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Huoltotointa varten v:n 1948 talousarvioon merkityt määrärahat .. . . . 20 
Huoltoviranomaisten oikeuttaminen saamaan verotuksen yhteydessä annettuja tietoja 159 
Huoltoviraston muutto- ym. kustannukset 159 

» määrärahain ylittäminen : 52 
» virka-aika 159 

Huoneenvuokralautakuntien huoneisto 143 
» kokoonpano 96, 98, 99, 143 
» määrärahain ylittäminen 44 
» uudelleenjärjestely 43 

Huoneenvuokratoimiston työaika 114 
» viranhaltijat 143 

Huopalahden ampumaradalle johtavan tien ja sillan korjaaminen 206 
» kunnan lautamiehen J. R. Meriluodon palkka 241 

Hyvösen lastenkodin avustaminen 55 
» » talousarvioehdotuksen hyväksyminen 163 

Hälytyslaitteiden asentaminen Aleksis Kiven kansakouluun 179 
» » kaupunginkanslian kassaholviin 174 

Hämeentien leventäminen 206 
» tonteille vahvistetun rakentamisajan pidentäminen 189, 190 

Häädättyjen henkilöiden muuttokustannusten suorittaminen 241 
Högkullan terveystalon vuokran suorittaminen 148 
Höyrypätoj en hankkiminen kulkutautisairaalaan 48 

Ikäkorotusten myöntämistapaa koskevat esitykset 115 
» saantia koskevien määräysten muuttaminen 8—9 

Ilmatorjuntapattereiden purkaminen 125 
» rakentamisesta johtuneet vahingot 173 

Imatra nimisen raittiusseuran avustaminen 176 
Indeksivuokrat, omakotialueiden 191 
Industri-Brand nimisen yhtiön omistaman tontin muuttaminen liiketalotontiksi 77 
Influenssaepidemian torjuminen . 147 
Invaliidien avustaminen 161 
Irtaimen omaisuuden, kaupungin, inventointi 5 

» » » palovakuuttaminen 122 
» » » tarkasta jäin ja heidän puheenjohtajansa vaali 97 
j> » » » kertomus 113 

Irtaimistoluettelot, kalustoesineiden poistaminen niistä 113 
Irtolaishuoltoa valaisevan lyhytfilmin valmistaminen 159 
Irtolaisosaston lakkauttaminen Tervalammen työlaitoksesta 21, 160 
Isohuopalahden rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista perittävät maksut 141 
Istutukset, kaupungille kuulumattomat, niiden kunnossapito 209 
Itämerenkadun julistaminen tavalliseksi kaduksi 221 

Johanneksen kirkon istutusten kunnossapito 209 
Johtosääntö, huoneenvuokralautakuntien, sen 12 §:n muuttaminen 43—44 

» kaupunginkirjaston, sen muuttaminen 66 
» kiinteistölautakunnan, sen muuttaminen 67 
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Johtosääntö, kiinteistötoimiston, sen muuttaminen 67 
» nuorisotyölautakunnan, sen vahvistaminen 59 
» Oulunkylän terveyssisaren, sen vahvistaminen 148 
» tilastotoimiston uusi, sen hyväksyminen 4 
» verotusvalmisteluviraston, sen 6 §:n muuttaminen 5 

oulukuun 27 p:n määrääminen vapaapäiväksi 114 
uhannusaaton määrääminen vapaapäiväksi 114 
uhannusjuhlan järjestäminen Hietarantaan 170 
ulkaisujen osto 240 
ulkaisutoiminta, tilastotoimiston 110 
ulkisivupiirustusten tarkastajain vaali 98 
äihin hukkumisen vaaran ehkäiseminen 180 

„arvelän tehtaat oy:n oikeuttaminen rakentamaan öljy- ja tärpättiputken katumaahan 193 
Jätekeskus oy:n oikeuttaminen asentamaan juoksunostureita Länsisatamasta vuokraamaansa 

varastosuojaan 228 
Jätepaperin myynti 111 

» varastointi 230 
Jätteiden poistaminen Katajanokalta 229 
Jääkiekkoratalaitteiden lainaaminen 172 
Jäänsärkijät 225 

Kaapelitunnelin rakentaminen kortteliin n:o 52 193 
Kaartin maneesin käyttö 193 
Kaasuannosten korottaminen 91 
Kaasulaitoksen auton myynti 236 

» esimiesten virka-aseman selvittäminen 235 
» laajentaminen 90, 236 
» liittymismaksun poistaminen ja sen korvaaminen mittarivuokralla 91 
» määrärahat 10, 32, 34, 91, 92 
» pääkonttorissa tapahtunut murtovarkaus 237 
» tuotantokomitean kokouspalkkiot 235 
» työaika 235 
» työpajan huoneistotilan laajentaminen 236 
» töiden aloittamiseen myönnetty lupa 236 

Kaasumittarien lukeminen 236 
» mittarin vuokrien rahastuksesta maksettava palkkio 235 

Kaasun säännöstely 231 
Kaasunsäännöstelyvaliokunnan jäsenen vaali 128 
Kaasurahakkeiden myyntipalkkio 236 
Kaasupumpun hankkiminen 91 
Kaasuvalaistuskuluj en suorittaminen 236 
Kaatopaikkojen määrääminen liitosalueella 127 
Kaatuneiden muiston kunnioittaminen 136 

» omaiset yhdistyksen Helsingin osaston avustaminen 165 
» vanhemmat yhdistyksen avustaminen 168 

X X teatteripäivien avustaminen 67, 186 
Kahlaamon sijoittaminen kaupungin pohjoisosaan 57 
Kahvin jakelu köyhäinhoidon avunsaajille 159 
Kaisaniemen kansakoulun rakennustyöt 36, 61 
Kaisaniemenkadun tontille nro 1 määrätyn rakentamisajan pidentäminen 189 
Kaisaniemenkatu n:o 4 nimisen yhtiön omistaman tontin muuttaminen liiketalotontiksi 75 
Kaivopuiston kortteli n:o 199, kaistaleen lunastaminen siitä 34, 69 

» korttelissa n:o 204 sijaitsevaa tonttia nro 9 koskeva asemakaavanmuutos 77 
» pienoisluistinradan järjestäminen 170 
» rantatien rakentamiseksi hankittava maa-alue 187 
» rautatietunnelin muutostyöt 227 
» tähtitorni, erikoisnäytäntöjen järjestäminen siellä 195 

Kalamessut, kaupungin osallistuminen niihin 230 
Kalan jäädyit ämörakennus, tontin luovuttaminen sitä varten 72 
Kalasataman suolakalavaraston luonnospiirustusten hyväksyminen 230 
Kalevankadun tontti nro 31, siellä olevan rakennuksen ullakon sisustaminen 76 
Kalliolan kannatusyhdistyksen avustaminen 165, 168 

» orkesterin avustaminen 27 
Kalliolinnantien tonttia nro 16 koskeva asemakaavanmuutos 187 
Kallion demokratian pioneerit yhdistyksen avustaminen 166 

» haarahammasklinikan korjaustyöt 150 
» kansakoulu, näyttämön ja laululavan rakentaminen sille 178 
» kirkon istutusten kunnossapito 209 
» sosialidemokraattisen nuorisoseuran avustaminen 165 
» urheilukentällä tapahtunut varkaus 170 
» yhteiskoulun raittiusseuran avustaminen 176 

Kallioniemen kesäkodin avustaminen 165, 168 
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Kalliorinteen lastentarha ja -seimi, vaatteiden kuivaushuoneen vuokraaminen niitä varten ... 184 
Kalliosuoja, Suomen punaisen ristin sairaalan, sitä koskeva sopimus 157 

» Tähtitorninmäen, sen sähkömoottorin vuokraaminen rakennushallitukselle 199 
Kalliosuojien majoitusmaksut J99 
Kalustoesineiden poistaminen irtaimistoluetteloista 113 
Kaluston hankinta ja korjaukset # ; *21 
Kansakoulukanslia, suomenkielisten kansakoulujen, toimistoapulaisen viran perustammen sinne 59 
Kansakoulunopettajain lakko 177 
Kansakoulut, huoneistoja koskevat kysymykset 178, 179 

» kaupunginvaltuuston niitä koskevat päätökset 25, 36, 59—62 
» kesäsiirtoloiden avustaminen 168 
» lippujen myynti niille 212. 
» luokkien oppilasmäärän vahvistaminen 61 
» nuoren ahertajan päiväkirjan hankkiminen 179 
» opettajien palkkauksen järjestely 60, 117 
» opettajille maksettava palkka lakkopäiviltä 177 
» oppilaiden terveydenhoitoa koskevat asiat 178 
» » varoittaminen heikoille jäille menemisen vaaroista 180 
» palkankorotuksen myöntäminen vuosisijaisille 177 
» puhevikaisten opettajan viran perustaminen 177 
» raittiustyön tukeminen 180 
» ruotsinkielisten koulujen opettajakuoron avustaminen 25 
» »> » suullisen esitystaidon neuvojan, kouluhoitajattarien 

ja veistokaluston hoitajan virkojen perustaminen ... 60 
» » » taloudenhoitajan ja sihteerin virkojen uudelleenjärjestely 59 
» siellä tapahtunut murtovarkaus 181 
» siivoojain palkkausjärj estely 177 
» siveysopin opetuksen antaminen niissä 179 
» sääntöpalkkaisten virkain määrärahan käyttö vuosisijaisten palkkaamiseen 177 
» taloudenhoitajan ennakko varain määrän korottaminen 177 
» talousarvioon merkityt määrärahat 25 
» valtionapu 39, 180 
» viljelyspalstojen vuokraaminen koulujen henkilökunnalle 179 
» viransijaisten opettajien palkkaus 177 

Kansakoulutalojen rakentaminen 36 
Kansalaisoikeudet, Suomen, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 95 
Kansallismuseon pihamaan puiston kunnossapito 209 
Kansanavun Helsingin paikallistoimiston avustaminen 53 

