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» kotisisarten virkojen perustamista sinne koskeva aloite 62 
» sen ennakko varat 186 
» » määrärahain ylittäminen 62 
» » puhelimet 149 

* » » virat ja viranhaltijat 26, 62, 186 
» siellä tapahtunut varkaus 186 

Huoneenvuokralautakunnat, keittiöliesien luovuttaminen niille 257 
» määrärahan myöntäminen niille huoneistojen käytön tehostamiseen 47 
» niiden kokoonpano 113,114, 119 
» » määrärahat 23, 47 
» » toiminnan tutkiminen 48 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 169—170 

Huoneenvuokrapiirit, kaupungin jako niihin 47 
Huoneiden laskennan toimittaminen 170 
Huoneistojen käytön tehostaminen 47 
Huopalahden kunnalta kaupungille siirtyneiden kiinteistöjen palovakuutus 247 

» kunnan ja Metsänomistajani metsäkeskus oy:n välinen halonhankintasopimus 206 
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Huopalahden kunnan kansakoulunopettajani luontoisedut 211 
» » vuoden 1945 tilinpäätös 8 
» ulosottopiiri 22, 45 

Huopalahti, Vähä-Huopalahden puhdistuslaitoksen rakentaminen 96 
Hyväntekeväisyystilaisuudet, kaupunginorkesterin luovuttaminen niihin 221 
Hyvösen lastenkodin avustaminen • • 65 
Hälytyslaitteiden hankkiminen kaupungintalossa olevaan kassaholviin 246 
Hälytyssireenien käyttö 208 
Hämeentien tontin n:o 43 rakentamisajan pidentäminen 229 

» » » 69 » » 229 
» » » 78 » » 228 

Hämäläisten talo oy., lykkäyksen myöntäminen sille korvauksen suorittamisesta lisätystä raken-
nusoikeudesta 83 

Hätähakkuut kaupungin metsissä 235 
Häädettyjen perheiden majoitus . 92, 170, 213, 242 
Högkullan erään huvilan kunnostaminen 245 

Ikopal oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 229 
Ikäkorotukset, palvelusvuosien laskeminen niiden saantia varten 14 
Ilmapommituksissa vaurioituneiden talojen korjaamista koskeva kysymys 168 
Ilmapommitusvaurioiden korjaaminen 68 

» korvaaminen 247, 278 
Ilmoitukset, kunnalliset, niiden julkaiseminen 5, 125, 134 
Ilotulituksen järjestäminen Kaivopuistossa 234 
Imatra, raittiuskerho, sen avustaminen 210 
Imatran voima oy:n vedenottoa koskeva sopimus 280 
Induktoripuhelinkoneiden myynti 208 
Invalidit, alueen vuokraaminen Vuoden 1918 punaisten invaliidien yhdistykselle 231 

» asuntoalueiden varaaminen heille 231 
» heidän avustamisensa 189 
» heille myönnettävät raitiotievapaaliput 263 

Irtaimen omaisuuden inventointi ... 9, 132 
» » inventtaajain palkkiot 9 
» » . » vaali 113, 118 
» » liitosalueen, siirto kaupungin omistukseen 148, 176 
» » tarkastajien johtosääntö 9 
» » vakuuttaminen 149, 261 

Isosaaren linnake, supistetun kansakoulun järjestäminen sinne 72 
Istutukset 41, 97, 253, 254 
Isännättömien teiden kunnossapito 153 
It. Puistotien tontin n:o 9 järjestely 236 

Jakolaitoksesta annetun lain ja asetuksen mukaisista toimituksista suoritettavien maksujen tak-
san korottaminen 78, 240 

Jalavantie 5 asunto-oy:n vapauttaminen suorittamasta rakentamisvelvollisuuden laiminlyömi-
sestä johtuvaa korvausta 83 

Jalkineiden jakelu 189 
Johdinautojen hankinta 39, 98, 264 
Johtosäännöt, lautakuntien, niiden tarkistaminen 149 

» niiden muuttaminen 3—4 
» ks. myös asianomaisten laitosten ja viranomaisten kohdalta. 

Joululiikenne raitioteillä ja omnibuslinjoilla 267 
Julkaisujen osto 288 

» supistaminen painatuskustannuksia silmälläpitäen 134 
Julkisivupiirustusten tarkastus 46 

» tarkastustoimikunnan jäsenten vaali 114,119 
Jupper, yhdystien rakentaminen sieltä Turun valtamaantielle 252 
Jutila, K. T., ministeri, hänen ja kaupungin välinen aluevaihto 80 
Jäljennökset, taksa niistä kannettavista lunastusmaksuista 10 
Järjestyssäännöt, ammattimaisen automobiililiikenteen, niiden uusiminen 153 
Jäähdytysveden poistokanavan rakentaminen 287 
Jääkiekkoratalaitteiden lainaaminen 202 
Jäänsärkijät 103, 270, 271, 272 

Kaarelan ruotsinkielisen kansakoulun virat 72 
Kaartintorpan korjaustyöt 219, 245 
Kaasulaitoksen ilmapommitusvaurioiden korvaaminen 278 

» määrärahat 37, 39, 108, 283 
» polttoturpeen hankintasopimukset 283 
» puhdistushuonerakennuksen korjaaminen 283 
» tilinpäätös 280 
» turpeenhiiltolaitteet 108, 283 
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281 
281 
281 
154 
207 

Kaasulaitoksen turpeenhiiltämöalueen vuokraaminen . V™ ' ' T 7>oT £ 
työntekijät 1°8> 137> 194> 2 8 1 > 
varastetun polkupyörän poistaminen kalustoluettelosta 28ö 
velka Saksaan "ino 
viistokammiouunit 
viranhaltijat 

Kaasun säännöstely 1UÖ> 
Kaasunsäännöstelyvaliokunta • • 
Kaasusuojeluvälineet *48, 
Kaatopaikka-alue, Malmin, sen vuokran suorittaminen 231 
Kaatuneiden omaiset yhdistyksen avustaminen 1^8 

» vanhemmat yhdistyksen avustaminen 200 
Kadun rakentaminen korttelin n:o 623 luoteispuolelle 95, 249 
Kahviannosten jakaminen kunnalliskodin hoidokeille 03, 187 

» » Tervalammen työlaitoksen hoidokeille 188 
Kaisaniemenkadun tontin 11:0 1 rakentamisajan pidentäminen 228 
Kaisaniemi, maratonkilpailujen järjestäminen siellä 203 

» sen ravintolan viemärin uusiminen 252 
» tivolin pystyttäminen sen urheilukentälle • • 234 

Kaivopuisto, alueen vuokraaminen sieltä Tähtitieteelliselle yhdistykselle Ursalle 86 
» filmauksen suorittaminen siellä 233 
» ilotulituksen ym. järjestäminen siellä 234 
» Länt., sen eräiden huvila-alueiden vuokra-ajan pidentäminen 86 
» murtomaajuoksukilpailujen järjestäminen siellä 233 

Kaivopuiston rantatie, ajotien rakentaminen sieltä It. Puistotien tontille n:o 9 249 
Kalasataman laajentaminen ja uudisrakennukset 276 
Kalateollisuus, alueen varaaminen sitä varten 276 
Kalliinajanlisäykset, viranhaltijain H 
Kalliolan kannatusyhdistyksen avustaminen 196, 197 

» työkeskuksen avustaminen 198 
Kallion voima-asema, hiilihapposammutuslaitteiden asentaminen sinne 110 

» yhteiskoulun raittiusseuran avustaminen 211 
» äitiysneuvolan perustaminen 54 

Kallioniemen kesäkodin avustaminen 196, 197, 198 
Kallionlouhinta 234, 258 
Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat. 
Kaluston hankinta ja korjaukset 147 
Kampin asentajainkeskuksen rakennustyöt — 287 

» voima-asema, hiilihapposammutuslaitteiden asentaminen sinne 110 
Kanoottivajan rakentaminen Mustikkamaalle ; 202 
Kansakoulumaksut, vieraspaikkakuntalaisten oppilaiden 72, 216 
Kansakoulunopettajain, Huopalahden kunnan, luontoisedut 211 
Kansakoulunopettajain kurssitoiminta 215 

» nimittäminen virkoihin 211 
» virkojen perustaminen > 71 

Kansakoulunoppilaiden jälkihuolto 152, 214 
» ohjekirjanen 216 
» silmäpoliklinikan huoneiston vartiointi 177 

Kansakoulut, Kulosaaren valmistavan koulun muuttaminen kansakouluksi 215 
lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa toimivat, niiden johtokunnan ko-

koonpano ; 116 
liitosalueen, niiden veistokaluston hoito 211 
niiden eräiden opettajain palkannostossa tapahtunut petos 212 

» etuannit 212 
» Haagan koulun sankarivainajien muistotaulu 214 
» » » terveysopin opetus 211 
» huoneistot 191, 212— 214 
» irtaimiston palovakuuttaminen .. 214 
» kasvitarhamaat 214 
» kevätjuhla 215 
» luokkien oppilasluvun keskimäärän vahvistaminen .. 72 
» määrärahat 31, 40, 73 
» ohjesäännön muuttaminen 70 
» opetuselokuvatoiminnan kehittäminen 214 
>> psykiatrisen huollon järjestely 71 
» puhevikaisten oppilaiden opetus 2 l i 
» rahastot . 1 6 5 
» raittiustyön tukeminen 73, 209, 215 
» sähkömaksut 214 
» terveydenhoidon järjestely 70 
» vahtimestareille ja siivoojille suoritettavat korvaukset 211 
» valtionapu 216 
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Kansakoulut, niiden virat ja viranhaltijat 31, 70—72, 211, 212 
» niissä tapahtuneet varkaudet 216 
» Nordsjön—Puodinkylän piirin, niiden järjestely 215 
» ruotsinkieliset, niiden johtokunnan kokoonpano 113, 117 
» suomenkieliset, niiden johtokunnan kokoonpano 117 
» uudet, niiden perustaminen 72, 152 

Kansakoulutalo, Käpylän, sen lisärakennus 73 
» Mellunkylän, sen piirustusten hyväksyminen 72 
» Pakilan, sen liittäminen kaupungin vesijohtoverkostoon 279 
» Tehtaankadun, sen muutos- ja korjaustyöt 72 

Kansalaisoikeudet, Suomen, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 112 
Kansaneläkelaissa säädettyjen lisäeläkkeiden kunnanosuudet 69 
Kansanhuollon, johtajan vaali 68 

» ohjesäännön muuttaminen 68 
Kansanhuoltolautakunnan antamia kuitteja ym. koskeva valitus 206 

» kokoonpano 116, 119 
Kansanhuoltomäärärahat 30, 68 

« Kansanhuoltotoimisto, poliisihälytyslaitteiden hankkiminen sen käytössä olevaan kassaholviin 246 
» sen huoneistot 204 
» » virkojen järjestely 30, 203 

Kansanpuistot, Mustasaaren kaitsijanviran lakkauttaminen 66 * 
» niistä hakatun puutavaran tilitys 200 

Karilleajot • 275 
Karjalankadun tontin n:o 5 rakentamisajan pidentäminen 228 
Karjan myynti 192, 235 
Kartat, kaupungin 79, 222 
Kasarmitorin voima-asema, hiilihapposammutuslaitteiden asentaminen sinne 110 
Kassa- ja tililaitoksen johtosäännön muutos 3, 17 
Kassavajausten korvaaminen 130, 261 
Kasvatusopillisen kirjasto- ja lukusalisäätiön avustaminen 197 
Kasvien antaminen lainaksi kaupunginpuutarhasta 254 
Kasvitarha viljelyn tehostaminen 235 
Katajanokan kalliosuoja 246 

» pohjoisrannan siistiminen 273 
Katajanokan rakennustyöt 38, 44, 104 

» satamarakennusten palovakuutus 272 
» satamatyöntekijäin ruokailuhuonerakennus 153 
» varastomakasiinin korjaaminen 273 

Katariinankadun talo n:o 1, sen korjaustyöt 245 
» » » 4, polttoainevaraston järjestäminen sinne 245 

Katujen nimien hyväksyminen 237, 238 
» puhtaanapito 259 
» rakentaminen 249 
» talviaurauksen ottamista kaupungin huoleksi koskeva aloite 97 
» tasoittaminen 95 

Katukonsertit 221 
Katulyhtyjen poistaminen 283 
Katumaan aitaamisesta perittävät maksut 78, 231 
Katutyöt 40, 95, 249, 252 
Katuvalaistus 284 
Kauppa-alusten korjaus- ja telakoimismahdollisuuksien edistäminen 154 
Kauppahallit 246 
Kauppakorkeakoulun hallituksen jäsenen vaali 122 
Kaupungin rajoja osoittavien kilpien asettaminen 250 
Kaupunginarkisto, asiakirjojen siirtoa sinne koskevat määräykset 7 

» . sen määrärahat 128 
» » virat ja viranhaltijat 7 
» Temppeliaukion kalliosuojan sisustaminen sen käyttöön 128 

Kaupungineläinlääkärin autovajan tilitysvuokra 176 
» ja apulaiskaupungineläinlääkärin johtosääntöjen muutos 3, 4, 51 

Kaupungingeodeetin tehtävistä suoritettavista maksuista vahvistetun taksan korottaminen 78, 240 
Kaupunginhallituksen asiamiesosaston ennakkovarat 128 

» » johtosäännön muutos 3, 6 
» » virat ja viranhaltijat 22, 124, 127, 128 
» ' diaarioon merkittyjen ratkaisemattomien asian luettelot 125 
» edustajat hallituksissa, lautakunnissa ym f. 125 
» ilmoitusten julkaiseminen 125 
» ja kaupungin lautakuntien välinen yhteistyö 125, 209 
» johtosäännön muutos 6 
» kokoonpano 124 
» kokoukset ym 124 
» määrärahain ylittäminen 6 
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Kaupunginhallituksen ohjesäännön muutos 3, 5 
» puhelinkeskuksen laajentaminen 148 
» pöytäkirjain tarkista jäin vaali 124 
» toimivaltaa koskevien määräysten tarkistaminen 2, 149 
» vuosijäsenten vaali 5 
» vuosikertomus 124 

