuvolan valtionapu 39 
Äitiysneuvonnan järjestäminen 144 
Äänestysalueet, kaupungin jako niihin 98 
Ääri, J., rakennusmestari, hänen toimestaan perustettavalle yleishyödylliselle asunto-osakeyh-

tiölle vuokrattava tontti : 74 



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

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
Ilmestyi aluksi erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, sittemmin kaksikielisinä 
painoksina suomen- ja ruotsinkielisin rinnakkaistekstein. V. 1933 ja myöhemmin ilmesty-
neissä julkaisuissa on yksinomaan suomenkielinen teksti, mutta taulukoissa on ruotsin-
kieliset sekä — sarjoissa I, II, III ja VI — ranskankieliset otsakkeet; sarjasta VI on kui-
tenkin myös erillinen ruotsinkielinen painos, joka lukuvuoteen 1936/37 saakka sisältää 
vain ruotsinkielisten opetuslaitosten toimintakertomukset mutta siitä lähtien kaikki kyseiset 
kertomukset. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—29. 1910—44. 30. Edellinen osa. 1945 

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—11. 1927—44. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknillisten laitosten halli-
tuksen julkaisema. 
1—32. 1916—47. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1—32. 1916—47. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—14. 1916/17—1942/43 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkai-
sema. Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsakkeet; sisällysluettelo on laadittu 
myöskin ranskankielellä. 

5—11. 1909—15. 
12—37. 1919—48. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 
Aikaisemmin julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, v:n 1932 kerto-
muksesta alkaen ainoastaan suomenkielisenä painoksena. 
21—58. 1908—45. 
Vanhempi sarja. Kaupunginvaltuusto. 
1—3. 1875—87. 
Henkilöhakemisto 1875—1930. 

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

1—9. 1911—32. 
10—20. 1934—48. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 
1—25. 1923—47. 

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