» » » juhannusjuhla 170 
Kansaneläkelaitos, sille suoritettavat korvaukset 24 

» tontin varaaminen sen toimitaloa varten 189 
Kansaneläkemaksujen perintä 140 
Kansanhuollon ohjesäännön muuttaminen 58 
Kansanhuolto, kaupunginvaltuuston sitä koskevat päätökset 58 
Kansanhuoltolautakunnan alaisten virkojen uudelleenjärjestely 24 

» jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 100 
Kansanhuoltotoimisto 173 
Kansanteatterin johtokunnan jäsenen vaali 243 
Karhu-Kissat niminen seura, jääkiekkoratalaitteiden lainaaminen sille 172 
Karjalankadun tontille n:o 5 määrätyn rakentamisajan pidentäminen 189 
Kartta-aineiston käyttö ym 187 
Kassantarkastukset, revisiotoimiston suorittamat 112 
Kassa vajausten peittäminen 110, 237 
Kasvatusapua koskevien määräysten soveltaminen 117 
Kasvatusopillisen kirjasto- ja lukusalisäätiön avustaminen 166 
Kasvitieteellinen puutarha, kasvien lahjoittaminen sille 210 
Katajanokan kappaletavara-aseman rakennussuunnitelma 228 

» laiturin uudistaminen 226 
» Rahapajanrannan nosturien hankkiminen 41 
» satamatyöntekijäin huoltorakennuksen rakennusohjelma 228 
» varastorakennuksen n:o 1 jätteiden poistaminen 229 
» vuota- ja öljy varastorakennuksen rakentaminen 41 

Katujen kunnossapitoalueiden rajojen tarkistaminen 186 
» nimien hyväksyminen 200 
» » muuttamista koskeva aloite 83 
» talvipuhtaanapito 84, 210 

Katuvalaistus 239 
Kauppahallit 196 
Kauppakorkeakoulun korttelissa n:o 428 olevaa tonttia koskeva asemakaavanmuutos 78 
Kauppateknikkojen yhdistyksen anoman työnvälityksen harjoittamisluvan epääminen 56 
Kauppatilaston julkaiseminen 110 
Kaupungin talojen korjaukset 196 
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Kaupunginagronomin valtuuttaminen edustamaan kaupunkia eräissä toimituksissa 202 
Kaupunginarkisto i 4, 109 
Kaupunginhallituksen asiamiesosaston henkilökunta 104, 107 

» diarioon merkittyjen ratkaisemattomien asiain luettelo 106 
» edustajat lautakunnissa, johtokunnissa ym 105 
» ja kaupungin lautakuntain yhteistyö 105 
» kokoonpano ja kokoukset 104 
» määrärahain ylittäminen 3—4 
» ohjesäännön vahvistaminen 3 
» vuosijäsenten vaali 3 

Kaupunginjohtajat 106, 186 
Kaupunginkanslian kassaholvi, hälytyslaitteen asentaminen sinne 174 

» sanelulaitteen hankkiminen 122 
» vahtimestarien käteiskassa 107 
» » virkapuvut 107 
» viranhaltijat 104, 106 
» virkojen uudelleenjärjestely 3 

Kaupunginkellari, taideteosten hankkiminen sinne 186 
Kaupunginkellarin käyttö 198 

» sisustaminen 80 
Kaupunginkirjaston hankittava kirjallisuus Suomi-Neuvostoliitto-seuran Pakilan osaston käyt-

töön 185 
» johtosäännön muuttaminen 66 
» kirjastoapulaisen nimityksen muuttaminen kirjastoamanuenssiksi 185 
» määrärahain ylittäminen 66 
» Neuvostoliitolle vihamielisen kirjallisuuden luovuttaminen valtiolliselle 

poliisille 185 
Kaupunginkätilön virkojen perustaminen 46 
Kaupunginmetsänhoitajalle oman auton käytöstä virkatehtävissä myönnettävä korvaus 186 
Kaupunginmuseon viran uudelleenjärjestely 66 
Kaupunginorkesterin luovuttaminen hyväntekeväisyystilaisuuksiin 185 

» vahtimestarit, työaikalain soveltaminen heihin 116 
» valtionapu 39, 185 

Kaupunginpuutarhan asuinrakennuksen muutostyöt 208 
» lahjoittamat kasvit kasvitieteelliselle puutarhalle 210 

Kaupungintalon juhlasalin käyttö 185, 197—198 
» » siivoaminen 106 
» juhlasalissa toimitetut akustiset tutkimukset 197 

Kaupunginvaltuuston asiakirjojen käännöspalkkio 105 
» jäsenmäärää koskevan kaupunkien kunnallislain pykälän muuttaminen 2 
» jäsenten vapauttaminen tehtävistään 1—2 
» kokoonpano, kokoukset ym 1—2 
» määrärahan ylittäminen 3 
» vaalilautakunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 97 

Kaupunginviskaalinviraston apulaissyyttäjän tehtävien hoitamisesta myönnetyt palkkiot 142 
» työvoiman lisääminen 142 

Kaupunginvoudin, toisen, asiakirjojen seulominen 141 
Kaupunginvoudinkonttorit 42 
Kaupunkiliiton ansiomerkin myöntäminen eräille kaupungin viranhaltijoille 136 

» palkka-asiainneuvoston kiertokirjeet 117 
Kaupunkilähetyksen avustaminen 165, 168 

» Kilossa olevan lastenkotirakennuksen korjaaminen ja laajentaminen 55 
Kavallukset, Helsingin osakepankkiin maksettujen kunnallisverojen 140 

» satamalaitoksessa tapahtuneet 223 
» tuberkuloosihuoltotoimistossa tapahtuneet 45 
» työtuvissa tapahtuneet 161 

Keilailuottelun toimeenpano 173 
Kelkkamäen rakentaminen Pakilaan 170 
Kellokosken piirimielisairaala, Marian sairaalan pesulan luovuttaminen sen käyttöön 157 

» piirimielisairaalan avustus 20 
» » määrärahan ylittäminen 51 

Kellosaaren lentokonehallia koskeva ostotarjous 229 
» » koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen 229 

Kenttäkeittiöiden hankkiminen nuorisoleireille 171 
Keski-Helsingin asemakaava 200 

% » demokratian pioneerit yhdistyksen avustaminen 166 
Keski-Töölön lastenhoidonneuvolasta varastettujen vaatetusesineiden korvaaminen 151 
Keskussairaalahanke, Uudenmaan läänin kuntien 158 
Kesälomat 108 
Kesävirkistystoiminnan avustaminen 167 
Keuhkotautisten lasten hoitoa varten v:n 1948 talousarvioon merkitty määräraha 22 
Kielitaitosäännön, viranhaltijain, muuttaminen 6, 125 
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Kiinteistöjen luokitus ja rekisteröinti verotusvalmisteluvirastossa 16 
» omistamista ja hallintaa koskevat anomukset 95—96 
» palovakuuttaminen 80 

Kiinteistökauppoja koskevat lausunnot 190 
Kiinteistölautakunnan alaiset viranhaltijat 186 

» johtosäännön muuttaminen 67 
» jäsenten ja puheenjohtajan vaali 97, 101 

Kiinteistömäärärahat 15, 27, 68 
Kiinteistötoimisto, päällystakkien luovuttaminen sille 145 
Kiinteistötoimiston johtosäännön muuttaminen 67 

» maatalousosaston alaisten maatilojen työnjohtajain virkojen vakinaistaminen 67 
» ylivahtimestarin käteiskassa 186 

Kiinteän omaisuuden hankkimista koskeva lausunto . 244 
» » tarkastajain ja heidän puheenjohtajansa vaali 97 

Kiiski oy:n korttelissa n:o 309 omistaman tontin jakaminen kahtia 77 
Kiljavannummen keuhkotautiparantolan yhtiökokous 241 
Kilo-Konungsbölen asemakaava 202 
Kilon rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista perittävät maksut 141 
Kilpi raittiusyhdistyksen avustaminen 176 
Kimmontien tontin n:o 5 a varaaminen lastentarhaa varten 192 
Kirjapainokoulun ammattiopettajan nimitys 63 

» huoneiston luovuttaminen kurssitoimintaa varten 182 
» hyväksi tehty testamenttilahjoitus 63 139 
» jaettaviksi myönnetyt stipendivarat 183 
» litografisen osaston perustaminen 25, 63, 181 
» opetuksen muuttaminen yhtäjatkoiseksi 62 
» rehtorin opetusvelvollisuuden määrääminen 63 

Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjastolautakunnan jäsenten ja puheenjohtajan vaali 101 
Kirjoja sokeille yhdistyksen avustaminen 166 
Kivelän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 154, 155 

» » » kaupunginvaltuuston päätökset 49 
» sairaalan ajotien rakentaminen 206 
» » hoitopaikkojen lukumäärä 153 
» » mielisairasosaston hoitopaikkojen luvun vahvistaminen 155 
» » puhelinkeskuksen laajentaminen 123 
» » työvoiman lisääminen 19 

Kivimäki, H., sairaanhoitajatar, hänen ylläpitämänsä lastenkodin avustaminen 165 
Klobbskogin rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista perittävät maksut 141 
Kodinhoitajattarien asunnon sisustaminen Harjun ruumishuoneeseen 151 
Koirien hautausmaan aitaaminen 168 
Koitto nimisen raittiusyhdistyksen avustaminen 176 
Koksinmurskan myyntihinta 237 
Komiteat ja komiteapalkkiot 102, 123—129 
Konepajat, kaupungin, niiden yhteistyön järjestäminen 127 
Konttorikoneiden hoito 122 

» korjaus ym. kustannusten tilittäminen 108 
Konungsbölen rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista perittävät maksut 141 
Koripallokentän rakentaminen Merisataman ranta-alueelle 56 
Korkeasaari, hevosen hankkiminen sinne 169 