Kaupunginjohtajat 5> 125> 221 
Kaupunginkanslian johtosäännön muutos o, J> 

» vahtimestarien virkapuvut 127 
» virat ja viranhaltijat 6, 124, 126, 128 

Kaupunginkassan tarkastusmiesten vaali 114 
» vuosineljännestarkastukset 132 

Kaupunginkirjasto, sairaalakirjaston perustaminen Marian sairaalaa varten 56, 76 
» sen johtokunnan kokoonpano 118 
» » johtosäännön muutos 4, 76 
» » määrärahat 32, 77 
» » Töölön haarakirjaston toiminnan laajentaminen 77 
» » virat ja viranhaltijat 32, 77, 220 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 220 

Kaupunginkätilönvirkojen järjestely 54 
Kaupunginlääkärit 3, 50 
Kaupunginmuseo, sen johtokunnan kokoonpano 118 

» » johtosäännön muutos 4, 77 
» » tarverahojen ylittäminen 77 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 220 

Kaupunginorkesterin ennakkovarat 220 
» konsertti-ilmoitusten julkaiseminen 221 
» luovuttaminen hyväntekeväisyystilaisuuksiin 221 
» määrärahat 32 
» valtionapu 221 

Kaupunginosat, liitosalueen jakaminen niihin 236 
Kaupunginpuutarha f 94, 253, 254 
Kaupunginreviisorin vaali 7 
Kaupungintalo, arkistotilan luovuttaminen sieltä tilastotoimistolle 130 

» poliisihälytyslaitteiden hankkiminen siellä olevaan kassaholviin 246 
» sen juhlasalin luovuttaminen eri tarkoituksiin . 244 
» » virkamiesruokala 92, 244 

Kaupunginvaltuuston ilmoitusten julkaiseminen . 5 
» jäsenmäärää koskevan kaupunkien kunnallislain pykälän muuttaminen 5 
» jäsenten vapauttaminen tehtävistään 1 
» kokoonpano 1—2 
» kokoukset ym. 2 
» määrärahain ylittäminen 5 
» päätöksiä alistettaessa noudatettava menettely 133 
» toimivaltaa koskevien määräysten tarkistaminen 2, 149 
» työjärjestyksen muutos 4 
» vaalilautakunnan kokoonpano 113, 118 
» vuosikertomus 2 

Kaupunginvenerologin vaalin toimeenpanon järjestely 4, 53 
Kaupunginviskaalinvirasto, ks. Syyttäjistö. 
Kaupunginvoudinkonttorit 22, 45, 46, 149, 167 
Kaupunginvouteja koskeva asetus 167 
Kaupunkilähetys, ks. Helsingin kaupunkilähetys. 
Kaupunkipäivät, edustajain valitseminen niille 17, 158 
Kavallukset, raitiovaununrahastajien 98, 263 

» sähkölaitoksessa tapahtuneet 283 
Kelkkamäet 29, 202 
Kellokosken piirimielisairaala 122, 186 
Kengänkiilloittajien toiminnan avustaminen 196 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto, ks. Mannerheimin lastensuojeluliitto. 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistyksen avustaminen 196, 197 
Keskusperunavarasto, Herttoniemen 106, 277 
Keskusvaraston rakentaminen virastoista ja laitoksista poistettuja tavaroita varten 132 
Kesälomat .128, 133, 138, 179 
Kesävirkistystoiminta 28, 76, 193, 196 
Kiertopalkintojen lahjoittaminen urheilukilpailuihin 278 
Kiinnityksen siirtäminen myöhemmäksi 164 
Kiinteistökauppojen käsittely lääninhallituksessa 223 
Kiinteistölautakunta, Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset nimisen määrärahan siir-

täminen sen käytettäväksi 4 
» sen johtosäännön muutos 3, 78 
» » kokoonpano 118, 120 
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Kiinteistömäärärahat 33, 38, 78-
Kiinteistöt, alueliitoksen johdosta kaupungille siirtyneet 242, 244 

» niiden omistamista ja hallintaa koskevat anomukset 112, 292 
» » rekisteröimisestä annetun lain ja asetuksen mukaisista toimituksista suoritet-

tavien maksujen taksan korottaminen . 78, 240' 
Kiinteistötoimiston apulaisgeodeetin oman auton käyttö kaupungin töissä 222. 

» käteiskassat 222 
» maatalousosaston teuraskarjan myynti 235 
» virat ja viranhaltijat 32 

Kiinteän omaisuuden katselmusmiesten johtosääntö 9' 
» » » vaali 114 
» » tarkastajien vaali 119 

Kiljavannummen keuhkotautiparantola 165, 177 
Kilpi, raittiusyhdistys, sen avustaminen 210 
Kilpien asettaminen kaupungin rajoille 250 
Kipinä, raittiusyhdistys, sen avustaminen 210 
Kirjallisuuden, Neuvostoliitolle vihamielisen, poistaminen kaupungin laitosten kirjastoista ... 220 
Kirjapainokoulu 74, 217, 218 
Kirjoja sokeille yhdistyksen avustaminen 197 
Kitön ja Helsingin välinen liikenne 263 
Kivelän sairaala 25, 57, 182—183 
Kiven louhimiseen myönnetyt luvat 234 
Kivialan työntekijäin palkkaus 137 
Kivimäki, H., sairaanhoitajatar, hänen pikkulastenkotinsa avustaminen 196, 197 
Kodinhoitajat 176 
Kodinperustamislainatoiminta 186 
Koirien valvonnan tehostaminen 169 
Koitto, raittiusyhdistys, sen avustaminen 210 
Kokeilutalojen rakentaminen 243 
Kolmikulman puistikon järjestely 97, 236, 253 
Komiteat ja komiteapalkkiot 149—154, 214 
Konetehdas Herkules oy:n omistaman tontin rakentamisajan pidentäminen 229 
Konsertit 221 
Konsertti-ilmoitusten julkaiseminen 221 
Konserttitalon aikaansaamista koskeva aloite 77 
Kontera oy:n ja kaupungin välinen rationalisoimistutkimussopimus 133 
Korkeasaari, Palosaaren yhdistäminen talousarviossa siihen 200 

» sen eläintarha 29 
» » j a Sompasaaren välisen puhelinkaapelin myynti 149 
» » laivamaksut 200, 263 

Korkeavuorenkadun väestönsuoja 207, 246 
Korkeussuhteet, eräiden korttelien, niiden vahvistaminen 236 
Korpivaara & Halla oy., sille myydyn tontin myyntiehtojen muuttaminen ^ 82 

» » » » tontin myynti sille 227 
Kortteli n:o 363, sitä koskeva valtion ja kaupungin välinen aluevaihto 80 

» » 814, sen tontin n:o 38 vuokralleanto 85 
» » 888, sen vuokraaminen Helsingin perheasunnot oy:lle 84 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan avustaminen 55 
Koskela, lastentarhan suunnittelu sinne 219 
Koskelan puistokylän asukkaiden vuokranmaksulakko 242 

» » katunimistö 237 
» » rakennukset 242, 246, 247 
» » rakennustöiden rahoittaminen 17, 39, 92, 163 
» seurakuntatalo, tontin luovuttaminen sitä varten 230 

Koskelantie, sen ja Mäkelänkadun risteyksen väliaikainen järjestely 236 
» vesijohdon rakentaminen sieltä Mannerheimintielle 279 

Kotiapulaisten kodin avustaminen 195 
Kotikontu nimisen tilan rakennussuunnitelmaehdotus 238 
Kotisisartenvirkojen perustamista huolto virastoon ja lastensuojelu virastoon koskeva aloite ... 62, 64 
Kotitalouskurssien järjestäminen 218 
Kotitalouslautakunta 4, 75, 117, 120, 218 
Kottby privata svenska barnträdgård lastentarhan avustaminen 196, 197 
Kouluhammasklinikka, sen johtosäännön muutos 3, 52 

» » määrärahain ylittäminen 53 
» » virat ja viranhaltijat 24, 53 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 177—178 

Koululääkärit 70 
Koulumaksut, herttoniemeläisten ammattikoululaisten 216 

» vieraspaikkakuntalaisten , — 72, 216 
Koulumatkailutoimisto oy., lainan myöntäminen sille 18 
Kruunuvuorenkadun talon n:o 11—13 korjaamatta jätetyn osan purkaminen — 92, 244 
Kukkasipulilahjoitus Hollannista 288 
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Kulkutautisairaala •• 40> 53> 5 7 > 149^r7
18

0
1

0~"1^ 
Kullatorpan lastenkoti . •••• 2 7 > 28, 
Kulosaaren asemakaava .. . • 239 

» eräiden rakennusten korjaaminen 246 
» kesäkodin avustaminen 199 
» kääntösilta.. 247 
» luistinradan ja kelkkamäen perustaminen . 202 
» paloaseman muutos- ja korjaustyöt 173 
» ruotsinkielisen alakansakoulun perustaminen 72 
» valmistavan koulun muuttaminen kansakouluksi 215 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen. 174 
» yhdyskunnalle myönnetyn lainan irtisanominen 163 
» yhdyskunnalta kaupungille siirtyneiden kiinteistöjen palovakuutus 247 
» yhdyskunnan irtaimiston käyttö 255, 278 

Kulosaarenkadun tonttia n:o 1 koskevan vuokrasopimuksen purkaminen 230 
Kultaseppäkoulun avustaminen 76 
Kulutusosuuskuntien keskusliitto, Herttoniemen teollisuustontin myynti sille 82 
Kumpulan puistokylän rakennustyöt 39, 92 

» » vesipostit 39, 107 
» siirtolapuutarha 41 
» vuokra-alueella olevan asuinrakennuksen kunnostaminen 245 

Kunnallisen asetuskokoelman ruotsinkielisen tekstin laatiminen 131 
Kunnalliskonferenssi, Pohjoismaiden pääkaupunkien 159 
Kunnalliskoti, sen hoidokkien kahviannokset 63, 187 

» » määrärahat 26, 62 
» » poliklinikan käyttö yleisenä poliklinikkana 180 
» » sairaalan siirtäminen sairaalahallituksen alaiseksi 180 
» » työaika • • 62 
» » työlaitoksen järjestely 187 
» » virat ja viranhaltijat 62, 186—187 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 186—187 

Kunnallislakiin sisältyvän kaupunginvaltuuston jäsenmäärää koskevan pykälän muuttaminen ... 5 
Kunnallisvaalit 167 
Kunnallisverotus 19, 166 
Kunnallisvirkamiesliiton neuvottelukelpoisuus 134 
Kunnantyöntekijäin kesävirkistyskodin avustaminen 199 
Kuoppamäen, L., muistorahaston siirtäminen rahatoimiston hoitoon 165 
Kuorma-ajurien palkankorotus 138 
Kuorma-ajuritaksa 263 
Kuorma-autot, ks. Autot. 
Kuorma-autotilauskeskuksen rakentaminen 230 
Kuortaneenkadun tontin n:o 9 rakentamisajan pidentäminen 229 

» „ » » 21 » » 229 
Kurssitoiminta 133, 159, 181, 186, 212, 215, 261, 275, 283 
Kutsuntalautakunnan edustajain vaali 291 
Kuukausipalkkalautakunnan kokouspalkkiot 156 
Kuuromykkien avustaminen 196, 211 
Kuusisaari 237 
Kyllikinkadun tontilla n:o 15 olevien rakennusten palovakuutus 247 
Kylpyläolojen, Helsingin, parantaminen 55, 151 
Kylät, liitosalueella olevat, niiden nimet 237 
Kymi oy:n ja kaasulaitoksen välisen turpeenhiiltosopimuksen irtisanominen 283 
Käpylän alueelle suunniteltava lastentarha 219 

» kansakoulutalon lisärakennus 73 
» nuoret kotkat yhdistyksen avustaminen 196, 197 
» ravirata 29, 68, 201 
» sosialidemokraattisen nuoriso-osaston avustaminen 196, 197 
» vapaaehtoisten palokuntien avustaminen 174 

Kätilöopiston lastenhoidonneuvolan toiminnan jatkaminen 178 
» oppilaiden harjoittelu äitiysneuvoloissa 54 

Kööpenhamina, siellä pidettävät pohjoismaiset rakennuspäivät 160 
» sieltä saapunut tervehdys 288 

Laajalahden asuntoalueen katunimistö 238 
» » omakotityyppien käyttö 243 
» » rakennuksen myynti 244 
» » rakennussuunnitelma 91 
» » tietyöt 40, 96, 251 
» » tonttien luovutusehdot 84 
» » » varaaminen sotainvalideille 231 

Lahjavarat, ks. Ruotsalaiset lahjavarat. 
Lahjoitukset, ks. Ruotsista saadut lahjoitukset. 
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Lahjoitusrahastot 164, 165, 190, 218, 221 
Lahtinen, L., herra, hänen valituksensa . 130 
Lainaprovisiot 162 
Lainat, kaupungin myöntämät 18, 19, 163, 164 

» » ottamat 17 
» lahjoitusrahastoista myönnetyt 164 
» ks. myös Omakotilainat, Perheenasuntolainat ja Pienasuntolainat. 