» sen kaitsijan viran lakkauttaminen 56 
» » liikennettä välittävän moottorilautan tilaaminen 35, 56 
» » liikenteen järjestäminen ja liikennemaksujen vahvistaminen 218 

Korkeussuhteet, eräiden korttelien, niiden vahvistaminen 202 
Korot ja lainakustannukset nimisten määrärahojen ylittäminen 12 
Kortteli n:o 280, sen tontin n:o 14 myynti Tukkukauppojen oy:lle 72 
Korttelit n:o 101—116, 81 kaupunginosan, poikkeuksen myöntäminen niitä koskevasta uudis-

rakennuskiellosta 79 
» » 468 ja 469, niiden varaaminen kansaneläkelaitoksen toimitaloa varten 189 

Korva-, nenä- ja kurkkutautiosaston järjestäminen Kivelän sairaalaan 49 
Korvausanomukset 180 
Koskelan puistokylän asukkaiden vuokrakysymys 80, 198 

» » kahden tontin vuokralle antaminen 191 
» » tontin varaaminen lastentarhaa varten 192 
» » vesipostien rakentaminen 193 

Koskelantien katuprofiilin vahvistaminen 202 
Koskinen, E., rouva, hänen kuukausiavustuksensa korottaminen 55 
Kotiapulaisten kodin avustaminen 165 
Kotikonnun omakotialueen vesijohdon rakentaminen 195 

» rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista perittävät maksut 141 
Kotisisarten palkkaamiseen myönnetty avustus 165 
Kotisisartoiminnan, väestöliiton, avustaminen 21 
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Kotitalouskurssien avustaminen 183 
Kotitalouslautakunnan jäsenten ja puheenjohtajan vaali . . . . . . . 101 

» käytössä olevan työväenopistotalossa sijaitsevan huoneiston sähkötyöt 183 
» määrärahain ylittäminen 64 
» opetuspesulan koneiston hankinta · 64 

Kotitalousopetuksen järjestäminen Taka-Töölössä 183 
Kottby privata svenska barnträdgärd nimisen lastentarhan avustaminen 26, 166 
Kouluhammasklinikat 46, 150 
Koulukasvitarhat 180 
Koulukasvitarhatoiminnan järjestäminen liitosalueella 126 
Koulukotien valtionapu 38 
Koulumatkailutoimisto oy:lle myönnetyn lainan ehdot 138 
Koulupsykologin viran perustaminen 25, 59 
Koulutontin luovuttaminen Munkkiniemestä 71 
Kreikkalaiskatolisen hautausmaan laajentaminen 72 
Kroonisia tauteja sairastavat, hoitopaikkojen hankkiminen heille 52 
Kruununhaan kansakoulutalon jälleenrakentaminen 36, 61 

» kansakoulutonttia koskeva yliopiston ostotarjous 189 
Kruunuvuorenkadun talon n:o 11—13 jälleenrakentaminen 35, 80 
Kuljetustyöntekijäin palkkojen laskemisperusteet 120 
Kulkutautien torjunta 147 
Kulkutautisairaalan erään paviljongin korottaminen 36, 48 

» määrärahat 19, 48 
» pesukoneen ym. hankinta 154 
» ruokailutilojen laajentaminen 48 
» taloudenhoitajan toimisto, siellä tapahtunut murtovarkaus 154 
» tarkastuspaviljongin avajaistilaisuus 134 
» » kalustaminen 37, 154 
» tilapäissairaalan tarvikkeiden hankinta 37 
» työvoiman lisääminen 19, 48 
» viranhaltijan häätäminen virka-asunnostaan 154 

Kulosaaren erään alueen järjestely 205 
» haarakirjaston sisustaminen 66 
» kansakoulu, kouluaterioiden järjestäminen siellä 178 
» kartanon puiston kunnostaminen 37 
» » rakennusten korjaaminen 82 
» » saunan rakentaminen 35 
» silta 199 
» vapaaehtoisen palokunnan toiminnan lakkauttaminen 146 

Kultaseppäkoulun avustaminen 66 
Kulttuurityö yhdistyksen avustaminen 166 
Kumpulan korttelin n:o 930 varaaminen uimahallia ym. varten 57 

» koulupuutarhan kalustovajan korjaaminen 180 
Kunnallisen poliklinikan perustaminen kaupungin palkannauttijoita varten 125 

» vaalilain muuttamista koskeva aloite 95 
Kunnalliset työväenasunnot, niitä varten myönnetyn korjausmäärärahan ylittäminen 81 

>> » siellä sattuneen tulipalon aiheuttamien vaurioiden korjaaminen 
196—197 

Kunnallishallinnon alalla tapahtuvan tutkimistyön edistäminen 3 
Kunnallishallintoa, Helsingin kaupungin, valaisevan julkaisun laatiminen 110 
Kunnalliskalenterin julkaisemista koskeva päätös 110 
Kunnalliskodin hoidokkien viihdytystoimintaa ja henkistä huoltoa varten myönnetyt määrä-

rahat 20 
» puukotetun vartijan sairaslomapalkka 53 
» päivystystyön järjestäminen 160 

sairasosaston perustaminen 160 
sisäisen puhelinverkoston uusiminen 123 
sokerin saanti 160 

» työaika 159 
» työlaitosrakennuksen muutostyöt 53 
» virkojen uudelleenjärjestely 53 

Kunnalliskonferenssi, pohjoismainen, sen pitäminen Helsingissä 133 
Kunnalliskotikysymyksen ratkaisemista koskeva aloite 53 
Kunnallislakiin sisältyvän kaupunginvaltuuston jäsenmäärää koskevan pykälän muuttaminen 2 
Kunnallispormestarin vaali 141 
Kunnallisten asuinrakennusten rakentaminen Kymin- ja Limingantien varrelle 35, 81 

» pesulain perustaminen 126 
» toipilaskotien perustamista koskeva aloite 52 

Kunnallisvaalit 94 
Kunnallisverotus 14, 140 
Kunnantyöntekijäin kesävirkistyskodin avustaminen 167 

» liiton liittoedustajien vaalien suorittaminen 121 
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Kuorma-autonkuljettajien tuntipalkka 120 
Kuorma-autotyö, sotaleskien käyttö siinä 120 
Kuortaneenkadun tonttia n:o 1 koskevan rakentamisajan pidentäminen 190 
Kurkiharju, F. M., kansakoulunopettaja, hänen palkkakysymyksensä ratkaiseminen 60 
Kurssitoiminta !. . 24, 133, 162, 177 
Kutsuntalautakunnan jäsenten vaali 243 
Kuumanvedenvaraajan hankkiminen Kivelän sairaalaan 155 
Kuuromykkäin hyväksi tehtävän työn tukeminen 165 

» raittiusseuran Surdin avustaminen 176 
Kyllästyslaitoksen, Helsingin, johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 243 
Kyllästämisyhtiön osakkeiden ostaminen 13, 35 
Käpy asunto-oy:n johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 242 
Käpylä asunto-osuuskunnan johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 243 

» vanha, lasten päiväkodin perustaminen sinne 65 
Käpylän kansakoulun lisärakennuKsen aiheuttama asemakaavanmuutos 78 

» » & pääpiirustusten valmistaminen 178 
» » » rakennustöiden alkaminen 36, 61 
» lastentarhan huoneistokysymys 184 
» raviradan ympäristön kunnostaminen 201 

Käsiteollisuus, tonttien järjestäminen sitä varten 200 
Kätilöiden koulutusta koskeva sopimus 149 

» palkkaamista varten saatava valtionapu 149 
Kätilövoimaa käyttävien' laitosten luovuttaminen terveydenhoitotyön opetuspaikoiksi 149 
Käyttörahaston pääoma 12 

» sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus 12 
Käännöspalkkio, kaupunginvaltuuston asiakirjojen 105 
Köyhäinhoidon avunsaajat, kahviannosten antaminen heille 159 

» laitoshoidon laajentaminen ja järjestely 125 
Köyhäinhoitoa valaisevan lyhytfilmin valmistaminen 159 

Laajalahden asuntoalueella olevan Torppa n:o 21 nimisen asuinrakennuksen myynti 197 
» asuntoalueen rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista perittävät maksut .... 141 

Laajasalon erään tien kunnostaminen 207 
» palokaivojen perustaminen 145 

Laaksolan kirjailijako ti nimisen testamenttilahjoituksen epääminen 67 
Lahjoitusrahastot 139, 161 
Lainat, kaupungin myöntämät 13, 138, 139 

» » ottamat 13, 137 
Laiturien kunnossapito 226 
Lakko, viranhaltijain suunnittelema, sen aiheuttamat toimenpiteet 231 
Lakkopäiviltä maksettava palkka kansakoulunopettajille 177 
Lapinlahden kansakoulun hammasklinikka, hampaidenhoidon antaminen siellä äitiysneuvoloi-

den kirjoissa oleville naisille 150 
» » huonetilojen käyttäminen väliaikaisen opettajakorkeakoulun tar-

koituksiin 179 
» » voimistelusalin käyttö 179 
» kansakoulussa loukkaantuneen oppilaan P. Haverisen sairaalakulujen korvaaminen 180 
» vanhan kansakoulutalon kunnostaminen 178 
» » » luovuttaminen Marian sairaalan kesälomasi]aisten majoi-

tuspaikaksi 179 
» » » sotilasmajoituksesta kärsimät vahingot 179 

Lapinlahdenkadun talo n:o 10, öljylämmityslaitteiden hankkiminen sinne 80 
» tontilla n:o 31 sijaitsevan rakennuksen korottaminen 76 

Lapinniemen puiston erään osan järjestäminen urheilukentäksi 56 
Lapsilijsät 8, 115, 118 
Laskunen ym. hyväksyminen 105, 108, 109 
Lasten päiväkodin sijoittaminen Kalevankadun 44:ään 76 
Lastenhoidonneuvolat 46, 149, 150 
Lastenhoitokurssilaisten harjoitteleminen Marian sairaalassa 154 
Lastenklinikan neuvolahuoneiston käyttöä koskeva sopimus 150 
Lastenklinikasta kaupungille varattujen hoitopaikkojen käyttö 125 
Lastenkotien, yksityisten, avustaminen 55, 165 
Lastenlinnan ullakon sisustaminen asuin- ym. tarkoituksiin 78 
Lastenpsykiatrin toimiston määrärahat 18 

» » terveyssisaren virkaloma 150 
Lastenruokintatoiminta 163 
Lastensairaalassa olevien kaupungin hoitopaikkojen käyttö 157 
Lastensuojelulautakunnan alaiset laitokset, päivystyksen järjestäminen niissä 162 

» jäsenten ja varajäsenten vaali 96, 97 
Lastensuojelumäärärahat 21, 54 
Lastensuojeluohjesäännön muutos 53 
Lastensuojelutyö, yksityinen, sitä koskeva selostus 163 
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Lastensuojelu viraston tilapäisen työvoiman palkkaaminen 162 
» virkojen uudelleenjärjestely 

Lastentarhain kesäsiirtolayhdistyksen avustaminen J68 
Lastentarhat, liitosalueella olevien laitosten lasten terveydenhoito 183 

» niiden arvioitu valtionapu 
» » huoneistokysymykset ^ 4 , 196 
» » johtajien palkkioiden korottaminen 64 
» » johtokunnan a l a i s e n puistoleikkitoiminnan ohjaajan palkkaaminen 65 
» » » jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 101 
» » kanslian siivoojan viran lakkauttaminen 64 
» » lukumäärän lisäämistä ja niiden hallinnon jakamista ruotsinkielisten asuk-

kaiden etua silmälläpitäen koskeva aloite 65 
» » määrärahat 26, 65 
» tilapäisen apulaistarkastajan palkkaaminen niitä varten 26 
» tonttien varaaminen niiden tarpeisiin... 192 
» uusien virkojen perustaminen niihin 64 
» yksityiset, niiden avustaminen 65 

Lautan tilaaminen Korkeasaaren liikennettä varten 56 
Lauttasaaren kalliosuojan päällä olevien vajarakennusten myynti 197 

» kansanhuoltokanslian lakkauttaminen 174 
» kansanpuiston laivalaiturin hoito 169 
» lapset, lastentarhain ja leikkikenttien perustamista heille koskeva aloite 65 
» lastentarhan laajentaminen 64 
» maantiesillan kunnossapito 206 
» palopostien siirtäminen kaupungin hoitoon 234 
» Pohjoiskaaren 48:ssa olevien huvilarakennusten osto 34, 35, 64, 196 
» Tiirakarinniemi, sähköjohdon rakentaminen sinne 239 
» verotusvalmistelutoimiston lakkauttaminen 114 
» vesijohtoverkoston myyntitarjous kaupungille 234 
» yhteiskoulun avustaminen 26 

Leikkikentän järjestäminen Säätytalon puistoon 209 
Leiriytymisalueiden hankkiminen 171 
Lentoaseman ravintola, anniskeluoikeuden myöntäminen sille 95 
Lentokenttä, Helsingin, sen ympäristön istutusten kunnossapito 209 
Lentolehtisten. levittäminen ilmasta 240 
Leppäsuon lastentarha, kiipeily välineiden ja puistokeinun hankkiminen sinne 184 
Leppävaaran rakennussuunnitelman hyväksyminen 79 
Leppävaarassa olevan alueen luovuttaminen talonmies J. T. Juutilaiselle 71 

» » lastenkodin avustaminen 165 
» » pajarakennuksen myynti 197 

Leski- ja orpoeläkekassan eläkkeennauttijain eläkemäärien korottaminen 11 
» » » johtokunnan jäsenten vaali 98 
» » » sääntöjen muutos H 

Liikennejärjestyksen valmistelukomitean jäsenen vaali 127 
Liikennelaitoksen konttorihuoneiston vuokran korottaminen 215 

» lautakunnan jäsenten ja puheenjohtajan vaali 101 
linja-autojen vajarakennuksen korjaaminen 85 
linja-autonkuljettajien palkankorotus 84 
linjoilla kannettavat maksut 217 
löytötavararahaston sääntöjen vahvistaminen 84 
määrärahat 10, 30, 84 
oikeuttaminen myymään Askolassa oleva polttouuni 216 
palkanmaksujärjestelmän uudelleenjärjestely 214 
päivystystyön järjestäminen 215 
toimihenkilökunta 213 
vajarakennukset 215 
virka-aika 215 

Liikenneluvan myöntämistä koskevat lausunnot 222 
Liikennemaksujen korottaminen 87 
Liikennesuunnitelman laatiminen Suur-Helsinkiä varten 213 
Liikenneturvallisuuden tehostaminen 222 
Liikenteen järjestely 219—221 
Liitosalueella olevan irtaimen omaisuuden palovakuuttaminen 122 
Liitosalueen aluelääkärien sairaanhoitajattaret, polkupyörien hankkiminen heille 148 

» eräitä osia koskeva rakennuskielto 79 
» lastentarhain lasten terveydenhoito 183 
» liittäminen Helsingin kaupunkiin kameraalisessakin suhteessa 188 
» teiden ym. korjaus ja kunnossapito 206—207 
» tiemaksut 28 
» tilojen merkitseminen maarekisteriin 186 
» urheilulaitteiden hankkiminen 37 
» vedensaannin tyydyttäminen 210 

i 7 
Kunnall. kert. 1947,1 osa 1' 
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Liitosalueen viemäriverkoston suunnittelu ym. .. 127 
» yleisten kaatopaikkojen määrääminen 

Liitosalue, ks. myös Esikaupunkialue. 
Liljebladin, A., lahjoitusrahaston korkovarojen käyttö 
Linja-autoasemalla kannettavat maksut 
Linja-autojen vajarakennuksen korjaaminen 
Linja-auton n:o 41 kulkureittiä koskeva aloite 
Linja-autonkuljettajien palkankorotukset 84 
Linja-auto ks. myös Omnibus. 
Linnankoskenkadun tasoittaminen ^ b 
Lippujen käyttö ök a i 
Litografiosaston perustaminen kirjapamokouluun ^ 
Liuskasaaren vuokraoikeuden pidentäminen 74 
Lohkomistoimituksia koskevat lausunnot 202 
Lomakodin kannatusyhdistyksen avustaminen 168 
Lomanvietto, suurperheisten ja vähävaraisten 126 
Luokitustoimikunnan asettaminen 102 
Luontoisetukorvausten vahvistaminen 11® 
Luoton, lyhytaikaisen, ottaminen 137 
Luotsaustaksan korottaminen 225 
Luottamusmiesten, kaupungin, palkkiosäännön muuttaminen 6 
Lyijymalmilöytöjä, Pakilan, koskevat asiat 1°° 
Lykkäyksen myöntäminen maksujen suorittamisessa '··· J40 
Lämmityslakko 147 
Lämpimän veden jakelu Kivelän sairaalassa 155 
Länsi Viertotie 35 asunto-oy., lainan myöntäminen sille 139 
Länsisataman junamiehistön huoltorakennuksen rakentaminen 228 

» mukavuuslaitosten rakentaminen 229 
» satamatyöntekijäin huoltorakennuksen muutostöiden suorittaminen 228 

Lääketieteenkandidaattiseura, työnvälityksen harjoittamisluvan myöntäminen sille 56 
Lääkkeiden, aluelääkärien määräämien, hinnan periminen 148 
Lääkärinlausuntokaavakkeen vahvistaminen 115 
Lääkäripäivystyksen järjestäminen Suomenlinnaan 148 
Lääkärit, kaupungin sairaala-, heille maksettavat palkkiot 19 
Lääni, Helsingin kaupungin, sen muodostamista tarkoittava selvittely 124 
Lääninkonttorille lähetettävät tilitykset, täydellisten valtakirjain liittäminen niihin 112 
Löytötavararahaston, liikennelaitoksen, sääntöjen vahvistaminen 

Maanhankintalain määräysten toteuttaminen 71 
Maanlunastuslautakunnan, II:n, jäsenen ja varajäsenen vaali 243 
Maanmittaustoimitukset 202 
Maan tien jatkeiden kunnossapito 207 
Maarekisteri, liitosalueen tilojen merkitseminen siihen 186 
Maatalousosasto, työnvälitystoimiston, sen lakkauttaminen 55 
Maataloustuotteiden luovutusvelvollisuutta koskevan päätöksen edellyttämän luokitustoimi-

kunnan asettaminen 102 
» luovutusyksikkömäärän tarkistaminen 195 
» tukkukaupan järjestyssääntöehdotuksen laatiminen 127 

Maataloustyönjohtajan virkain perustaminen 27 
Maataloustyöntekijäin, kaupungin, palkan maksaminen työajan pituuden mukaan 10 
Maatilat, niiden irtaimiston palovakuuttamatta jättäminen 195 

» » työnjohtajain virkojen vakinaistaminen 67 
Maauima-altaan sijoittaminen kaupungin pohjoisosaan 57 
Maidontarkastamon määrärahain ylittäminen 45 

» työaika ja päivystysjärjestelmä 149 
» uuden taksan hyväksyminen 45 
» viranhaltijoita koskevat päätökset 45 

Maidontarkastuslain aiheuttama maidontarkastuksen järjestely 45 
Maidontarkastusyhdistyksen 25-vuotisjuhla 134 
Maitokauppojen aukioloaika 149 
Maitopisarayhdistyksen avustaminen 55 
Maistraatin ja raastuvanoikeuden arkiston määrärahain ylittäminen 43 