Laitospalokuntien perustaminen 173 
Laiturit, Neuvostoliiton sota-aluksen niille aiheuttamat vauriot 257 
Laivamaksut Korkeasaaren reitillä 200, 263 
Laivurinkadun tontin n:o 3 a rakentamisajan pidentäminen 228 
Lakko, Koskelan puistokylän asukkaiden vuokranmaksulakko 242 
Lammassaaren urheilu- ja leikkikentän kuivattaminen 253 
Lapinlahden uuden kansakoulutalon sotilasmajoituskorvaukset 213 

» vanhan kansakoulutalon luovuttaminen jälleen kansakoulujen käyttöön 213 
» » » sisustustyöt 213 

Lapinlahdenkadun tontin n:o 10 myynti Helsingin juutalaiselle seurakunnalle 81 
» » » 1 5 ostaminen 38, 80 

Lapinlahdenkatu 27 oy:n osakkeiden osto 19, 38, 165 
» » » yhtiökokous ja purkaminen 289 

Lasten päivät 193 
» työkotiyhdistys, vedenlämmittäjän luovuttaminen sille 255 

Lastenhoidonneuvolat 50, 54, 55, 178 
Lastenhoidonneuvonnan järjestäminen 53 
Lastenhuoltolaitosten henkilökunnan ja lasten kahvi- ym. annosten lunastaminen 191 

» lasten hampaidenhoito 177 
» psykiatrisen huollon järjestely 71 
» virat 64 

Lastenklinikka 25 
Lastenkodit, yksityiset, niiden avustaminen 65, 196 
Lastenlinnan viemärin rakentaminen 252 
Lastenlinnantien tontin n:o 2 rakentamisajan pidentäminen 228 
Lastenpsykiatrinviran perustaminen 71 
Lastenruokintatoiminta 193, 198 
Lastensiirtokomitea, sosiaaliministeriön, sen avustaminen 198 
Lastensuojelulautakunta, ruotsalaisten lahjatavarain luovuttaminen sen käyttöön 193 

» sen alaisissa laitoksissa toimivien kansakoulujen johtokunnan kokoon-
pano 116 

» » kokoonpano 116 
Lastensuojelumäärärahat 27, 64 
Lastensuojeluohjesäännön muuttaminen — 4, 63 
Lastensuojelu virasto, kotisisarenvirkojen perustamista niihin koskeva aloite 64 

» sen huoneisto 191 
» » lastenvalvojan käteiskassa 191 
» » virat ja viranhaltijat 27, 64, 191 

Lastentarhat, niiden johtokunnan kokoonpano 113, 117, 120 
» » määrärahat 32, 75, 76 
» » ohjesäännön muuttaminen 4, 75 
» » puhelinten, hälytyskellojen ym. järjestely 149 
» » psykiatrisen huollon järjestely 71 
» » toiminnan tilapäinen laajentaminen 75 
» » virat 75 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 219, 245 
» yksityiset, niiden avustaminen 76, 196, 198, 219 

Laulujuhlien avustaminen 77 
Laulu-miehet, yhdistys, tontin myynti sille 81 
Lausunnot, revisiotoimiston pyytämät, niiden antaminen 132 
Lautakuntien johtosääntöjen tarkistaminen 149 
Lauttasaaren alueella suoritetun kallionlouhinnan kustannukset 258 

» asemakaava 237 
» eräiden alueiden myynti Oy. Vulcan ab:lie 82 
» » » rauhoittaminen 111 
» kansakoulun sotilasmajoituskorvaukset 214 
» » virat 71 
» lastenhoidonneuvolan kaluston hankinta 50, 55 
» lastentarha 219 
» luistinradan ja kelkkamäen järjestäminen 202 
» maantiesillan kunnossapito 250 
» orkesteriyhdistyksen avustaminen 221 
» paloaseman muutos- ja korjaustyöt 173 
» sankarihaudan kunnostaminen ja hoito 254 
» sähkönjakeluverkon lunastaminen kaupungille 39, 111, 286 

Kunnall. kert. 1946, I osa. 20 
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Lauttasaaren vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 174 
» vesipostit 280 
» yhdyskunnan v:n 1945 tilinpäätös 8 
» yhteiskoulu 76, 218 

Lehmusten istuttaminen kortteleiden n:o 296 a ja 296 c ympärille 253 
Leikkikenttätoiminta 28, 65, 253 
Leima- ja valmisteverokonttori, huonetilojen vuokraaminen sille 273 
Leipäkauppojen aukioloajat 55 1QQ nAA 
Leiritoiminta ¿ou 
Lemisholmin muodostaminen luonnonsuojelualueeksi 111 
Lemuntien tontin n:o 7 rakentamisajan pidentäminen 229 
Lentokenttään rajoittuvien kaupungin alueiden luovuttaminen valtiolle 82 
Leppäsuon lastentarha 219 
Leppävaara, sen asuntoalueen pohjavesitutkimukset 280 

» » kartanon päärakennuksen ulkosuojarakennus 245 
» » liitosalueen siirtäminen 8:nnen maanlunastuslautakunnan toimialueeseen 223 
» siellä olevan Kotikontu nimisen tilan rakennussuunnitelmaehdotus 238 

Leskieläkkeiden myöntäminen 15 
Leski- ja orpokassan johtokunnan jäsenten palkkiot 16 

» » » » » vaali 114, 119 
» » » sääntöjen muutos 16 

Levander, G., autonkuljettaja, lainan myöntäminen hänelle 165 
Lihan hankinta 277 
Lihantarkastamot 276 
Liikenne Korkeasaareen 200, 263 

» sen järjestely 153, 265 
Liikennejärjestyksen muuttaminen 97 
Liikennejärjestyskomitea 265 
Liikennelaitos, aikaleimasimien ym. hankkiminen sinne 261 

» lumiaurauskoneiden hankkiminen sinne 98 
» sen autot 98, 264, 269 
» » henkilökunta 261 
» » kassanhoitajien kassavajausten korvaaminen 261 
» » konepajojen työkoneiden uusiminen 98 
» » lautakunnan johtosäännön muuttaminen 3, 97 
» » » kokoonpano 118, 120 
» » löytötavararahaston perustaminen 97, 261 
» » määrärahat 35, 39, 98 
» » omaisuuden vakuuttaminen 261 
» » polttopuut 131 
» » pääkonttorin työaika 261 
» » rahastajien kavallukset 98, 263 
» » tuhoutuneen vilkkulyhdyn korvaaminen 256 
» » työntekijäin koulutus 261 
» » vaunuhallit 66, 98 
» » vuosikertomukset , 270 

Liikennemaksut 102 
Liikennemerkit 265 
Liikennetaksat 261 
Liitosalueen asemakaavat ja rakennuskielto 86 

» jako huoneenvuokrapiireihin 48 
» » kaupunginosiin 235 
» kadut ja tiet 96, 251, 259 
» kansakoulujen terveydenhoidon järjestely 70 
» » veistokaluston hoito 211 
» » viranhaltijain palkanlisät 211 
» kiinteistöjen palovakuutus 247 
» kuntien viranhaltijain sijoittaminen kaupungin palvelukseen ja virkavuosien 
» laskeminen 14, 134 
» kylien ja yksinäistalojen nimitykset 237 
» liikenne-epäkohtien poistaminen 86 
» luistinradat 202 
» lääkärinpalkkioiden korottaminen 50 
» olojen järjestäminen 16 
» terveyssisarten opetustyön jatkamista koskeva sopimus 53 
» uimarantojen kunnostaminen 253 
» ulosottotoimi 22, 46 
» vapaaehtoisten palokuntien avustaminen 173 
» vesijohtotyöt 39 

Liitosalueet, ks. myös Alueliitos ja Esikaupunkiyhdyskunnat. 
Liljebladin, A., lahjoitusrahaston korkovarojen käyttö 190 
Linja-autoaseman toimistomaksujen korottaminen 263 
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Linja-autoliikenne, ks. Omnibusliikenne. 
Lintupönttöjen sijoittaminen puistoihin 254 
'Lippujen käyttö 255 256 
Lohkomistoimitukset 240—242 
Lomakodin avustaminen 196, 197, 198 
Lomaliitto, nostokurjen vuokraaminen sille 257 
Lomasääntö, työntekijäin 14, 138 
Lomat, polttopuuhakkuita varten myönnetyt 13 

» ks. myös Kesälomat ja Vuosilomat. 
Louhimiseen myönnetyt luvat 234 
Luistinradat 29, 202 
Lumen kuljetusta kaduilta koskeva aloite 97 
Lumiaurojen hankinta 39, 98 
Lunastusmaksut, kaupungin viranomaisten antamista pöytäkirjanotteista ym 10 

» niiden kannanta 134 
Luokitustoimikunta, viljelmien 151 
Luonnonsuojelualueet 111 
Luontoisetukorvaukset, viranhaltijain 136, 277 
Luoton, lyhytaikaisen, ottaminen 17, 162 
Luotsi- ja majakkalaitoksen 250-vuotisjuhla 159 
Luottamusmiesten palkkiosäännön muutos 10 

» työntekijäin, palkkaus 139 
Lyijymalmialue, Pakilan 111, 230 
Läkares sjukhus ab:n tontin rakentamisajan pidentäminen 229 
Lämmityskustannusten erottaminen vuokrista 205 
Länsisataman makasiinin korjaaminen 273 

» odotus-* ja ruokalarakennuksen tontti 273 
» rakennusten ja nosturien palovakuutus 272 
» rakennustyöt 38, 44 
» rautatieraiteet v 273 

Länt. Kaivopuiston eräiden huvila-alueiden vuokra-ajan pidentäminen 86 
Lääkintäkartan, Helsingin, painattaminen 222 
Lääkärinhoidosta suoritettavat palkkiot 50, 175 
Lääkärintarkastus, alkoholistien 190 

» elintä rvikekeskuksen henkilökunnan 277 
Löytötavararahasto, liikennelaitoksen, sen perustaminen 97, 261 

Maanhankintatalain tarkoituksiin luovutettavia alueita koskevat kysymykset 83, 84, 230, 231 
» toteuttamista koskeva sopimus 224 

Maanjako-oikeuden jäsenten vaali 123 
Maanlunastus, Norrgärdin ja Södergärdin tilojen 240 

» Ryttylän koulukodin maiden 192 
» Toivoniemen koulukodin maiden 193 

Maanlunastuslautakunta, 8:s, Leppävaaran liitosalueen siirtäminen sen toimialueeseen 223 
Maanmittauskonttorin, Uudenmaan, ja kaupungin välinen yhteistyö 235 
Maanmittaustoimitukset 240 
Maanomistajien ja kaupungin välisiä suhteita koskeva tiedustelu 225 
Maansaantitoimisto 208 
Maantienjatkeiden kunnossapito 251 
Maantiet, yhdystien rakentaminen Jupperista ja Dalsvikista Turun valtamaantielle 252 
Maaperätutkimusten suorittaminen 222 
Maarekisteriluonnos, kaupungin, sitä koskeva lausunto 222 
Maatalouden erikoistarkastus 132 
Maatalouskerhoyhdistysten välinen yhteistyö 153 
Maatalousseurojen keskusliiton asutusvaliokunnan ja kaupungin välinen sopimus maanhankinta-

lain toteuttamisesta 224 
Maataloustuotteiden tukkukaupan järjestely 276 
Maatilat, kaupungin, niiden kasvitarhaviljelyn tehostaminen 235 

» » » palveluksessa olevien oikeuttaminen laskemaan palvelusvuosia ... 14 
» » » traktorinkuljettajien palkkaus 137 

Maidontarkastamon huoneisto 177 
» määrärahat 24, 51 
» virat ja viranhaltijat 51, 140 

Maidontarkastustoiminta 176, 177 
Maidontutkimustodistuksista perittävät maksut 176 
Mainosjulisteiden ym. pystyttäminen 232 
Mainostus, kunnallisverojen kannannan 166 
Mainosvalojen käyttö 285 
Maistraatin arkisto, ks. Raatihuoneen arkisto. 

» huoneiston muutostyöt 167 
» lisäjäsenenä toimivan asiantuntijan vaali 45 
»> määrärahat 22, 45 
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Maistraatin virat ja viranhaltijat 45 
Maitokauppojen aukioloajat £5 
Maitopisarayhdistyksen avustaminen ¿o, l»© 

» lastenhoidonneuvoloissa järjestettävä äitiysneuvonta 53 
Majoitus, häädettyjen pienperheiden 92, 242 

» lapsiperheiden . 171, 187 
» saksalaisten omistamista taloista häädettyjen 170, 213 

Majoituslautakunta 16, 116, 291 
Majoituspaikat, ks. Yömajat. 
Makasiini oy., ks. Helsingin makasiini oy. 
Makasiinivuokralaskun peruuttaminen 271 
Maksumääräysten allekirjoittaminen 128 
Maksunlykkäyksen myöntäminen 165 
Malmi—Tapaninkylän alueella olevan valtaojan puhdistaminen 252 

» » karttojen jäljentäminen 222 
Malmialue, Pakilan 111, 230 
Malmin alueen epäkohtien korjaaminen 96 

» » vuokraaminen turpeenhiiltämöä varten 282 
» alueita koskeva aluevaihto 80 
» ent. kaatopaikka-alueen vuokra 231 
» erään viemäriojan kunnostaminen 96, 252 
» huoneenvuokrapiirin rajojen määrääminen 48 
» Hämeentien talon n:o 25 korjaaminen 245 
» kansakoulut 72, 213 
» kelkkamäet 202 
» lastenkoti 27, 64, 192 
» lastenystävät yhdistyksen avustaminen : 196, 197 
» lihantarkastamo 276 
» musiikkiyhdistyksen avustaminen 221 
» paloaseman rakentaminen 173 
» pienasuntotalojen käyttö 245 
» sairaala 25, 60, 80, 184 
» terveydenhuoltotoimisto 55 
» terveystalo 178 
» uimarannan järjestely 40 
» ulosottopiiri 22, 46, 168 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 174 

Mankala oy., kaivinkoneen vuokraaminen sille 257 
» » sen yhtiökokous 288 

Mankalan voimalaitoksen rahoittaminen 18, 288 
Mannerheimin lastensuojeluliiton avustaminen 76, 196, 197, 219 

» » lastenhoidonneuvolan ottaminen kaupungin hallintaan 54 
» » tontin rakentamisajan pidentäminen 228 

Mannerheimintie 46, asuinhuoneiston järjestäminen sinne 244 
» kadun rakentaminen sieltä korttelin n:o 623 luoteispuolelle 95, 249 
» vesijohdon rakentaminen sinne Koskelantieltä 279 

Maratonkilpailut 203 
Maria föreningen yhdistyksen avustaminen 195, 197 
Mariakodin avustaminen 198 
Marian sairaala 25, 53, 56, 76, 180—181, 212 
Mariankadun tontin ja talon n:o 8 b hankkiminen kaupungille 79 
Marjaniemen siirtolapuutarha 41, 92 

» tiet 252, 260 
» uimarannan järjestely 40 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 174 

Martola, A.E., maaherra, hänen tervehdyskirjelmänsä 288 
Marttayhdistysten avustaminen 196, 197, 198 
Marttilan omakotialueen tonttien vuokra 229 

» » tyyppipiirustukset 243 
» » viemäröinti 252 

Matka-apurahat 156—158, 159 
Matkailijakartan painattaminen 222 
Matkakertomukset 158 
Matkakulut, työntekijäin yleisluottamusmiesten, niiden korvaaminen 14 
Matkustussäännön muuttaminen 14 
Maunula, leikkikentän järjestäminen sinne 253 
Maunulan asuntoalue 243 