» kunnallispormestarin vaali 42 
» lisäjäsenenä asemakaava- ja rakennusasioita käsiteltäessä toimivan asiantuntijan 

palkkion korottaminen 42 
» määrärahain ylittäminen 42 

Majoituslautakunnan jäsenten vaali 97 
Makasiinirannan raiteiston järjestely 226 
Makkarain myynti kaupungin kaduilla 195 
Malm svenska ungdomsförening yhdistyksen avustaminen 166 
Malmin alueen epäkohtien korjaamista koskeva aloite 83 

» demokraattisten pioneerien avustaminen 168 
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Malmin kaupallisen keskikoulun avustaminen 
» kylässä sijaitsevan alueen myynti 73 
» » sijaitsevasta Carmen nimisestä tilasta myytävää aluetta koskeva lausunto 190 
» kylässä sijaitsevia tiloja koskeva aluevaihto 70 
» lastenkoti, siellä tapahtunut murtovarkaus 163 
» lastensuojelu toimisto, sen virkojen vakinaistaminen 54 
» lastentarhan ja -seimen perustaminen 184 
» Pankkitien 6:ssa olevien rakennusten jättäminen palovakuuttamatta 199 
» pohj. kansakoulun vahtimestarin asunnon järjestäminen 61, 179 
» sairaalan alueen laajentaminen 188 
» » apulaislääkäri, paikallislisän myöntäminen hänelle 9 
» » hoitopaikkojen lukumäärä 153 
» » määrärahat 19—20, 51 
» » röntgenhoidon järjestäminen 157 
» » työvoiman lisääminen 19, 50—51 
» » vesijohtoverkosto, veden antaminen siitä 234 
» sähkölaitos oy:n osakkeiden osto 139 
» teiden kunnossapito 206 
» terveydenhuoltotoimiston määrärahain ylittäminen 47 
» terveyssisarten asuntojen järjestely 148 
» terveystalon toiminta, valtionavun saanti sitä varten 149 
» » vuokran ym. maksaminen 148 
» tievalaistuksen parantaminen .. 239 
» turve oy:n osakkeiden jättäminen Helsingin maalaiskunnalle 139 
» vedensaannin järjestäminen 145 

Malminkadun 5:ssä olevan ruokailurakennuksen uusiminen 81 
Mankala oy., lainan myöntäminen sille 138 

» oy:n lainan takaaminen 13 
» » osakkeiden osto 13, 35, 139 
» » yhtiökokous 241 

Mannerheimliiton Haagan osaston avustaminen 163 
» Helsingin osaston avustaminen 168 
» » » sotakummivaliokunnan toimesta järjestettävä oppikoulu-

laisten hampaidenhoito 65 
» Malmin lastenystävät yhdistyksen avustaminen 165 

Mariaföreningen nimisen yhdistyksen avustaminen 165 
Marian sairaalan asuntopulan lieventäminen 154 

» » hoitopaikkojen lukumäärä 153 
» » kesälomasijaisten majoitus 179 
» » laajentamis- ja muutostöiden suorittaminen 154 
» » lastenosasto, lastenhoitokurssilaisten harjoitteleminen siellä 154 
» » lääkäreille suoritettava palkkio' lääkintöopillisista tutkimuksista ja poliklini-

koissa pidetyistä iltapäivävastaanotoista 19 
» » määrärahat 19, 47, 154 
» » pesulan luovuttaminen Kellokosken piirimielisairaalan käyttöön 157 
» » sairaalakirjaston kaluston hankinta 185 
» » työvoiman lisääminen 19, 47 
» turvakoti, ks. Sedmigradskyn pientenlastenkoulu. 

Marjaniemen laivalaiturin uudistaminen 226 
» siirtolapuutarhan kunnostamistyöt 195 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 146 
» vedensaannin järjestäminen 210 

Marttayhdistys, rukkien lainaaminen sille 161 
Matka-apurahat 129—132 
Matkakertomukset 132 
Matkustussäännön mukaisten päivärahojen korottaminen 6 
Maunula-yhtiöt, tukkimäärän ostaminen niiltä 138, 213 
Maunulan asukkaiden vuokrakysymys 80, 198 

» kansakoulun rakentaminen 36, 61 
» kansanasunnot oy:n ja kaupungin välinen tukkien sahauttamista koskeva sopimus 213 
» » » johtokunnan jäsenen vaali 242 
» leikkikentän ympäristön kunnostaminen 37 
» pienasunnot oy:n johtokunnan jäsenten vaali 242 
» » » laina-asiat 13, 138 

Mellunkylän kansakoulun siivooja-vahtimestarin viran perustaminen 59 
» tievalaistuksen parantaminen 239 

Menosääntö, kaupungin v:n 1948 15—37 
Meriluoto, J. R., lautamies, hänen palkkakysymyksensä 241 
Merisatama, koripallokentän rakentaminen sen ranta-alueelle 56 
Merivesi johdon sijoittaminen Munkkisaaren rantaan 226 
Messuhallirakennuksen laajentaminen 201 
Metsälä 45 nimisen talon johtojen liittäminen kaupungin vesijohtoverkostoon 234 
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Metsätyöntekijäin varustehuollon rahoittaminen 196 
Mikkolan, J. J., professori, ja hänen rouvansa testamenttilahjoitus 67 
Mittarinlukijain ja rahastajain palkkakysymys 231 
Moottoriajoneuvojen, ylipainoisten, käyttö 
Moottorialuksen käyttö ruiskulaivana 144 
Moottorilautan tilaaminen Korkeasaaren liikennettä varten 56 
Moskovaan tehtävä vierailumatka 133 
Moskovan 800-vuotisjuhla 133 
Muistokiven pystyttäminen Vanhaankaupunkiin 210 
Mukavuuslaitosten rakentaminen 211, 229 
Munkkiniemen ajosiltaa koskevat päätökset 205, 206 

» alueella olevien, kaupungin omistamien tilojen yhdistäminen suuremmiksi rekis-
» teriyksiköiksi 202 
» kansakoulun siivoojan viran perustaminen 59 
» korttelin n:o 48 tonttien n:o 1, 3 ja 5 osto 33 
» » » 91 tontille n:o 59 määrätyn rakentamisajan pidentäminen 190 
» laiturin uudistaminen 226 
» lastentarhain ja leikkikenttien perustamista koskeva aloite 65 
» poliisiasema, huoneiston hankkiminen sitä varten 142 
» säätiön ostamia kiinteistöjä koskeva riitajuttu 73, 189 
» tontteja koskeva aluevaihto 69 
» tonttien osto 69 
» uimarannan järjestäminen 37 
» vero tus valmistelu toimiston lakkauttaminen 114 
» yhteiskoulu, tontin varaaminen sitä varten 189 

Munkkiniemenkadun tontille n:o 9 määrätyn rakentamisajan pidentäminen 190 
» varrella oleva puistikko, Yllätys nimisen veistoksen sijoittaminen sinne 210 

Munkkisaari, lisäraiteen rakentaminen sen tuloraiteen viereen 227 
» merivesijohdon sijoittaminen sen rantaan 226 
» siellä olevan tehdasrakennuksen palovakuuttaminen 229 

Munksnäs svenska skolförening, koulutontin myynti sille 71 
Murtovarkaudet, ks. Varkaustapaukset. 
Musiikkilahjoitusrahaston hoitokunta, R. Ahlströmin rahastojen korkovarojen myöntäminen sille 186 
Musiikkilautakunnan jäsenten ja puheenjohtajan vaali 97, 101 

» määrärahain ylittäminen 67 
» oikeuttaminen vuokraamaan kaupungintalon juhlasalin 197 

Mustasaaren laivalaiturin jäännösten purkaminen 169 
Mustikkamaan hikoilusaunan vuokra 170 
Mäkelän varastoalueelle johtavien teiden kunnossapito 206 
Mäkelänkadun puiden vahingoittamisesta maksettava korvaus 209 

» tonteille n:o 3, 5 ja 7 määrätyn rakentamisajan pidentäminen 190 
Mäkkylän kylässä sijaitsevan opaskoirakoulun vedensaannin järjestäminen 210 

» rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista perittävät maksut 141 
Määrärahain ylittämistä koskeva ohje 140 

Naisten äänioikeuden 40-vuotisjuhla 240 
Naistenklinikasta kaupungille varattujen hoitopaikkojen käyttö 125, 157 
Nelikulma asunto-osuuskunnan johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 243 
400-vuotisjuhla, kaupungin, komitean asettaminen valmistelemaan sen viettoa 123 

» » määrärahan myöntäminen sen valmistelutöitä varten 33 
» » sen aiheuttamia alustavia toimenpiteitä koskeva kiertokirje 133 

Neuvostoliitolle vihamieliseksi katsotun kirjallisuuden poistaminen kaupunginkirjaston kirja-
varastosta 185 

Neuvostoliiton 30-vuotisjuhlan aiheuttamat toimenpiteet 133 
» käyttöön luovutetuista huoneistoista häädettyjen henkilöiden muuttokustannus-

ten suorittaminen 241 
j> lähetystötalo, tonttipaikan luovuttaminen sitä varten 127 

Neuvotteluoikeuden myöntäminen Suomen sairaanhoitajataryhdistykselle 157 
Niemelä, E., rakennusmestari, hänen korttelissa n:o 387 omistamansa tonttia koskevan rakenta-

misoikeuden lisääminen 77 
Nikkilän sairaala, palolaitoksen hiilihapporuiskun luovuttaminen sille 145 

» sairaalan asunto-olojen parantaminen 50 
» » henkilökunnan yhdistyksen avustaminen 165 
» » hoitopaikkojen lukumäärä 153, 156 
» » lääkäreille myönnettävä paikallislisä 9 
» » lääkärien palkkakysymys 156 
t> » määrärahat 50 
» » potilaan aiheuttaman vahingon korvaaminen 50 
j> » työvoiman lisääminen 19, 49—50 
» » * urkurin palkkion korottaminen 19 
» » valtionapu 158, 159 
» » viranhaltijoita koskevat päätökset 50, 156 
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Nouseva voima raittiusseuran avustaminen 176 
Nukarin kylässä olevan Pengerkosken tilan hallinta 163 