» pienasunnot oy., sen lainat 18, 163 
» » » » osakepääoman korottaminen 18 
» » » » osakkeiden ostaminen 39, 165 
» » tonttien vuokraaminen sille 84 

Mechelininkadun ent. ratsastustien korjaaminen \ 250 
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Meilahden muuntoaseman rakentaminen 287 
» sähköaseman rakennustyöt 

Mellunkylän kansakoulut 72, 212, 213 
d —. PuotinkyIän vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 173, 174 

Menosääntö, kaupungin v:n 1947 21 
Meritullinkadun 12:ssa sijaitsevan pohjoispaloaseman käyttö 151, 172 
Metaanikaasun myynti 255 
Metaanikaasusäiliöiden myynti 255 
Metro-auto oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 229 
Metsolan kansakoulun virat 72 
Metsänomistajain metsäkeskus oy:n ja Huopalahden kunnan välinen halonhankintasopimus ... 206 
Metsänriistan hoito 235 
Metsästysolojen järjestely 235 
Metsätyömaat, heinän ostaminen niiden tarpeisiin 235 
Metsätyöt kaupungin metsissä 235 
Minervankadun tontin n:o 4 rakentamisajan pidentäminen 228 
Mjölbollsstad sanatorion liittovaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaali 122 
Moskovan ja Helsingin kaupunkien väliset suhteet 100 
Mullan hinnan vahvistaminen 234 
Munkkiniemen ajosillan uusiminen 95, 250 

» asuntoalueiden viemäriveden puhdistus 96 
» haarakirjaston huoneiden järjestely 220 
» Kaartintorpan kunnostaminen lastentarhaa varten 245 
» kansakoulut 71, 213 
» korkokuvamallin säilyttäminen 220 
» lastentarha 219 
» luistinrata ja kelkkamäki — 202 
» paloaseman muutos- ja korjaustyöt 173 
» raitiotiesillan leveyden lisääminen 95 
» raitiotiesilmukan rakentaminen 265 
» rakennusjärjestys 168 
» uimarannan järjestäminen 40 
» urheilukenttä 201 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 174 
» yhdyskunnan vuoden 1945 tilinpäätös 8 

Munkkiniemenkadun tontin n:o 9 rakentamisajan pidentäminen 229 
» » » 15 » » 228 

Munkkisaaren alueen vuokraaminen Vaasan höyrymylly oy;lle 85 
» laiturin vieressä olevan karin louhiminen 38, 44, 104 
» tehdasalueella sijaitsevan varastorakennuksen myynti 273 

Murtovakuutus, liikennelaitoksen omaisuuden 261 
Murtovarkaudet, ks. Varkaustapaukset. 
Museolautakunnan kokoonpano 120 
Musiikkilautakunnan ja kaupunginorkesterin toimiston johtosäännön muutos 4, 77 

» kokoonpano 118, 120 
» tarverahojen ylittäminen 77 

Mustasaaren kansanpuiston kaitsijanviran lakkauttaminen 66 
Mustikkamaa, kanoottivajan rakentaminen sinne 202 
Muuntoasemat 110, 287 
Muuttokiellon aikaansaamista koskeva aloite 48 
Myllytien talon n:o 5 korjaustyöt 245 
Mäkelänkadun ja Koskelantien risteyksen väliaikainen järjestely 236 

» tonttien n:o 3, 5, 7, 50 a ja 56 rakentamisaikojen pidentäminen 229 
» vesijohtotunnelin väestönsuojelulaitteiden poistaminen 207 

Mäkelänkatu, ammattikoulutalotontin varaaminen sen varrelta 81 
» 58—60 oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 229 

Mäkkylän rakennussuunnitelma-alueen katunimistö 237 

Nackböle, ks. Niskala. 
Naistenklinikka 25, 180 
Nelikulma asunto-oy., maksunlykkäyksen myöntäminen sille 165 
Neuvostoliitto, Saksan kansalaisten omistamien osakehuoneistojen luovuttaminen sille 170 

» sen kansalaisten vapauttaminen kaasunsäännöstelystä 281 
» » kaupunkien ja Helsingin kaupungin väliset suhteet 17, 160 
» » käyttöön luovutetusta jäänsärkijästä perittävä korvaus 272 
» » sota-aluksen aiheuttamat vauriot 257 
» sille vihamielisen kirjallisuuden poistaminen kaupungin laitosten kirjastoista ... 220 

Neuvottelukelpoisuus, viranhaltijoita edustavien yhtymien 134 
Nikkilän sairaala 25, 59, 173, 183, 185 
Niskalan asuntoalueen järjestely 238 
Nobel-Standard oy., sille vuokrattujen öljy varastoalueiden siirtäminen satamalautakunnan 

hallintoon 103 
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Nobel-Standard oy., öljyjohdon rakentaminen sen varastolta sähkölaitoksen höyryvoima-asemalle 287 
Nordsjön kylässä olevien Saseka oy:n alueiden osto .. 225 

» — Puotinkylän piirin kansakoululaitoksen järjestäminen 215 
Nordström, A., insinööri, lainan myöntäminen hänelle 165 
Normaaliaikakellojen asentaminen 223 
Norrgärdin tilan maiden pakkolunastus 240 
Nostra oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 229 
Nosturien siirtäminen satamalaitoksen varastoimis- ja laiturihuolto-osaston hoitoon 102 
Nosturinhoitajien palkkojen järjestely 270 
Nouseva voima, raittiusosasto, sen avustaminen 210 
Nuohousohjesäännön muuttaminen 49 
Nuohoustoimi 174 
Nuorisoleirin järjestäminen Bengtsärin koulukodin alueelle 199 
Nuorisoseuraväen suvipäivien toimeenpanon avustaminen % 200 
Nuorisotyölautakunnan perustamista koskeva aloite 69 
Nuorisotyötoimikunta, Helsingin 199 
Nuorten talkoot yhdistyksen avustaminen 199 
Nurmikoiden uusiminen • 97, 253 
Nybondaksen asemakaavaehdotus 239 

» tilan kartoittaminen 239 
Näyteikkunavalaistus 285 

Obligatiolainan ottaminen 17 
Obligatiot, niiden arvonta 162 

» uuden obligation antaminen kuoletetun sijaan 162 
Ohjesäännöt, ks. asianomaisten viranomaisten kohdalta. 
Oikeusapulautakunnan kokoonpano 119 

» nimen hyväksyminen 65 
Oikeusaputoimiston johtokunnan jäsenten vaali 116 

» johtosäännön muuttaminen 4, 65 
» määrärahain ylittäminen 65 

Omakotialue, Marttilan 229, 243, 252 
» Pakilan 107, 243, 279 
» Paloheinän 238 
» Pirkkolan 245 

Omakotilainat 164 
Omaisuudenluovutusvero, Helsingin makasiini oy:n 166 

» Raitiotie ja omnibus oy:n 261 
Omnibusliikenne 98—100, 261, 262, 264, 265, 267 
Omnibusvaunujen osto 264 
Onnelan lastentarha 219 
Opetuselokuvatoiminnan kehittäminen 214 
Opintomatkat 156—158, 159 
Oppikoulujen vanhempainneuvostojen vaali ja täydentäminen 123 
Orpoeläkkeiden myöntäminen 15 
Oslon ja Helsingin kaupunkien väliset suhteet 160 
Otso, satamajäänsärkijä, sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 271, 272 
Oulunkylä, alueen varaaminen sieltä Uudenmaan kuntien välistä sairaalaa varten 83 

» kelkkamäen ja luistinradan järjestäminen sinne 202 
» sähköjohdon rakentaminen siellä olevalle tanssilavalle 287 

Oulunkylän kansakoulut 71, 72 
» kunnalta kaupungille siirtyneiden kiinteistöjen palovakuutus 247 
» kunnan irtaimiston luovuttaminen halkotoimistolle ; 148 
» » vuoden 1945 tilinpäätös 8 
» —Pakilan huoneenvuokrapiirin rajojen määrääminen 48 
» » huoneenvuokratoimisto 170 
» poliisilaitoksen huoneisto 169 
» raittiusseuran avustaminen 210 
» rakennusjärjestyksen vahvistaminen 91 
» Sarkapellon talon n:o 1 korjaustyöt 245 
» sähkö oy:n omaisuuden ostaminen 111, 289 
» » » osakkeiden osto 19, 39 
» » » yhtiökokous 289 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 173, 174 
» vapaan huollon keskuksen avustaminen 189 

Paciuksenkadun jatkeen leveyden lisääminen 95 
Painatus- ja hankintatoimiston johtosäännön hyväksyminen 6 

» » » » perustaminen 6 
» » » » virat ja viranhaltijat 127 
» » monistustöiden kustannusten supistaminen 134, 150 

Painatustöiden valvojan ennakkovarat — 127 
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Pakilan kansakoulun liittäminen kaupungin vesijohtoverkostoon 279 
» » v i r a t J a 
» lastentarhan avustaminen 
» lyijymalmialue H l . 230 
» omakotialueen vesijohtotyot öö> ov> luy> 
» omakotitalojen myyntihinta 243 
» rakennusjärjestyksen vahvistaminen 91 
» siirtolapuutarha 41, 93 
» terveyssisarpiiri 50 
» tiet 251 

Pakkoluovutus, ks. Maanlunastus. 
Palkannostossa tapahtunut petos i o 
Palkat, niiden järjestely ja korottaminen 10—12, 136, 138 

» » säännöstelyssä käytettävä palkkaluokittelu 138 
Palkkakysymysten käsittely 149 
Palkkalautakunnan johtosääntö 3 

» kokoonpano 119 
» määrärahat 22 
» perustaminen 2—4 
» toimisto, sen johtosääntö 3 
» » viranhaltijakortiston siirtäminen sinne 128 

Palkkaus, polttopuuhakkuisiin osallistuneiden 13 
» reserviharjoituksiin kutsuttujen 136 
j> virastotyöntekijäin 136 
» vleisluottamusmiesten 139 

Palkkiosääntö, luottamustoimien, sen muuttaminen 10 
Pallokenttä 40, 41, 66, 67, 201 
Paloalipäällystökurssien toimeenpano 48 
Paloasemat 151, 172, 173 
Paloheinän omakotialueen järjestely 238 
Palojärjestyksen muutos 48 
Palokunnan antamasta avustuksesta perittävät maksut 171 

» kapellimestarin palkkion korottaminen 49 
» kuutosjutun tutkiminen 49 
» ohjesääntö 151 
» sairaankuljetusmaksujen korottaminen 49, 172 
» sisäpalveluohjesääntö 151 

Palokunnat, laitospalokuntien perustaminen 173 
» vapaaehtoiset, niiden avustaminen 23, 173 

Palolaitos, sen autot 172, 269 
» » kadonneista vaate- ja varusesineistä perittävät korvaukset 171 
» » määrärahat 23, 49 
» » radiopuhelinten hankinta 172 
» » viranhaltijain palkankorotuksia käsittelevä jaosto 151 
» » virat ja viranhaltijat 48 
» satamalaitoksen moottoriristeilijän siirtäminen sen käyttöön 172 

Palolautakunnan johtosääntö 151 
» jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajan vaali 113, 115 

Palomiesten urheilu- ja kalustokilpailujen avustaminen 172 
Palopostipumpusta, kadonneesta, perittävä korvaus 257 
Palosaaren yhdistäminen talousarviossa Korkeasaareen 200 
Paloturvallisuuden, satama- ja varastoalueiden, edistäminen 154 

» tehostamista koskeva kiertokirje 172 
Paloturvallisuusmääräykset Helsingin kaupungissa olevia autosuojia varten 49 
Palovakuutus, alueliitoksen yhteydessä kaupungille siirtyneiden kiinteistöjen 247 

» Dahlsbackan tilan 201 
» kansakoulujen irtaimiston 214 
» liikennelaitoksen omaisuuden 261 
» rakennustoimiston irtaimiston 149 
» satamalaitoksen omaisuuden 272 

Palovartiointi, teatterien 172 
Palvelijatarkodin avustaminen 196 
Pankit, niille kaupungin verojen ja maksujen perimisestä suoritettavat palkkiot 166 
Paqvalenin, H., stipendirahaston kartuttaminen 165 
Parakkien hankkiminen häädettyjen pienperheiden majoittamiseen 92, 242 

» Jämsän hakkuutyömaalla olevien, käyttö 131 
Parasta lapsille yhdistyksen avustaminen 196, 197 
Parke oy:n ja kaupungin välinen aluevaihto 81 
Partiojärjestojen avustaminen 30, 151, 197 
Pasilan ampumarata-aluetta koskeva aluevaihto 225 

» lastenseimen avustaminen 198 
» » rakennuksen osto 242 
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Pasilan ruotsinkielisen kansakoulun huoneiston vuokramaksu 212 
Passitoimisto, poliisilaitoksen, sen sisustustyöt 169 
Pauligin, G., lahjoitusrahaston korkovarojen käyttö 218 
Pelastakaa lapset yhdistyksen avustaminen 193, 198 
Pelastusarmeijan avustaminen 189, 198 
Pelastusvälineistö, satamien : 272 
Pengertalo asunto-oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 228 
Penisilliinierän liikevaihtovero 178 
Perennojen hankkiminen 253 
Perheenasuntolainat 18, 163 
Perunat, niiden välittäminen 277 

» siemenperunain hankinta 204 
Perämiehenkadun alitse rakennettava tunneli 231 
Pesulautan rakentaminen Taivallahteen ja Humallahteen 41, 111 
Pienasuntolainat 17, 18, 163, 164 
Pienoiskivääriradan järjestämistä koskeva lausunto 292 
Pihlajasaaressa suoritettavat työt 29 
Pika-ajuritaksa 262 
Pika-asutus, ks. Maanlunastus. 
Pikku-Huopalahden puhdistuslaitoksen rakentaminen 96 
Pinnarilain alaiset henkilöt, työpaikkojen perustaminen heitä varten 194 
Pirkkolan lahjatalon korjaaminen 245 

» leikkikenttätoiminta 65 
» luistinrata 202 . 

Pirttimäen retkeilymajan kaluston ym. hankinta 201 
Pitäjänmäen kelkkamäen rakentaminen 202 

» lastenkodin avustaminen 65 
» ruotsinkielisen kansakoulun virat 72 
» suomenkielisen kansakoulun muutos- ja korjaustyöt 213 
» » » virat 71 
» teollisuusalueella suoritettava aluevaihto 81 
» teollisuusalueen asemakaava 87 
» » tonttien myynti 82 
» » » rakentamisaikojen pidentäminen 83, 229 
» » » vuokralleanto 85 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 173, 174 
» vesijohtotyöt 39, 279 

Pohjavesitutkimusten suorittaminen Leppävaaran asuntoalueella 280 
Pohjoismaiden pääkaupunkien kunnalliskonferenssi 16 
Pohjoispaloaseman käyttö 151, 172 
Poikatyön tukeminen 196 
Poikien eristyslaitoksen huoneisto 192 

» » perustaminen 28, 40, 65 
Poliisihälytyslaitteiden hankkiminen kaupungintalon kassaholviin 246 
Poliisijärjestyksen muuttaminen 169 
Poliisilaitos, sen määrärahain ylittäminen 47 

» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 168 
Poliisilääkärin johtosäännön muuttaminen 3, 47 
Poliklinikan, Kivelän sairaalan mielitautien osaston, perustaminen 58 

» korva-, nenä- ja kurkkutautien, avustaminen 55 
» » » » » järjestely 182 
» kunnalliskodin, käyttäminen yleisenä poliklinikkana 180 
» Unioninkadun silmä-, avustaminen 55 
» » » , huoneiston vartiointi 177 

Poliklinikat, sairaalahallituksen alaiset, niiden taksa 56 
» sairaalain, niiden konsultaatiomaksut 179 

Polkupyörien hankkiminen liitosalueen terveydenhoitotyöntekijöille 55 
» rekisteröinti 97, 153 

Polttoainevaraston järjestäminen Katariinankadun 4:ään 245 
Polttopuukysymykset 204 
Polttopuut, ks. Halot. 
Polttopuutoimikunnan toiminnan jatkaminen 68 
Polttopuuvarastoalueiden ja -suojien vuokramaksut 204 
Polttoturpeen hankintasopimukset 283 

» vaihto kivihiileen 283 
Pommitukset, ks. Ilmapommitukset. 
Porkkalan alueen evakuointikustannukset 291 
Pormestarinrinteen 3:ssa suoritettavat korjaustyöt 208 
Porthaninkadun apukoulun sisustustyöt 213 

» ja Siltasaarenkadun kulmauksesta rakennettava tunneli 95 
Porvoon kaupungin 600-vuotisjuhla 159 
Posti- ja lennätinlaitos, alueen luovuttaminen sille 230 
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Posti- ja lennätinlaitos, luvan myöntäminen sille pylväslinjan rakentamiseen 232 
Postisiirtotilin, teurastamolautakunnan, avaaminen 276 
Postitalo, tontin luovuttaminen sen paikaksi 227 
Poutiainen, E., oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 229 
Proomun korjaaminen 272 
Psykiatrisen huollon järjestely kansakouluissa ja lastentarhoissa 71 
Puhdistuslaitokset 40, 96 
Puhelimet 208 
Puhevikaisten lasten opetuksesta suoritettava palkkio 211 
Puhtaanapito, Haagan kauppalan . 259 

» 1 katujen 259 
Puhtaanapitolaitoksen autohallin sotilaskäyttökorvaukset 259 

» kuorma-auton yhteenajovaurio 268 
» liittäminen rakennustoimistoon 93, 97, 153 
» suoritettava korvaus 260 
» vuokramenot 159 

Puhtaanapitolautakunnan kokoonpano < 118 
» lakkauttaminen 93, 97, 153 
j> lopettajaistilaisuus 260 

Puhtaanapitomäärärahat 97 
Puistolan kansakoulun korjaustyöt 213 

» » virat 72 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 174 

Puistot, lintupönttöjen sijoittaminen niihin 254 
» niiden järjestely- ja kunnostamistyöt 97, 236, 253 
» » käyttöoikeudet 203, 233 

Puistotien, It., tontin n:o 9 järjestely 236 
Puistotätitoiminnan laajentaminen 65, 152 
Pukinmäen kansakoulun virat 72 

» uimarannan järjestäminen 40 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 174 

Pumppuhuoneen rakentaminen 279 
Punainen risti, ks. Suomen punainen risti. 
Punamäki nimisen huvilan kunnostaminen 246 
Puodinkylän lastenhoidonneuvolan kaluston ym. hankinta 50, 55 

» — Mellunkylän vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 173, 174 
» —Nordsjön piirin kansakoululaitoksen järjestäminen 215 

Puolikunnallisten asuintalojen korjaaminen 245 
Puolustuslaitos, asuntoparakkien osto siltä 242 

» sille lainattujen työvälineiden ym. korvausmaksut 256 
» ks. myös Sotilasmajoitus. 

Pylväslinjan rakentamiseen myönnetty lupa 232 
Pysäköimispaikat 266 
Pyykkilauttojen kunnostaminen ja uusiminen 41, 111 
Pyöräilykilpailujen järjestäminen 234 
Päijänteentien tontin n:o 18 rakentamisajan pidentäminen 229 
Päivystystyön järjestely kaupungin laitoksissa 10, 150 
Päivän nuoret, raittiusosasto, sen avustaminen 196, 197, 210 
Päivärahat, tapaturmavakuutuslain mukaan maksettavat 138 
Pöytäkirjanotteet, taksa niistä kannettavista lunastusmaksuista 10 

Raajarikkoisten auttamisyhdistyksen avustaminen 198 
» huoltolaitoksen pihamaalla olevan suojahaudan täyttäminen 253 

Raastuvanoikeuden arkisto, ks. Raatihuoneen arkisto. 
» eri osastojen kokoonpanon ja toimintamuotojen uudelleenjärjestely 150 
» määrärahain ylittäminen 46 
» virat ja viranhaltijat 46, 168 

Raatihuoneen arkiston eräiden asiakirjain siirto 128 
» » määrärahain ylittäminen 47 
» » virat ja viranhaltijat 47 
» istuntosalin sisustus- ja muutostyöt 168 
» vankikoppien rakentaminen 168 

Raatojen hävittäminen 260 
Radiopuhelimien hankkiminen palolaitokselle 172 
Rahapajanrannan laiturille aiheutuneet vauriot 257 
Rahatoimiston ent. osastopäällikön L. Lahtisen valitukset 130 

» huoneisto 130 
» johtosäännön muuttaminen 3, 7 
» kassanhoitajien erhelaskujen korvaaminen 130 
» keskuslämmityskattilan hankinta 130 
» maksumääräysten allekirjoittaminen 128 
» määrärahain ylittäminen 7 
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Rahatoimiston sotilasavustusosasto 7, 130 
» varain hoidon valvonta — . 125 
» viranhaltijat 128—130 

Raitiotie ja omnibus oy:n omaisuudenluovutusvero 261 
Raitiotiekorokkeet 265 
Raitiotieliikenne 265, 267 
Raitiotiesilta, Munkkiniemen, sen leventäminen 95 
Raitiotievapaalippujen myöntäminen . 263 
Raitiovaunujen koristaminen lasten päivien aikana 270 

» ostaminen 264 
» rahastajien kavallukset 98, 263 
» yhteenajot 268, 269, 270 

Raittiuslautakunnan asettamista koskeva kiertokirje 69 
Raittiusseurain ja -järjestöjen avustaminen 151, 198, 209 
Raittiustyö kansakouluissa 73, 209, 215 
Raittiustyön tukemista koskeva kiertokirje 69 
Raittiusvalistuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välinen yhteistyö 209 

» johtosäännön muutos 69 
» kaupunginhallituksen tukittavaksi alistetut päätökset 208, 209 
» kokoonpano 117, 120 
» määrärahat 30, 69 

Raittius viikon suurjuhlan tuottama tappio 209 
Rajasaaren puhdistuslaitos 40, 96 
Rajat, kaupungin, niitä osoittavien kilpien asettaminen 250 
Rakennusjärjestys, Hagalundin 238 

» Helsingin kaupungin 91, 168 
» Munkkiniemen * 168 
» Oulunkylän 91 
» Pakilan 91 

Rakennuskielto, liitosalueen eri osien 86 
Rakennusoikeudesta, lisätystä, määrätty korvaus 83, 228 
Rakennuspäivät, pohjoismaiset 160 
Rakennussuunnitelmat 91, 238 
Rakennustarkastuskonttorin johtosäännön muutos 4, 46 

» määrärahain ylittäminen 46 
» selostus pommituksissa vaurioituneiden talojen korjaamisesta 168 
» virat 46 

Rakennusten purkaminen ja myynti 244, 273 
Rakennustoimikunta 151 
Rakennustoimisto, ainespuun luovuttaminen sille 259 

» Kulosaaren kunnan erään irtaimiston luovuttaminen sille 255 
» kuorma-autojen osto sinne 255 
» puhtaanapitolaitoksen liittäminen siihen 93, 97, 153 
» sen auton yhteenajovaurio 269 
» » huoneistot 94, 249 
» » ilmapommitusvaurioiden korvaaminen 278 
» » irtaimiston palovakuutus 149 
» » johtosäännön muuttaminen 4, 93 
» » katurakennusosaston suunnittelutoimiston ylityöt 248 
» » liittyminen jäseneksi Ainespuun hankintajärjestöön 249 
» » määrärahain ylittäminen 94, 95 
» » satamarakennusosaston siirtäminen satamalautakunnan alaiseksi 93, 101, 153 
» » tiliviraston johtosäännön muutos 4, 93 
» » työmaiden työaika 248—249 
» » työntekijät 248, 249 
» » työvälineiden ym. myynti ja luovutus 255 
» » » » vuokralleanto 256—257 
» » varastetun ja hävinneen omaisuuden korvaaminen 258 
j> » virat ja viranhaltijat 4, 93—95, 97 
» tiilien luovuttaminen sille 255 

Rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista kannettavien maksujen korottaminen 46, 168 
Rakentamisajan, tonttien, pidentäminen 83, 228 
Rakentamisvelvollisuuden laiminlyömisestä johtuneen korvauksen suorittaminen 83 
Ratakadun kansakoulun huoneisto 213 
Rationalisoimistutkimuksen suorittaminen kaupungin virastoissa ja laitoksissa 10, 133 
Ratsastushalli, -radat, -kentät ja -tiet 29, 66, 201, 250 
Rauma—Raahe oy:n ja kaasulaitoksen välinen polttoaineen vaihto 283 
Rauta- ja metallivalimo Suomi, luvan myöntäminen sille raiteiden rakentamiseen 232 
Rautatieraiteet 232, 273, 282 
Rautatieristeys, Tehtaankadun, sen puomien uusiminen 250 
Rautatiet, kaupungin yleiseen liikenteeseen rakentamat, niitä koskeva sopimus 153 
Ravirata, Käpylän, sen vuokraaminen 68 
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Reijokin lastenkoti 27, 64, 191 
» vesipostit ... 280 

Rekisteri, yleisten alueiden, eräiden alueiden merkitseminen siilien 223 
Renlundin, K. H., palkintorahaston korkovarojen käyttö 218 
Reserviharjoituksiin kutsuttujen palkkausolot 136 
Retkeilymaaston osto 38, 68, 201, 224 
Retkeilymajat 201 
Revisiotoimiston johtosäännön muuttaminen 4, 7 

» määrärahain ylittäminen 8 
» pyytämien lausuntojen antaminen 132 
» suorittamat kaupunginkassan vuosineljännestarkastukset 132 
» virat ja viranhaltijat 7, 22 

Riento, raittiusyhdistys, sen avustaminen 210 
Riihitien talo n:o 12—14, sen tilitysvuokra 242 

» » » » siellä sijaitsevien huoneistojen järjestely 220 
Rikollisuuden vastustamistoimikunnan avustaminen 200 
Rikostuomioiden toimeenpanijan konttori, sen lämmityskustannukset 168 

» » » ulosottoapulaisenviran perustaminen sinne 45 
Ritarikadun tontin ja talon n:o 3 b hankkiminen kaupungille 79 
Rocca asunto-oy:n korvausvaatimus 208 
Rouvasväenyhdistyksen avustaminen 198 
Runeberg, J. L., höyrylaiva, sen korjaaminen 100 

» » » » välittämä liikenne 263 
Runeberginkadun talon n:o 3 kunnostaminen asosiaalisten poikien sijoittamista ja pienasuntojen 

aikaansaamista varten 65 
Ruotsalaisen teatterin avustaminen 32 
Ruotsalaisten lahjavarain käyttö 193, 198, 200 
Ruotsista kotiutettujen lasten huolto 193 

» saadut lahjoitukset 57, 179, 182, 193, 199, 204, 219, 277 
» saatavaa avustusta koskevat neuvottelut 158 

Ruskeasuolla olevan huvilan kunnostaminen 246 
Ruusulankadun tontin nro 6 rakentamisajan pidentäminen 229 
Ryttylän ja Siltalan tilojen maanluovutus 28, 192 

» , koulukoti 28, 65, 192 
» vapaaehtoinen palokunta, tontin myynti sille 82 

Ryöstövakuutus, liikennelaitoksen omaisuuden .... 261 
Räjähdysaineiden säilytys . 258 
Rönnvägen 1 asunto-oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 229 

Saarilla olevien kaupungin kiinteistöjen palovakuutus 247 
Sadonkorjuutöihin osallistuneiden viranhaltijain ja työntekijäin palkkaus 281 
Sahaussopimus, Herttoniemen saha oy:n ja kaupungin välinen 254 
Sailors Home-säätiön hallituksen kokoonpano . . 1 2 2 

» » » sotavahinkokorvaus 200 
Sairaala, Boijen 25, 61 

» Helsingin yleinen 40, 61, 254 
» kunnalliskodin, sen siirtäminen sairaalahallituksen alaiseksi 180 
» Suomen punaisen ristin 61 
» Uudenmaan läänin kuntien välinen 83, 180 

Sairaalahallinnon ohjesäännön muuttaminen 4, 56 
Sairaalahallituksen alaisten poliklinikkain taksa 56 

» kanslian arkistotilan järjestäminen 180 
» määrärahain ylittäminen 56 
» puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 25 
» » » » vaali 115 

Sairaalakirjaston perustaminen Marian sairaalaa varten 56, 76 
Sairaalakonferenssi, pohjoismaisten suurkaupunkien 159 
Sairaalalautakunnan kokoonpano 119 
Sairaalat, lääkelahjoitus niille 179 

» niiden hankintatoimikunnan asettaminen 179 
» » henkilökunnan oikeus yksityishuoneen käyttöön 179 
» » istutusten hoito 254 
» » johtajien tehtävien uudelleenjärjestely 151 
» » korjaustyöt 180 
» » poliklinikkain konsultaatiomaksut 179 
» » ruokailumaksut 180 
» » sääntöjen muuttaminen 4, 56 
» » tiliviraston arkistotilan järjestäminen 180 
» » » johtosäännön muuttaminen 4, 56 
» » » määrärahain ylittäminen 56 
» » » virat 56 
» » työaika 56 
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Sairaalat, niiden valtionavut 185 
» » vapauttaminen sotavammasairaalaosaston käytöstä 180, 183 
» » viranhakemusten käsittely 179 
» » viranhaltijain lomat 179 
» ks. myös sairaalain nimiä. 