» lastenkoti, korjaus- ja uudistöiden suorittaminen siellä 36 
» lastenkoti, Pengerkosken tilan osto sen käyttöön 33 
» » sen perustaminen 54 
» » » virkojen perustaminen 21 

Nuohousmaksut, niiden korottaminen ja niitä koskevien yleisten ohjeiden vahvistaminen 146 
Nuoren ahertajan päiväkirjan hankkiminen kansakouluoppilaille 179 
Nuorisoleirin järjestäminen Bengtsäriin 167 
Nuorisoleirit, kenttäkeittiöiden hankkiminen niille 171 
Nuorisotalon hankkimista koskeva aloite 59 
Nuorisotyölautakunnan asettaminen 58, 163 

» jäsenten ja puheenjohtajan vaali 100 
Nuorisotyön tukeminen 165 
Nuorisotyötoimiston perustaminen 59 
Nuorisotyö voiman käyttö 120 
Nuorten naisten kristillisen yhdistyksen lastentarhan avustaminen 65 
Nuorten työn juhlan avustaminen 167 

Obligatioiden arvonta 137 
» kruunumääräisten, ostaminen 129 

Obli gatiolainan ottaminen 12, 137 
Ohjesääntö, ammattiopetuslaitosten, sen muuttaminen 62 

» huoltotoimen, sen muuttaminen 52 
» kansanhuollon, sen muuttaminen 58 
» kaupunginhallituksen, sen vahvistaminen 3 
» lastensuojelun, sen muuttaminen 53 
» poikien eristyslaitoksen, sen vahvistaminen 53 
» ruotsinkielisen työväenopiston, sen muuttaminen 62 
» sairaalahallinnon, sen muuttaminen 47 
» suomenkielisen työväenopiston, sen muuttaminen 62 
» terveydenhoitolautakunnan, sen muuttaminen 44 
» työnvälitystoimiston, sen muuttaminen 55 

Oikeusapulautakunnan jäsenten ja puheenjohtajan vaali 100 
Oikeusaputoimiston määrärahain ylittäminen 55 
Oikeustieteellisten ruumiintarkastusten suorittamista koskeva sopimus 151 
Olympiakisat, v:n 1952, niiden aiheuttamat toimenpiteet 171 

» » » » järjestäminen Helsinkiin 94 
Oma-asunto oy:n johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 242 
Omakotialueiden indeksivuokrat 191 
Omakotilainat 13, 138 
Omnibusautojen luovuttaminen eri tarkoituksiin 217 
Omnibusliikenne pyhä- ja juhlapäivinä 217 

» sitä koskevat aloitteet 86 
Omnibuslinjat 216—217 
Omnibuslippujen hintojen korottaminen 85 
Opaskoirakoulun vedensaannin järjestäminen 210 
Opettajakorkeakoulu, väliaikainen, huonetilojen luovuttaminen sitä varten 179 
Opetuskeittiöiden huoneistojen käyttö 183 
Opetustointa koskevat kaupunginvaltuuston päätökset 59—66 
Opintoja varten sairaanhoitajattarille myönnetyt lomat 153 
Opintomatkat 177 
Oppikoulujen vanhempainneuvostojen jäsenten vaali 103 
Oppikoululaisten hampaidenhoidon järjestäminen 18, 65, 181 
Oravamäki asunto oy:n omistaman rakennuksen ullakon sisustaminen toimisto- ym. tarkoituksiin 76 
Osakkeiden merkitseminen perustettavassa puunkyllästämisyhtiössä 13, 35 

» osto 13, 35, 139 
Osapäivätyövoiman käyttö 6, 120 
Oslon kaupungin lahjoittaman sillin jakaminen 168 
Osloon tehtävä vierailumatka 133 
Osuuspuu nimisen osuuskunnan ja kaupungin välinen sopimus 174 
Otaniemen rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista perittävät maksut 141 
Otso, jäänsärkijä, sen luovuttaminen valtion käyttöön 225 
Oulunkylän lastentarhan ottaminen kaupungin haltuun 64 

» poliisivartiopiiri, soutuveneen hankkiminen sille 142, 231 
» raittiusseuran avustaminen 176 
» suomalaisen kansakoulun vedensaannin turvaaminen ym 178 
» terveyssisaren johtosääntö 148 
» vapaan huollon keskuksen avustaminen 161 
» vedensaannin järjestäminen 210 
» verotusvalmistelutoimiston lakkauttaminen 114 
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ooc 
Paikanvuokrien korottaminen . 
Painatus- ja hankintatoimisto, painatus- ja sidonta- sekä konttontarviketilausten toimittaminen 

sen kautta Ä 
Painatus- ja hankintatoimisto puhelimien hankinnan antaminen sen tehtäväksi £ 

» » » sen ennakkovarain määrän korottaminen IOö 
}> » » » hoitamien konttorikoneiden korjaus- ym. kustannusten tilit-

täminen 108 
» » » » huoneiston kunnostaminen 108 
» » » » laskujen hyväksyminen 108 
» » » » viranhaltijat 104 

Painatusmenojen supistaminen J08 
Pakilan demokratian pioneerit yhdistyksen avustaminen ^ b 

» erään kaivon kunnostaminen 234 
» » tien rakentaminen 1^4 
» kelkkamäen rakentaminen 170 
» lastentarhan ottaminen kaupungin haltuun 64 
» lyijymalmilöytöä koskevat päätökset 188 
» omakotialueelle rakennettujen talojen myynnin ja rakentamisen yhteydessä ilmenneet 

puutteellisuudet 126 
» siirtolapuutarhaa koskevat päätökset 37, 82 
» tiehoitokunnan avustusanomus 207 
» tievalaistuksen parantaminen 239 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 146 

Pakilasta Pitäjänmäelle johtavan vanhan tien kunnostaminen 206 
Pakinkylän vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 146 
Pakinkylässä olevaa Nurmen tilaa koskeva kauppa . 191 
Pakkolämmitys, talojen 174 
Palkankorotuksen ennakkosuoritus 118 
Palkkajärjestely, viranhaltijain 8 
Palkkakysymykset, ks. myös Viranhaltijat ja Työntekijät. 
Palkkalautakunnan jäsenten ja puheenjohtajan vaali. . . 97 

» määrärahain ylittäminen * 
» toimisto, sihteerin viran perustaminen sinne 4 

Palkkiosääntö, kaupungin luottamusmiesten, sen uusiminen 6 
Pallokentän aidan korjaaminen 170 
Paloalipäällystökurssien toimeenpano 44 
Paloheinän alueen paaluttaminen 202 
Palojärjestyksen muuttaminen 44 
Palokaivot 145, 178 
Palokunnan rahastot 143 

sisäinen organisaatio 125 
työaika ja palvelusohjelma 143 
urheilutoiminnan tukeminen 143 

Palokunnassa v. 1941 tapahtuneiden irtisanomisien tutkiminen 44 
Palokunnat, vapaaehtoiset, niiden avustaminen 146 
Palolaitoksen huoneistot 145 

» määrärahat 44 
» palokaluston myynti 144, 145 
» » siirtäminen muihin laitoksiin 145 
» pääpaloaseman tornin käyttö näköalapaikkana 145 
» ruiskulaivan hankkiminen 144 
» sairaankuljetusvaunujen käyttömaksut 44 
» varoituskuvien hankkiminen 144 

Palolautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 96 
Palomiesten yleisurheilumestaruuskilpailujen osanottajien majoitus 145 
Palopostit, Lauttasaaressa olevat, niiden siirtäminen kaupungin hoitoon 234 
Palotarkastus, Sörnäisten satamassa toimitettu 143 
Palotoimi, sitä varten v:n 1948 talousarvioon otetut määrärahat 15, 17 
Paloturvallisuusmääräysten täydentäminen 44 
Palovakuuttaminen, kaupungin kiinteistöjen 80 

» » puutavara varastojen 213 
» » rajan ulkopuolella olevien rakennusten 199 
» lastensuojelulaitosten irtaimiston 163 
» liitosalueella olevan kaupungin irtaimen omaisuuden 122 
» Malmin Pankkitien 6:ssa olevien rakennusten 199 
» » sairaalan liinavaatevaraston 157 
» Munkkisaaren tehdasrakennuksen 229 
» teknillisten laitosten omaisuuden 231 
» Tervalammen sikalarakennuksen 160 

Palvelijatarkodin ylläpidon avustaminen 165 
Parakkien myynti Työväen Mela-Veikot nimiselle yhdistykselle 172 

» opetusministeriön lahjoittamien, käyttö 171 



Hakemisto 263 

Parasta lapsille yhdistyksen avustaminen 168 
Partiojärj estojen avustaminen 166, 168 
Pasilan lastenseimen toiminnan tukeminen 65 
Pelastusarmeijan avustaminen 161, 168 
Pengerkadun tontille n:o 9 määrätyn rakentamisajan pidentäminen 189 
Pengerkosken tilan hallinta 163 

» » osto 33 
Perheasunnot ks. Helsingin perheasunnot. 
Perheasuntolainan ottaminen 13 
Pesulain, kunnallisten, perustaminen 94, 126 
Pidätettyjen henkilöiden ruoka-annosten hinnan korottaminen 142 
Pienasuntolainan ottaminen 13 
Pietarinkadun tontin n:o 5 kunnostaminen 205 
Pihlaj asaaren huvilat 169 
Pihlajasaaressa olevien öljysäiliöiden siirtäminen pois sieltä 225 
Pihlajatie 37 asunto-oy:n oikeuttaminen sisustamaan toimistohuoneita omistamansa rakennuksen 

ullakolle 201 
Pihlajatien tonteille n:o 12 ja 14 määrätyn rakentamisajan pidentäminen 190 

» tontin n:o 32 varaaminen lastentarhaa varten 192 
Pikaluisteluratasillan lainaaminen Stadion-säätiölle 172 
Pikkukirkkoyhdistyksen avustaminen 168 
Pirkkolan lastentarhan korjaustyöt 184 

» omakotialueen tonttien vuokrat 191 
Pirttimäen retkeilymajan hoitajan palkkaaminen 171 

» » kunnostaminen 23, 37 
Pitkänsillan rannan puistikko, säleaidan rakentaminen ja pensaiden istuttaminen sinne 209 

» tontille n:o 3 määrätyn rakentamisajan pidentäminen 189 
Pitäjänmäen asema-alueelle rakennettava varastorakennus 191 

» kansakoulun muutos- ja korjaustyöt 179 
» punaisten hautapaikan kunnostaminen 83 
» tehdastontin myynti 73 
» teollisuusalueen vesijohtotyöt 90 
» tievalaistuksen parantaminen 239 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 146 

Pohjois-Haagan katujen nimien hyväksyminen 200 
Pohjoismaiden paikallisliikennekongressi 223 

» palomiesten opinto- ja neuvottelupäivien osanottajien majoitus 145 
» pääkaupunkien välinen työvoiman vaihto 120 

Pohjoismainen kunnalliskonferenssi 133 
Poikien eristyslaitoksen määrärahat 22 

» » ohjesäännön vahvistaminen 53 
» keskuksen avustaminen 168 

Poisto asunto-oy:n johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 242 
Poliisilaitoksen huoneistot 142 

» käyttöön myönnetyt uimahalliin oikeuttavat uintiliput 142 
» määrärahat 17, 43, 142 
» Oulunkylän vartiopiiri, soutuveneen hankkiminen sille 142 
» pidättämien henkilöiden ruoka-annosten hinta 142 

Poliklinikan, kunnallisen, perustaminen kaupungin palkannauttijoita varten 125 
Polkupyörien hankkiminen liitosalueen aluelääkärien sairaanhoitajattarille 148 
Polttoaineen kulutus kaupungin laitoksissa 205 
Polttopuukeskuksen lakauttaminen 174 
Polttopuun myyntihinnan korottaminen 111 
Pommituksissa vaurioituneiden autiotalojen kuntoonsaattaminen 80 
Pommitusvaurioiden korjauskustannukset 229 
Porvoon maalaiskunnan kunnanvaltuuston vaatimat sairaalan hoitokustannukset 153 
Prokuravaltuuksien myöntäminen varastoimistoimen apulaisjohtajalle 223 
Prosenttiurakkajärjestelmän soveltaminen satamanosturien käytössä 223 
Puhelimien asentaminen ja hankinta 122 

» hankinnan siirtäminen painatus- ja hankintatoimistolle 4 
Puhelinkaapelin asentaminen Kivelän sairaalan alueelle 155 

» myynti Helsingin puhelinyhdistykselle 122 
Puhelinkeskus, automaattinen vara-, sen purkaminen 122 
Puhelinluettelo, kaupungin kartan sisällyttäminen siihen 187 
Puhevikaisten opettajan viran perustaminen suomenkielisiin kansakouluihin 177 
Puhtaanapitomäärärahat 29, 83 
Puhtaanapito-osasto, rakennustoimiston, sen päivystystyön järjestäminen 204 
Puistolan Puistotien osan kunnostaminen 207 

» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 146 
» vedensaannin järjestäminen 145 

Puistoleikkitoiminnan järjestäminen 26, 65 
Puiston järjestäminen Harjutorille 201 
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Puiston järjestäminen kortteliin n:o 430 201 
Puis topaikkojen varaaminen lapsille ;·;···•: 
Puis tot niiden käy täv iä ja nurmikoi ta reunustavien ai tojen pois tammen ZOy 

' » s u u n n i t t e l u t ö i d e n antaminen rakennustoimiston puisto-osaston suoritettavaksi -208 
Puistotalojen istutusten järjestäminen 37 
Puistotien, I t . , ' l even täminen w 

» » tonttia n:o 1 koskeva sopimus 12H 
Puis totä t ien to imintaa t a rkas t avan valvojan palkkaaminen 26 
Pukinmäen erään kylätien ottaminen kaupungin hoitoon 207 

» tienhoitokunnan velkomien tiemaksujen suorittaminen 179 
» tila, maataloustyöniolxtajan viran perustaminen sinne 67 
» tilan asuinrakennuksen korjaaminen < 82 
» urheilukentän valaistuslaitteiden asentaminen 170 

Puotinkylä, ks. myös Vartiokylä. 
Puot inkylän kartanon kunnostaminen kansakoulu-tarkoituksiin 178 

,» Mellunkylän vaapaehtoisen palokunnan avustaminen 146 
Puunkyl läs tämisyht iön osakkeiden merkitseminen 13, 35 

» perustaminen 231 
Puutalojen, valmiiden, hankkimista koskeva aloite 80 
Puutava rava ras to jen palo vakuu t t aminen 213 
Pyöräilyradan ympäristön kunnostaminen 37 
Päivys tyskorvauksen laskemistapa 116 

» suorittaminen terveydenhoitolautakunnan toimiston päivystäjille 147 
Päivystysmääräysten muuttaminen 7 
Päivystystyön järjestäminen kaupungin eri laitoksissa 150, 152, 160, 162, 204, 215, 230,232, 

235, 237 
Päiväkodin, lasten, perustamista Tapanilaan ja ns. vanhaan Käpylään koskeva aloite 65 

» » sijoittaminen Kalevankadun 44:n ullakkoon 76 
Päiväkotien järjestämistä lapsille koskeva aloite 55 
Pääluottamusmiesten palkkaus 118 
Pääpaloaseman tornin käy t tö näköalapaikkana 145 
Pääsiäis lauantain määrääminen vapaapäiväksi 114 
Pääviemärin rakentaminen Turun maantien alitse 194 

Raastuvanoikeus, lainhuudatus- ja kiinnitysasiain käsittely siellä 42 
» sen arkistotilojen järjestäminen 142 
» määrärahat 43 
» » oikeusneuvosmiehen virkojen täyttäminen 42 
» » oikeuspormestarin viran täyttäminen 42 
» » puhtaaksikirjoituskanslian työaika 142 
» » » työvoiman lisääminen 142 

Raatihuoneen arkiston määrärahan ylittäminen 43 
Radio- ja teatteritalon järjestäminen Kaartin maneesiin 193 
Radiokojeen hankkiminen rakennustoimiston korjauspajan ruokailuhuoneeseen 205 
Rahatoimiston huoneiston muutostyöt 110 

» johtosäännön muuttaminen 4 
» kahvihuoneen luovuttaminen Suomen olympialaiselle komitealle 198 
» kassanhoitajien erhelaskujen korvaaminen 110 
» maksumääräysten allekirjoittaminen 109 
» määrärahain ylittäminen 4 
» sotilasavustusosaston lakkauttaminen 16, 109 
» työläispalkkojen kassanhoitajan palkan määrääminen 9 
» varain hoidon valvonta 105 
» viranhaltijain varastetun omaisuuden korvaaminen 110 
» viranhaltijat 109 

Raitioperävaunujen hankkiminen 85 
Raitiotieliikenne, ajomaksujen korottaminen 85 

» pyhä- ja juhlapäivinä 217 
Raitiotieliikennettä koskevat aloitteet 86 
Raitiotielinjat 216 
Raitiotiesilmukan rakentaminen Haagaan 85 
Raittiusseurojen työn tukeminen 126, 175, 176 
Raittiustyö kansakouluissa 61, 180 
Raittiusvalistuslautakunnan alaisen neuvojan viran perustaminen 58 

» arvioidut menot 24 
» jäsenten ja puheenjohtajan vaali 100 
» määrärahain ylittäminen 58 

Rakennusasiamiehen toimen hoitaminen 241 
Rakennusjärjestyksen määräysten muuttamista koskeva aloite 79 
Rakennuskielto, eräiden liitosalueen osien 79 
Rakennusluvan myöntämistä koskeva lausunto 191 
Rakennusmestarien, kaupungin palveluksessa olevien, virkojen vakinaistaminen 203, 223 
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Rakennussuunnitelma, Harakan alueen, sen hyväksyminen 79 
j> Leppävaaran, sen hyväksyminen 79 

Rakennustarkastuksen järjestäminen Hagalundin alueelle 141 
Rakennustarkastuksesta liitosalueen ulkopuolella perittävät maksut 141 
Rakennustarkastuskonttorin määrärahain ylittäminen .. 42 
Rakennusten myynti 197 
Rakennustoimikunnan tehtäviä koskeva lausunto 241 
Rakennustoiminta, kunnallinen 81 
Rakennustoimiston huoneistot 205 

» katurakennusosaston laboraattorin palkkaaminen 29 
» puhtaanapito-osaston kamreerin palkan määrääminen 9 

» päivystystyön järjestäminen 204 
)> räjähdysaineiden varastointi 213 
» ulkotyoinaiden työaika 204 
» varasto osaston ruokailurakennuksen uusiminen 81 
» viranhaltijat 203 
» virkain uudelleenjärjestely 82 

Rakennusvalvontaan kuuluvien toimitusten taksan korottaminen 42 
Rakentamisajan, tonttien, pidentäminen 189 
Ratakadun kansakoulun luovuttaminen amerikkalaisten lahjavarain jakelua varten 179 
Rationalisoimistoimenpiteet kaupungin virastoissa ja laitoksissa 7 
Rauhanpäivän vietto 240 
Rauta- ja metallivalimo Suomen kanavarakenne 194 
Rautatieraiteiden luovuttaminen satamalaitoksen satamarakennusosastolle 227 
Reijolan alueen katujen nimien hyväksyminen 200 