Sairaalataksan korottaminen 56, 179 
Sairaalatien kunnossapito 251 
Sairaanhoitajatarkoulu 60, 185 
Sairaanhoitajattarien kesäkodin avustaminen 186 
Sairaankuljetusmaksut 49, 172, 262 
Sairaslomamääräysten tulkinta 133 
Sairaslomasijaiset nimisen määrärahan siirtäminen palkkalautakunnan käytettäväksi 4 
Sairaslomat, palvelusvuosien laskeminen niiden saantia varten 14 
Sairauden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 139 
Sairausapua, työntekijäin, koskevat määräykset 3, 14, 138 
Saksalaisten omistamista asunnoista häädettyjen majoitus 170, 213 
Salmisaaren höyryvoimalaitoksen rakentaminen 110, 287 

» rautatieraiteet 275 
Sammatti asunto-oy., lainan myöntäminen sille . 164 
Sanomalehdistössä julkaistavat kunnalliset ilmoitukset 5, 125, 134, 221 
Santahamina, luistinradan ja kelkkamäen järjestäminen sinne 202 
Saseka oy:n omistamien alueiden osto 225 
Satamahallintotoimiston johtosäännön muuttaminen 4, 100 
Satamajärjestyksen muuttaminen 100 
Satamajäänsärkijät ja -hinaajat 38, 44, 103, 270, 271, 272 
Satamalaitos, Helsingin makasiini oy:n liittämisestä siihen aiheutuvat toimenpiteet 101 

» sen johtosääntö 100 
» » menojen tilittäminen 270 
» » moottoriristeilijän siirtäminen palolaitoksen käyttöön 172 
» » määrärahat 36, 38, 103 
» » nosturinhoitajien palkkojen järjestely 270 
» » omaisuuden arvojen vahvistaminen 271 
» » » kuoletussuunnitelma 102 
» » » palovakuutusarvojen korottaminen 272 
» » virat ja viranhaltijat 35, 101, 102 

Satamalautakunta, rakennustoimiston satamarakennusosaston siirtäminen sen alaiseksi 93, 101, 153 
» sen johtosäännön muuttaminen 100 
» » kokoonpano 118, 121 
» » talousarvioasetelma 153, 167 
» » talousarvion muutokset 271 

Satamamaksut 102 
Satamanosturien siirtäminen satamalaitoksen varastoimis- ja laiturihuolto-osaston hoitoon 102 
Satamaoloja koskevan selostuksen julkaiseminen 275 
Satamarakennusosaston siirtäminen satamalautakunnan alaiseksi 93, 101, 153 
Satamat, niiden maanpuoleisten rajojen muuttaminen ^ 103 

» » paloturvallisuuden edistäminen 154 
» » pelastu s välineistön puutteellisuudet 272 
» » raidejärjestelmä 273 
» » rakennukset 272 
» » rakennustyöt 38, 44, 104 
» satamatyöntekijäin oleskelu-ja ruokailuhuonerakennusten rakentaminen niihin 104, 153, 

272 
Sataturve oy:n ja kaasulaitoksen välinen polttoturpeen hankintasopimus 283 
Sato oy., ks. Sosiaalinen asunnontuotanto oy. 
Saunan pystyttäminen Hietarannalle 202 
Saunaolojen parantaminen 55, 151 
Savila asunto-oy:n velan vakuuden käyttö < 164 
Sedmigradskyn pientenlasten koulut ja Marian turvakoti 76, 117, 120, 198 
Senaatintorin kalliosuoja 246, 247 

» torikokous 234 
» uudenvuoden vastaanottotilaisuus 221 

Seppälän tilan osto 38, 68, 224 
» » rajojen selvittäminen 240 

Serlachius, G. A., oy:n ja kaasulaitoksen välinen polttoaineen vaihto 283 
Serumlaboratorion tonttia koskeva aluevaihto 80 
Setelinvaihto 165 
Seurakunnat, ks. niiden nimiä. 
Seurasaaren ulkomuseo 203 
Seutuasemakaavaliiton kokouksessa pidetyistä alustuksista suoritettavat palkkiot 156 

» perustava kokous 152 
Shell oy:lle vuokrattujen öljy varastoalueiden siirtäminen satamalautakunnan hallintoon 103 
Sibelius, J., professori, hänen kiitoskirjelmänsä 288 
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Sielullisesti sairaiden huolto 24, 52, 177 
Siemenperunan osto 204 
Siika järven tieosan julistaminen kylätieksi 252 
Siirtolan tilan alueen myynti Ryttylän vapaaehtoiselle palokunnalle 82 

» » alueiden luovuttaminen maanlunastustarkoituksiin 192 
Siirtolapuutarhat 41, 92, 248 
Sijaispalkat virkavapaustapauksissa nimisen määrärahan siirtäminen palkkalautakunnan käy-

tettäväksi 4 
Sillat, Kulosaaren silta 247 

» Lauttasaaren maantiesillan kunnossapito 250 
» Munkkiniemen ajosillan uusiminen 95, 250 
» » raitiotiesillan leventäminen 95 
» Vantaanjoen ja Siltamäen siltojen kunnossapito 250 

Silmäpoliklinikka, Unioninkadun, sen avustaminen 55 
Siltalan tilan alueiden luovuttaminen maanhankintalain tarkoituksiin 192 
Siltamäen sillan kunnossapito 250 
Siltasaarenkatu, tunnelin rakentaminen sen ja Porthaninkadun kulmauksesta Kallion urheilu-

kentän suuntaan 95 
Siltavuoren kalliosuoja 69, 246 
Sinebrychoffin kalliosuoja 246 
Sinihaukat, raittiuskerho, sen avustaminen 210 
Sininauhaliiton raittiuskodin avustaminen 210 
Sivistysjärjestöjen kansankonservatorion avustaminen 32, 197 
Sofianlehdon pikkulastenkoti 27, 28, 64, 191 
Sokeain avustaminen 195, 197, 198 
Sokeaintalo-säätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan vaali 291 
Sompasaaren ja Korkeasaaren välisen puhelinkaapelin myynti 149 
Sosiaalihallinnon tehostamismahdollisuuksien tutkiminen 151 
Sosiaaliministeriön lastensiirtokomitean avustaminen 198 
Sosiaalinen asunnontuotanto oy., Annalantien tontin n:o 1 vuokraaminen sille 85 

» » » sen laina-anomus 164 
» asunnontuote oy. Asutus, lainan myöntäminen sille 164 

Sosialidemokraattisten raittiusyhdistysten avustaminen 210 
Sotainvaliidien veljesliiton avustaminen 189 
Sotainvaliidit, ks. Invalidit. 
Sotasokeiden raitiotievapaaliput 263 
Sotavahinkokorvaukset 200, 247, 278 
Sotavammaiset, ks. Invalidit. 
Sotavammasairaalaosasto, kaupungin sairaalain ja laitosten vapauttaminen sen käytöstä 180, 183 
Sotilasavustusosasto, rahatoimiston 7, 130 
Sotilasmajoituksesta ja -käytöstä suoritettavat korvaukset 201, 208, 213, 214, 259, 278, 291 
Soutustadion 29, 201, 203 
Soutuveneen myynti 277 
Stadionin erään huoneiston vuokraaminen poliisilaitokselle 168 
Stadion-säätiön edustajiston kokoonpano 122 
Stansvikin kesäkodin avustaminen 199 
Stenius, M. G., ab:lta kaupungille siirtyneen omaisuuden tilinpito 162 
Stiftelsen norra svenska församlingens ålderdomshem säätiön tonttien rakentamisajan pidentä-

minen 228 
» svenska handelshögskolan säätiön tontin rakentamisajan pidentäminen 228 
» » samskolan i Helsingfors säätiön tontin rakentamisajan pidentäminen 228 

Sture, asunto oy., lainan myöntäminen sille 164 
Sukeltajain palkkaus 137 
Sunnuntaityön korvaaminen 106 
Suo oy:n ja kaasulaitoksen välinen polttoturpeen hankintasopimus 283 
Suojahaudan täyttäminen 253 
Suojateiden merkitseminen 265 
Suomalaisen ooppera oy:n hallintoneuvoston jäsenen vaali 291 

» oopperan avustaminen 32 
Suomen akateemisen urheiluliiton avustaminen 203 

» demokraattisen nuorisoliiton avustaminen 196, 197 
» demokratian pioneerien liiton avustaminen 196, 197 
» filmiteollisuus oy., betonisekoittajan vuokraaminen sille 257 
» huonokuuloisten huoltoliiton avustaminen 196, 197 
» kaapelitehdas oy:n rautatieraiteet 275 
» kanoottiliiton avustaminen 203 
» kansallisteatterin avustaminen 32 
» kansan demokraattisen liiton avustaminen 198, 200, 210 
» kartanot nimisen teoksen osto 288 
» kristillisen kansanlähetyksen avustaminen 198 
» kunnallinen terveydenhoitoyhdistys, maidontarkastamon huoneen luovuttaminen sen 

käyttöön 177 
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Suomen kunnantyöntekijäin liiton neuvottelukelpoisuus. 134 
» lakimiesliiton anomus saada harjoittaa työnvälitystä 66 
» lastenhoitoyhdistyksen avustaminen .. 19& 
» laulajain ja soittajain liiton avustaminen 32 
» liikemiesten kauppaopiston johtokunnan jäsenen vaali 122 
» messut osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajain vaali 291 
» naisten demokraattisen liiton avustaminen 195, 197, 198 
» • » huoltosäätiön tonttia koskeva asemakaavanmuutos 87 
» nuorison liiton avustaminen 200 
» punaisen ristin sairaala 25, 61, 180 
» sairaanhoitajain liiton neuvottelukelpoisuus 134 
» sairaanhoitajatarliiton avustaminen 195, 197 
» sairaanhoitajataryhdistyksen avustaminen 195, 197, 198 
» satamaliiton liittokokous 17 
» silkkikutomo oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 229 
» siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liiton avustaminen 189 
» sokeain hierojain yhdistyksen avustaminen 195, 197 
» sosialidemokraattisen raittiusliiton avustaminen 198 
» työn liiton kirjemerkkien osto 288 
» työväen arkiston avustaminen 196, 197 
» » musiikkiliiton avustaminen 77 

Suomenlinnan kansakoulu, supistetun kansakoulun järjestäminen sen alaisuuteen Isosaaren 
linnakkeelle 72 

Suomi-Neuvostoliitto-seuran avustusanomus 112 
Surd, raittiusseura, sen avustaminen 211 
Suurkirkon kipsimallin säilyttäminen 220 
Suursuon vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 174 
Suvilahdenkadun tontin nro 4 a myyntiehtojen muuttaminen 83 
Svenska befolkningsförbundet liiton avustaminen 198 

» Finlands folktingsfullmäktige järjestön valitus kansanhuoltolautakunnan antamista toi-
mituskirjoista ja kuiteista 206 

J> kristliga föreningen av unga män yhdistyksen avustaminen 196, 197, 198 
r> Olaus Petri församlingen seurakunnan tontin rakentamisajan pidentäminen 228 

Syreeni, O., tehtailija, korttelissa nro 814 olevan tontin nro 38 vuokraaminen hänelle 85 
Sysmänkujan tasoittaminen ja viemärin rakentaminen 95 
Syyhelmähoidosta suoritettavan maksun vahvistaminen 55 
Syyttäjistön määrärahat 23, 47 

» virat ja viranhaltijat 47, 168 
Sähköjohdon rakentaminen Oulunkylässä olevalle tanssilavalle 287 

» » Salmisaaresta Vanhaankaupunkiin ja Vanhastakaupungista Hertto-
niemeen 110 

. Sähkölaitoksen akkumulaattorimestari J. Ramstenin kavallukset 283 
» autot 110, 269, 284 
» halkojen hankinta 284 
» huoneisto 284 
» ilmapommitusvaurioiden korvaaminen 278 
» Kampin asentajainkeskuksen rakennustyöt 287 
» määrärahat 37, 39, 109, 287 
» suorittamat urakkapalkat 284 
» sähköjohtoasentajien päiväraha 284 
t> Sörnäisten pääaseman portinvartijain virkapuvut 284 
» tasasuuntaajien hankkiminen 111 
» virat ja viranhaltijat 109, 283 
» voima-asemat 110, 111, 287 

Sähkölasku, Helsingin maalaiskunnan ja kaupungin yhteisesti kuluttaman sähkövirran, sen 
suorittaminen 176, 184, 214 

Sähkön säännöstely 154, 278, 285 
Sähkönjakeluverkon, Lauttasaaren, lunastaminen kaupungille 111, 286 
Sähkötariffi 110, 284 
Sähkö työnantajain liitto, sähkölaitoksen kuuluminen siihen 287 
Sähkövirran hankintasopimus, Etelä-Suomen voima oy m ja sähkölaitoksen välinen 285 
Säiliökadun nimen hyväksyminen 237 
Säännöt, leski- ja orpokassan, niiden muuttaminen 16 

» liikennelaitoksen löytötavararahaston 97 
» sairaalain, niiden muuttaminen 4, 56 

Säästökoti asunto-oym tontin rakentamisajan pidentäminen 229 
Södergård nimisen tilan maiden pakkolunastus 240 
Sörnäisten rantatien järjestely 38, 44, 274 

» » tontin nro 31 myyntiehtojen muuttaminen 83 
» sataman ns. sinisten alueiden siirtäminen satamalautakunnan hallintoon ja muutta-

minen punaiseksi alueeksi 103 
» » rakennustyöt 38, 44, 104 
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Sörnäisten sataman satamatyöntekijäin odotus-ja ruokailuhuonerakennus 104, 273 
» voima-asema 110, 111, 284 

Taideteollisuuskeskuskoulun avustaminen 76, 218 
» johtokunnan kokoonpano 122 

Taideteosten osto 221 
Taivallahti, pesulautan rakentaminen sinne 41, 112 
Taivaskallion maakorsuissa ym. olevan puutavaran myynti 247 
Taksa, ambulanssiauton 262 

» jakolaitoksesta, tontinmittauksesta ja kiinteistöjen rekisteröimisestä annetun lain ja ase-
tuksen mukaisista toimituksista, sen korottaminen ... 78, 240 

i> kaupungin rakennusvalvontaan kuuluvien toimitusten 46, 168 
r> kaupungingeodeetin tehtävistä suoritettavista maksuista, sen korottaminen 78, 240 
» kuorma-ajurien 263 
» Malmin lihantarkastamon 276 
» oikeudesta rakentaa ulkonevia rakennusosia 46, 168 
» pika-ajurien 262 
» sairaalahallituksen alaisten poliklinikkojen 56 
» sairaalamaksujen, sen korottaminen 56 
» terveydellisten tutkimusten laboratorion, sen korottaminen . 51 
» viranomaisten antamista asiakirjajäljennöksistä ym. kannettavista lunastusmaksuista ... 10 
» vuokra-autojen 262 

Taksat, liikennettä koskevat 261 
Taksoituslautakunnan jäsenten vaali 113, 114, 119 

» toiminnan tutkiminen 9 
Talin taimisto 166, 254 
Talletusmakasiini, yleinen, sen prokuravaltuudet 270 
Talonpoikaiskulttuurisäätiö, tanssilavan ym. lainaaminen sille 257 
Talousarvio, kaupungin v:n 1947 6, 20, 166 

» satamalautakunnan, sen muuttaminen 153, 167, 271 
Taloustyöntekijäkodin avustaminen 195 
Tammelundin tien rakentaminen 251 

» tieolojen parantaminen 40 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 174 

Tammilehto, N. S., toimitusjohtaja, Pitäjänmäen teollisuustontin myynti hänelle 82 
Tammisaaren kaupungein 400-vuotisjuhla 159 

» piirimielisairaalan kuntainliiton liittovaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaali 122 
Tang, Y., maalarimestari, hänen ja kaupungin välinen aluevaihto 81 

» » » Pitäjänmäen teollisuustontin myynti hänelle 82 
Tapanilan kansakoulut 72, 213 

» katuojien kunnostaminen 252 
j> kelkkamäen järjestäminen 202 
» sosialidemokraattisen lasten raittiusosaston avustaminen 196, 197 
» » työläisnuoriso-osaston avustaminen 196, 197 
» , vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 174 

Tapaninkylä, ks. Malmi—Tapaninkylä. 
Tapaturmavakuutuslain mukaan maksettavat päivärahat 138 
Tasasuuntaajien hankkiminen sähkölaitokselle H l 
Tavarapeitteiden hankinta 204, 272 
Tavaststjernankadun tontin n:o 11 rakentamisajan pidentäminen 228 

» » » 13 » » 228 
Taxnäsgrundin muodostaminen luonnonsuojelualueeksi H l 
Teatterien avustaminen 32 

» palovartiointi 172 
Tehotalo oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 229 
Tehtaankadun kansakoulun korjaus- ja muutostyöt 72 

» rautatieristeyksen puomien uusiminen 250 
Teknillisten laitosten hallituksen kokoonpano 118 

» » » ohjesäännön muuttaminen 106 
» » lautakunnan johtosääntö 106 
» » » kokoonpano 121 

Tela kiinteistö-oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen 229 
Telakoimismahdollisuudet, kauppa-alusten, niiden edistäminen 154 
Temppeliaukion kalliosuojan käyttäminen arkistotilana 128 
Tenniskentät, ks. Verkkopallokenttä. 
Tervalammen työlaitos, kunnalliskodin työlaitoksen hoidokkien siirtäminen sinne 187 

» » laitospalokunnan perustaminen sinne 173 
» » sen määrärahat 26, 63 
» » » tiluksiin kuuluvan maa-alueen vuokrasopimuksen uusiminen 63 
» » » virkojen järjestely 63 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 188—189 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion johtosäännön muuttaminen 3, 50 
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Terveydellisten tutkimusten laboratorion määrärahain ylittäminen 51 
» » » taksan korottaminen 51 
» » » » soveltaminen 176 

Terveydenhoidon järjestely kansakouluissa 70 
Terveydenhoidontarkastajan johtosäännön muutos 3, 49 
Terveydenhoitolautakunta, Haagan ent. sairastuvan irtaimiston siirtäminen sen hallintaan .... 176 

» sen alaisten viranhaltijain etuannit 179 
» » erään sähkölaskun suorittaminen 176 
» » j a sen alaisten laitosten ja viranhaltijain ohjesääntöjen tarkista-

minen 151 
» » j a sen toimiston määrärahat . 23, 50 
» » » » » viranhaltijat 23, 49—50 
» » jäsenten vaali 115 
» » ohjesäännön muuttaminen 49 
» » välittämien lääkärien palkkiot 50, 175 
» äitiys- ja lastenhoidonneuvonnan siirtäminen sen alaiseksi 53 

Terveydenhoitoviranomaiset, liitosalueen, puhelimien hankkiminen heille 149 
Terveysolojen valvonta 24, 50 
Terveyssisarenvirkojen järjestely 50, 54 
Terveyssisarkoulutuksen järjestäminen 53, 178 
Testamenttilahjoitus, oikeusneuvosmies ja neiti Ärtin 79, 165 
Teuraskarjan myynti 235 
Teurastamo, hevosen osto sinne 276 

» polttomoottorikäyttöisen ajoneuvon hankkiminen sinne 276 
» postisiirtotilin avaaminen sitä varten 276 
» sen eläinlääkärin osallistuminen maidontarkastuksen valistus- ja neuvontatyöhön 176 
» » etuannit 276 
» » jäähdyttämön lattian korjaaminen 276 
» » määrärahat 36, 105 
» » toimiston johtosäännön muutos 4, 104 
» » virat ja viranhaltijat 36, 104, 275 
» tonttien varaaminen sitä varten 276 

Teurastamolautakunnan johtosäännön muuttaminen 4, 104 
» kokoonpano 118, 121 

Tieaine oy:n vuokrasopimuksen purkaminen 230 
Tielain 91 §:n mukaiset valvontatehtävät 248 
Tiet, isännättömien teiden kunnossapito 153 

» liitosalueen, niiden kunnossapito 96, 251 
» niiden auraaminen 259 
» » rakentaminen 252 

Tiilien luovuttaminen rakennustoimistolle 255 
Tikkurila, maaperätutkimusten suorittaminen siellä 222 

» sen eräiden alueiden siirto Helsingin kaupunkiin 223 
Tilapäisen työvoiman käyttö 135 
Tilapäisten viranhaltijain palkankorotus 136 
Tilastotoimiston huoneistot 130 

» johtosäännön muuttaminen 3, 7 
» julkaisujen supistaminen 6 
» määrärahain ylittäminen 7 
» virat ja viranhaltijat 7, 22, 128 

Tilinpäätös, esikaupunkiyhdyskuntien v:n 1945 8, 132 
» kaasulaitoksen, sen jättöajan pidentäminen 280 
» kaupungin v:n 1945 8, 17, 162 

Tilintarkastajain raitiotie vapaaliput 263 
» vaali 9 

Tilintarkastuksen järjestäminen 132 
Tiliraportit, verotusvalmisteluviraston 132 
Tilusvaihto, ks. Aluevaihto. 
Tivolin pystyttäminen Kaisaniemen urheilukentälle 234 
Todistukset, taksa niistä kannettavista lunastusmaksuista 10 
Toimintakertomukset, kunnallisten elinten, niiden yhdenmukaistaminen 134 
Toipilaskodin ylläpito Ruotsista kotiutetuille helsinkiläislapsille 193 
Toipilaskotien perustamista koskeva aloite 62 
Toivolan koulukoti 27, 28, 64, 192 
Toivoniemen koulukoti 193 

» tilan maanluovutus 28 
» » maataloustyömiehen virkojen lakkauttaminen 64 

Tomtbacka, ks. Haltiala. 
Tontinmittaajien oikeuttaminen suoiittamaan lohkomistoimituksia 240 
Tontinmittauksesta annetun lain ja asetuksen mukaisista toimituksista suoritettavien maksujen 

taksan korottaminen 78, 240 
Tontit, niiden rakentamisaikojen pidentäminen 83, 228 
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Tontit, ks. myös Maanhankintalaki. 
Torikokoukset 234 
Toukolan puistokylän rakennustyöt ^ ^ 

» » vesipostit 39, 107 
Toukolan äitiysneuvola 53 
Toverit, raittiusosasto, sen avustaminen 210 
Traktorinkuljettajat, kaupungin maatilojen, heidän palkkauksensa 137 
Troili oy:n tontin rakentamisajan pidentäminen..., 229 
Trolleyomnibusvaunujen hankinta 39, 98, 264 
Tuberkuloosihuolto 24, 51—52, 59, 177 
Tuberkuloosilääkärin vaalin toimeenpanon järjestely 4, 51 
Tuberkuloosiparantolani henkilökunnan palkkaus ja lomat 177 
Tuberkuloosipotilasten liiton anomus saada harjoittaa työnvälitystä 66 
Tuberkuloosisairaala 25, 40, 51, 59, 180, 183—184, 185,268 
Tuberkuloottisten asuntolain uudelleenjärjestely 51 
Tukholman apu, ks. Ruotsalaiset lahjavarat ja Ruotsista saadut lahjoitukset. 

» ja Helsingin välinen virkamies vaihto 135 
Tukholmassa pidettävä pohjoismaisten pääkaupunkien kunnalliskonferenssi 159 

» » » suurkaupunkien sairaalakonferenssi 159 
Tuki ia työ yhdistyksen avustaminen 196, 197, 198 
Tulipalot 179, 213, 246, 257, 273, 283 
Tullilaitoksen henkilökunnan supistaminen 270 
Tulosääntö, kaupungin v:n 1947 41 
Tunnelin rakentaminen Perämiehenkadun alitse 231 

» » Siltasaaren- ja Porthaninkadun kulmauksesta Kallion urheilukentän 
suuntaan 95 

Tunturilaaksonkatu n:o 11 oy., lainan myöntäminen sille 164 
Tuomarinkylän alueen varaaminen maanhankintalain edellyttämiin tarkoituksiin 83 

» asuntoalueen järjestely 238, 251 
Tuotantokomiteain perustaminen kunnallisiin teollisuuslaitoksiin 154 
Tuotantokomitean jäsenille järjestettävät kurssit 159 
Turpeenhiiltolaitteet, kaasulaitoksen 108, 283 
Turpeenhiiltämöalueen vuokraaminen ja pistoraiteen rakentaminen sinne 282 
Tursontien n:o 1 vuokralaisten hyväksyminen 244 
Turun valtamaantie, yhdystien rakentaminen sinne Jupperista ja Dalsvikista 252 
Turvetuote osuuskunta, moottorijyrän vuokraaminen sille 257 

» » sen ja kaasulaitoksen välinen polttoturpeen hankintasopimus 283 
Tutkijalautakunnan jäsenten vaali 114, 119 
Tuulaakimaksut 271 
Tuurholman lomakodin avustaminen 189 
Tuusulan kihlakunnan muodostaminen 291 
Tyttötyön tukeminen 196 
Työaika 56, 62, 133, 188, 193, 248—249, 261 
Työasiainlautakunta 30, 117, 120, 194 
Työehtosopimukset 4, 13, 136, 137, 138, 150 
Työhuoltoavustukset 191 
Työjärjestys, kaupunginvaltuuston, sen muutos 4 
Työlaitos, kunnalliskodin, sen järjestely 187 

» Uudenmaan läänin suomenkielisten kuntien 186 
Työläisäitien ja lasten kotiyhdistyksen avustaminen 198 
Työntekijäin eläkesäännön muutos 3, 14 

» eläkkeiden korottaminen 140 
» loma- ym. säännöt 14, 138 
» palkkakysymykset 11, 136 
» palvelusehtoja ja sosiaalisia etuja koskevien sääntöjen tulkintakysymysten käsittely 149 
» sairaus- ja hautausapua koskevien määräysten muuttaminen 3, 14 
» tapaturmavakuutuslain mukaan maksettavat päivärahat 138 
» urakkatyöjärjestelmää koskevat neuvottelut 150 
» vaatetushankinnat 204 
» vaihto pohjoismaisten pääkaupunkien välillä 135 
» yleisluottamusmiesten matkakulujen korvaaminen 14 
» yleisten töiden, lukumäärä ym 248, 249 

Työnvälitys, sen harjoittamisluvat 66 
» työvoiman välittäminen kaupungin virkoihin 194 

Työnvälityslautakunnan kokoonpano 116 
Työnvälitystoimiston huoneisto 194 

» merimiesosaston käteiskassa 19,4 
» määrärahat 29 
» ohjesäännön muuttaminen 65 
» työaika 193 
» valtionapu 194 
» virat ja viranhaltijat 29, 66 

Kunnall. kert. 1946, I osa. 21 
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Työpalkkojen säännöstelyssä käytettävä palkkaluokittelu 138 
Työttömyystyöt  
Työtuvat, niiden hoidokeille toimitetun ruoan hinta • 

» » määrärahat iaq 
» » puhelimet . 149 
» » virat ja viranhaltijat > 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 190 

Työvoimalautakunnan määrärahain ylittäminen 69 
Työvoiman välittäminen kaupungin virastoihin 194 
Työvoimapiirin kaupungin maksettavaksi esittämät laskut 194 
Työväen mela-veikot yhdistyksen kanoottivajat 202 

» urheiluliitto, puhelinkeskuksen luovuttaminen sen käyttöön 148 
» » sen avustaminen 69 
» » » oikeuttaminen järjestämään tilapäinen katsomo eduskuntatalon 

edustalle 233 
Työväenopistot 73—74, 117, 120, 216, 218 
Tähkä, raittiusyhdistys, sen avustaminen 210 
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, alueen vuokraaminen sille Kaivopuistosta 86 
Tätä tietä nimisen julkaisun tilaaminen 288 
Töölön haarakirjaston toiminnan laajentaminen 77 

» kansakoulun lisähuoneisto 212 
» » luovuttaminen majoitustarkoituksiin 213 
» lastenseimen avustaminen 198 

Uhlenin, A., avustusrahaston korkovarojen käyttö 190 
Uimahalli, vapaaliput siellä käyntejä varten 168 
Uimalaitokset ja -rannat 29, 40, 202, 253, 277 
Uimastadion 207 
Ulkoilmatanssiaiset Kaivopuistossa 234 
Ulkokuntalaiset, ks. Vieraskuntalaiset. 
Ulkomaalaisten anomukset saada omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta 112 
Ulkömaankauppaa ja merenkulkua käsittelevän julkaisun supistaminen 6 
Ulkonevan rakennusosan rakentamisesta perittävät maksumäärät 46, 168 
Ulkotyömaiden työaika 248 
Ullakkojen sisustaminen asuintarkoituksiin 88, 89, 90, 91 
Ullanlinnan kylpylaitosrakennuksen paikan raivaustyöt 253 
Ulosottolaitoksen tarkkailuosaston huoneisto 168 
Unioninkadun 3:n korjaustöitä koskeva lausunto 227 

» 45:ssä olevien kaupungin huoneistojen vartiointi 177 
» silmäpoliklinikan avustaminen 55 

Urakkatyöjärjestelmää koskevat kaupungin työntekijäin liittojen väliset neuvottelut 150 
Urheilu- ja retkeily lautakunnan johtosäännön muutos 66 

» >> » kokoonpano 116, 119 
» » retkeilymäärärahat 29, 66 
» » retkeily toimiston käteiskassa i 200 
» » » virat ja viranhaltijat 29, 66 

Urheilukadun tontin n:o 50 rakentamisajan pidentäminen 228 
Urheilukentät 29, 40, 201, 253 
Urheilukilpailut 172, 203 
Urlus, osuuskunta, maksunlykkäyksen myöntäminen sille 165 
Ursa, tähtitieteellinen yhdistys, alueen vuokraaminen sille Kaivopuistosta 86 
Uudenmaan läänin kuntien sairaalahanke 83, 180 

» » suomenkielisten kuntien työlaitos 186 
» työlaitosliiton liittovaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaali 122 

Uudenpellon varastoalueen vesijohdon rakentaminen 279 
Uudenvuoden liikenne raitioteillä ja omnibuslinjoilla 267 

» vastaanottotilaisuus Senaatintorilla 221 
Uunisaaren uimalaitos 202, 277 

Vaalilautakunta, kaupunginvaltuuston, sen kokoonpano 112, 113 
Vaalit, kaupunginvaltuutettujen 167 
Vaasan höyrymylly, Munkkisaaren alueen vuokraaminen sille 85 
Vaatetushankinnat, kaupungin työntekijäin 204 
Vainajain muiston kunnioittaminen 161 
Vakuusasiakirjain tarkastus 125 
Vakuutus, liikennelaitoksen omaisuuden 261 
Valiokunnat ja valiokuntapalkkiot 149—154, 214 
Vallilan muuntoaseman rakentaminen 110 

» nuoret kotkat yhdistyksen avustaminen 196, 197 
» Päivän nuoret yhdistyksen avustaminen 210 
» sosialidemokraattisen naisyhdistyksen avustaminen 193, 198 
» » nuoriso-osaston avustaminen 196, 197 
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Vallilan sosialidemokraattisen raittiusyhdistyksen Tähkän avustaminen 210 
» suomenkielisen kansakoulun sisustustyöt 213 
» sähköaseman rakennustyöt 110 

Valmistava poikien ammattikoulu 31, 74, 217 
» tyttöjen ammattikoulu 74, 217, 218 

Valtionapu, ammattikoulujen 218 
» kansakoulujen 216 
» kaupunginorkesterin 221 
» sairaalain 185 
» työnvälitystoimiston 194 

Valtionrautatiet, sopimuksen laatiminen niiden kanssa kaupungin yleiseen liikenteeseen raken-
nuttamista rautateistä . 1 5 3 

Vanhainkodin kannatusyhdistyksen avustaminen 196, 197, 198 
Vanhainkotien avustaminen 196, 198 
Vanhankaupungin muuntoaseman rakennustöistä luopuminen 110 

» suodatinlaitoksen laajentaminen 38, 44, 107 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen, niiden täydentäminen ja vaali 123 
Vankikoppien rakentaminen vanhaan raatihuoneeseen 168 
Vantaanjoen sillan kunnossapito 250 
Vapaaehtoisten palokuntien avustaminen 23, 173 
Vapaaliput Korkeasaaren laivaliikenteessä 200 

» raitioteillä 263 
» uimahallissa käyntejä varten 168 

Vapaan huollon keskuksen avustaminen 63, 189, 198 
Vapaapäivät, virastojen 133 
Varastoalueiden ja -suojien vuokramaksut 204 

» paloturvallisuuden edistäminen 154 
Varattomien lääkärihoidosta suoritettavat palkkiot 50 
Varatyömaat 190 
Varkaustapaukset 130, 133, 165, 181, 182, 183, 186, 187, 191, 216, 258, 283 
Varoitusmerkkien pystyttäminen 265 
Vartiokylän uimarannan järjestäminen 40 
Vartiointi, eräiden Unioninkadun 45:ssä olevien huoneistojen 177 
Vasikkasaaren kesäleirin avustaminen 200 
Vastaanotto- ja ammattioppilaskoti 27, 28, 64, 133, 192 
Veden ottoa koskevan sopimuksen tekeminen Imatran voima oy:n kanssa 280 
Velodromi 29 
Veneen myynti 277 
Veneeristen tautien poliklinikat 4, 53, 178 
Venelaiturien järjestäminen liitosalueelle 38 
Verkkokenttäaluetta koskeva vuokrasopimus 67 
Verojen jälkiperintä 130 
Verolautakunnan jäsenten vaali 121 
Veronlisäystaulukkojen painattaminen 166 
Verotarkkaajien opastuskurssien luennoitsijain palkkiot 133 
Verotus, Helsingin makasiini oy:n 166 

» Raitiotie ja omnibus oy:n 261 
» Talin taimiston 166 
» ks. myös Kunnallisverotus. 

Verotusvalmisteluvirasto, sen huoneistot 132 
» » johtosäännön muutos 3, 9 
» » kalusto 148 
» » määrärahat 10, 22 
» » tiliraportit 132 
» » virat ja viranhaltijat 9 
» siellä tapahtunut varkaus 133 

Verovelvollisen henkilön tuloista tehtävät vähennykset 19 
Veroäyriltä maksettava veromäärä 19, 166 
Vesijohdon rakentaminen Koskelantieltä Mannerheimintielle 279 

» » Pitäjänmäen alueelle 279 
» » Uudenpellon varastoalueelle 279 

Vesijohtolaitos, sen eräiden töiden aloittaminen 280 
» » huoneistot 278 
» » käteiskassa 278 
» » määrärahat 37, 38, 107, 280 
» » Vanhankaupungin suodatinaseman laajentaminen 107 
» » » sähkölaitteiden täydennystyöt 107 
» » virat ja viranhaltijat 37, 106 
» siellä suoritetusta sunnuntaityöstä maksettava korvaus 106 
» työkalujen luovuttaminen sille 278 

Vesijohtotunnelin rakentaminen Mannerheimintien pohjoispäähän 39 
Vesijohtotunnelit, väestönsuojelulaitteiden poistaminen niistä 207 
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Vesijohtotyöt 39, 107> 279 
Vesimaksut, Helsingin diakonissalaitoksen 278 
Vesimittarit • • • • • • • • • 278 
Vesipostit 39, 107, 280 
Vesisäiliöt . 278, 279 
Vetehiset yhdistyksen avustaminen 203 
Viemärit 40, 95, 96, 207, 252, 
Vieraskuntalaisten koulumaksut kaupungin kansakouluissa 72, 216 
Vihannesten tukkukaupan järjestely 276 
Vihdin kunta, Tervalammen työlaitoksen erään peltomaan vuokraaminen sen käyttöön 189 
Vihdinseudun osuusliike, Tervalammen työlaitoksen maa-alueen vuokraaminen sille 63 
Viipurinkadun vesijohtotunneli, väestönsuojelulaitteiden poistaminen sieltä 207 
Viistokammiouunien hankinta kaasulaitokselle 108 
Vilhonvuoren kalliosuoja 246, 284 
Viljelmien luokitustoimikunta 151 
Viljelyspalstatoiminta 190' 
Viranhakuilmoitusten julkaiseminen 134 
Viranhaltijain eläkesäännön muuttaminen 3, 14 

» eläkkeiden korottaminen 140 
» Helsingin maalaiskunnan, sijoittaminen kaupungin palvelukseen 134 
» luontoisetukorvaukset 136 
» osallistuminen eri ammattiyhtymien kokouksiin tai opintotilaisuuksiin 158 
» palkankorotus ja palkkauksen järjestely 10—11, 136 
» palvelusehtoia ja sosiaalisia etuja koskevien sääntöjen tulkintakysymysten käsit-

tely 149 
» yhtymien neuvottelukelpoisuus 134 
» ylityökorvausten perusteet 136 

Viranhaltijakortisto 128 
Viranomaisten antamista jäljennöksistä ym. kannettavista lunastusmaksuista kannettavat 

maksut 10 
Viransijaisuuspalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 139 
Virastot, kaupungin, työvoiman välittäminen niihin 194 
Virasto varatyönteki jät 136, 190 
Virka-aika, ks. Työaika. 
Virkamiesruokala 33, 92, 244 
Virkamiesvaihto 135, 180 
Virkapuvut, kaupunginkanslian vahtimestarien 127 

» Sörnäisten sähköaseman portinvartijain 284 
Virkasäännön muutos 3, 10 

» tulkinta 133 
Virkavapaudet, niiden aikaiset palkkiot 139—140 
Virkavapausmääräysten tulkinta 133 
Virkkulan lastentarha 219 
Vulcan oy., eräiden Lauttasaaren alueiden myynti sille 82 
Vuoden 1918 punaisten invaliidien yhdistys, alueen vuokraaminen sille 231 

» » » » » sen avustaminen 189 
Vuokra-ajan pidentäminen 86 
Vuokra-autoasemat 266 
Vuokra-autoliikenteen uudelleenjärjestely 153 
Vuokra-autotaksa 262 
Vuokrankorotukset, vuokrasopimusten indeksimääräysten edellyttämät, niiden toimeenpanon 

lykkääminen 85 
Vuokrasopimuksen purkaminen 231 
Vuokratutkimuksen suorittaminen 131 
Wuorre asunto-oy:lle lisärakennusoikeudesta määrätyn korvauksen suorittaminen 228 
Vuosikertomukset, kunnallisten elinten, niiden yhdenmukaistaminen 134 
Vuosilomat, palvelusvuosien laskeminen niiden saantia varten 14 

» ks. myös Kesälomat. 
Vuositilintarkastajat 9 
Väestöliitto, huoneistotilan luovuttaminen sen käyttöön 178 

» sen avustaminen 198 
Väestönsuojat 69, 128, 170, 204, 207, 243, 246, 284 
Väestönsuojelujärjestyksen laatiminen 207 
Väestönsuojelulautakunnan kokoonpano 116 

» määrärahat 30, 68 
» ohjesäännön muuttaminen 68 
» säilyttäminen 206 

Väestönsuojelumaksujen maksaminen 207 
Väestönsuojelutarvikkeet 148 
Väestönsuojelutoimiston lakkauttaminen 68 

» määrärahat 68 
Vähä-Huopalahden puhdistuslaitoksen rakentaminen 96 



Hakemisto • 325 

Vähävaraisten lääkärinhoidosta suoritettavat palkkiot 50 
Väkijuomamyymäläin perustamista ym. koskevat lausunnot 112 
Väkijuomayhtiön voittovarojen käyttö 209 
Väkijuomien anniskeluoikeudet 112 

» ostolupatodistusten tarkkailu 209 
Wärtsilä-yhtymä oy., palstojen luovuttaminen Nybondaksen tilan mailta sen käyttöön 239 

» » » sen oikeuttaminen rakentamaan pistoraiteet 274 
Vävaregatan F.K. 1 ab:n tontin rakentamisajan pidentäminen 83 

Yhteenajokysymyksissä tehdyt kaupunginhallituksen päätökset 268 
Yhteiskunnallisen korkeakoulun hallituksen jäsenen ja varajäsenen vaali 122 
Yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen 233 
Yksinäistalot, liitosalueella olevat, niiden nimet 237 
Yleinen ammattikoulu 74, 218 
Yleisen talletusmakasiinin prokuravaltuudet 270 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustaminen 29, 151, 195—197 
Yleisluottamusmiesten matkakulujen korvaaminen 14 

» palkkaus 139 
Yleisten alueiden rekisteri, eräiden alueiden merkitseminen siihen 223 

» töiden lautakunnan johtosäännön muutos 3, 93 
» » » kokoonpano 118, 120 
» » määrärahat 34, 94, 95, 249 

Yliopistollinen opetus kaupungin sairaaloissa 58, 59, 182 
Ylioppilaiden rahankeräys 288 

» raittiusyhdistyksen avustaminen 210 
» terveydenhuoltotoimiston järjestäminen Kivelän sairaalaan 182 

Ylipainoisten autojen käyttö 268 
Ylityökorvaukset 136, 248, 261, 275 
Yömajat kalliosuojissa 69, 243, 246 

Äitiysneuvolat.... 24, 28, 54, 177, 178 
Äitiysneuvonnan järjestäminen 53 
Ärtin, A. ja O., testamentti 79, 165 

Öljyjohdon rakentaminen 287 
Österbon huvila-alueen rakennusten ja irtaimiston osto 38, 92, 147' 



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—31. Edellinen osa. 1945—46. 

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—13. 1927—48. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknillisten laitosten halli-
tuksen julkaisema. 
1—33. 1916—48. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1—33. 1916—48. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—15. 1916/17—1944/45. 

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—38. 1919—49. 

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—59. 1908—46. 
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—21. 1934—49. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 
1—26. 1923—48. 

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

G. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
Julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisin rinnakkaistekstein. 
1—6. 1950. 