» lastenkoti, puserruskoneen ym. hankkiminen sille 162 
Renlund, K. H., hänen stipendi- ja palkintorahastonsa korkovarojen käyttö 183 
RET raittiusosaston avustaminen 176 
Retkeilyalueiden hankkiminen 171 
Retkeilymajat 171 
Reumasairaala, hoitopaikkojen varaamista sieltä koskeva tarjous 158 
Revisiolaitosta koskevat kaupunginvaltuuston päätökset 4—5, 16 
Revisiotoimisto, sen huoneisto 112 

» » määrärahat 5, 16 
» » viranhaltijat 5, 111—112 
» väärinkäytösten ilmoittaminen sille 112 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttori 42, 141 
Ritarihuoneen lattioiden suojaaminen 174 
Romun myynti 113, 216 
Rottien hävittäminen 17 
Ruiskulaivan hankkiminen palolaitokselle 144 
Ruiskumaalamoita varten vahvistettujen paloturvallisuusmääräysten täydentäminen 44 
Runeberginkadun 3:ssa olevien huoneistojen kunnostaminen poikien eristyslaitosta ja pienasun-

toja varten 53 
» » olevan vajarakennuksen korjaaminen 85 

Ruoanjakajien, kansakoulujen, virkojen täyttäminen 59 
Ruotsalaisen teatterin avustaminen 27 
Ruotsin viikon vietto Suomessa 128, 134 
Ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun säätiön jäsenen vaali 102 
Ruskeasuon poliisivartioaseman rakennuksen kunnostaminen 142 

» ratsastushalli, raitiovaunujen huoltokaivantojen rakentaminen sinne 215 
Ruumiinavausten suorittamisen lopettaminen Kivelän sairaalassa 155 
Ryttylän koulukoti, luentokurssien järjestäminen siellä 162 

» kylässä olevan Siltalan tilan tontin myynti 73 
Räjähdysaineiden varastointi 213 
Röntgenhoidon antaminen Malmin sairaalassa 156, 157 
Röntgenläpivalaisu, kaupungin työntekijäin 204 
Röntgentutkimukset, satamalaitoksen henkilökunnan 223 

Saariniemenkadun tontille n:o 3 määrätyn rakentamisajan pidentäminen 189 
Sahausliike, kaupungin harjoittama 213 
Sairaalahallinnon ohjesäännön muuttaminen 47 
Sairaalahallituksen määrärahain ylittäminen 47 
Sairaalalautakunnan jäsenten ja puheenjohtajan vaali 96, 100 

» kanslian virkojen järjestely 47 
Sairaalamaksujen korottaminen 47, 51 
Sairaalat, Helsingin yleisen sairaalan rakennussuunnitelman laajentaminen 52 

» kaupungin, niiden hoitomaksujen vahvistaminen 47, 153 
» » hoitopaikkojen lukumäärä 153 
» » » taloudenhoitajien halussa olevat käteiskassat 153 
» » » tiliviraston määrärahain ylittäminen 47 
» » niissä vallitsevan asuntopulan lieventäminen 155, 157 
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Sairaalat, kaupungin päivystyksen järjestäminen niissä 152 
» » sairasosaston perustaminen kunnalliskotiin ίου 
» » tilapäisruokailua koskeva taksa niissä 154 
» » työaikalain soveltaminen niiden hoitohenkilökuntaan 152 
» » viikkolevon järjestäminen niiden yöhoitajattarille 153 
» Uudenmaan läänin kuntien suuiinittelemat J58 
» yliopiston, niissä olevien hoitopaikkojen käyttö 157 

Sairaalavirasto nimen antaminen sairaalalautakunnan alaiselle virastolle kansliomeen 15Δ 
» sen toimistoapulaisen palkkaaminen ja sen huoneiston kunnostaminen 152 

Sairaanhoitajatarkoulu, rakennuksen rakentaminen sille Kivelän sairaalan alueelle 155 
» sen määrärahain ylittäminen 51 
» » ruotsinkielisten opintokirjojen painattaminen 157 

Sairaanhoitajataroppilasasuntolan laajentaminen 154 
Sairaanhoitajattaret, heidän kesäkotinsa avustaminen 159 

» heille opintoja varten myönnetyt lomat 153 
» liitosalueella toimivat, polkupyörien hankkiminen heille 148 

Sairaanhoitolaitokset, työaikalain soveltaminen niissä 116 
Sairaankuljetus vaunujen, palolaitoksen, käyttömaksujen korottaminen 44 
Sairaskoti, Eläintarhassa oleva, sen alueen raivaaminen 209 
Sairaslomahakemuksiin liitettävän lääkärinlausuntokaavakkeen vahvistaminen 115 
Sairaslomamääräysten, kaupungin, uudistamista koskeva aloite 6 
Sairasloman myöntäminen, sairaalalautakunnalle annettu sitä koskeva huomautus 153 
Salmisaaren höyryvoimalaitos 92, 239 
Sammatti asunto-oy:n johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 242 
Sammutus vesisäiliöt 145 
Sanelulaitteen hankkiminen kaupunginkansliaan 122 
Sankarihaudat, Haagan, niiden muistomerkin kustannusten suorittaminen 67 
Santahaminan lastentarhan avustaminen 184 
Satama-alueiden vartiointikustannukset 224 
Satamahinaajan hankkiminen 41, 87 

» käyttämisestä suoritettavien maksujen korottaminen 225 
Satamalaitos, päällystakkien luovuttaminen sille 145 

» sen asiakirjain hävittäminen 224 
» » henkilökunnan röntgentutkimukset 223 
» » laiturihuollontarkastajan E. Salovaaran väärinkäytökset 223 
» » määrärahain ylittäminen 87 

» palveluksessa olevat henkilöt, viikkolevon järjestäminen heille 223 
» palveluksesta irtisanotun tavaranmerkitsijän G. A. Mannilan valitus 223 
» rakennusmestarien virkojen vakinaistaminen 203, 223 
» vaatetusmäärärahan ylittäminen 224 
» viranhaltijoita koskeva palkanjärjestely 223 
» virat ja viranhaltijat 86 

Satamalautakunnan alaisten eräiden virkain täyttämistäpä 114 
» jäsenten ja puheenjohtajan vaali 101 

Satamamaksujen korottaminen 87 
Satamanosturit, prosenttiurakkajärjestelmän soveltaminen niiden käytössä 223 
Satamaradan raiteiston järjestely 226—228 
Satamasaaren saunan rakentaminen 169 
Satamat niiden aitaaminen 225 

» niitä varten v:n 1948 talousarvioon merkityt määrärahat 34 
Satamatyöntekijäin huoltorakennukset 228 
Satamatöiden aloittamiseen myönnetty lupa 225 
Sato n:o 15 Annalantie asunto-oy., lainan myöntäminen sille 138 
Sauna-seuran avustaminen 167 
Saunan rakentaminen Kulosaaren ja Stansvikin kartanoihin 35 

» » Satamasaareen 169 
Saurion tehdas oy., sille myytävän tehdastontin myyntiehtojen muuttaminen 73 
Savila asunto oy:n johtokunnan jäsenen vaali 242 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulut ja Marian turvakoti, niiden johtokunnan jäsenten vaali 101 

» » » » » niiden tilintarkastajain vaali 65 
Seurasaaren ulkomuseo 170 
Seurasaarentien ja Munkkiniemeen johtavan tien risteyksen järjestely 206 
Shakkiliiton avustaminen 173 
Sibelius-akatemian säätiön isännistön jäsenen vaali 243 
Sidontamenojen supistaminen 108 
Sielullisesti sairaiden huoltolaitosten määrärahain ylittäminen 46 

» » miesten keskuskodin lakkauttaminen 46 
» » naisten keskuskodin yöpäivystystyön järjestäminen 150 

Siirtolapuutarhat 82, 195 
Siirtomäärärahain käyttöä koskeva ehto 37 
Siirtoväen huolto 159 
Siivoojat, heidän palkkauksessaan noudatettavien periaatteiden vahvistaminen 120 
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Siivoojat, suomenkielisten kansakoulujen, heidän palkkauksensa järjestely 177 
Sillin, Oslon kaupungin lajoittaman, jakaminen 168 
Siltalan tila, tontin myynti sieltä 63 
Siltamäen sillan kunnossapito 277 
Sininauhaliiton raittiuskodin avustaminen 106 
Sirkkulan lastentarhan lämpölaitteiden suurentaminen 174 
Siuntiossa sijaitsevan lepokodin avustaminen 185 
Siveysopin opetus kansakouluissa 169 
Sjukhemmet i Helsingfors nimisen säätiön huvila-alueella olevan puiston raivaaminen 279 
Snellmaninkadun kansakoulun jälleenrakentaminen 36, 01 
Sofiankadun 3:sta poistettavien lämpökennojen myynti 167 

» 4—6:een hankittavat öljylämmityslaitteet 90 
» 4—6:ssa suoritetut korjaustyöt 186 

Sofianlehdon pikkulastenkodin työvoiman lisääminen 22, 192 
Sokeaintalo-säätiön, Helsingin, tilintarkastajan vaali 263 
Sokeiden avustaminen 53, 145 
Solhem lastentarha, kokopäiväosaston järjestäminen sinne 64 
Solhälla lastentarhan opettajan ja aputytön virkojen lakkauttaminen 64 
Sopimus, Ahvenkosken voimalaitoksen energian käyttöä koskeva 268 

» lastenklinikan neuvolahuoneiston käyttöä koskeva 130 
» lääkintöhallituksen ja kaupungin välinen, terveydenhoitotyön kehittämistä koskeva 159 
» oikeuslääketieteellisiä ruumiintarkastuksia koskeva 141 
» Puistotien tonttia n:o 1 koskeva 257 

Sosiaalihuoltoa käsittävän lyhytfilmin valmistus 129 
Sosiaalinen asunnontuotanto oy., lainan myöntäminen sille 158 

» » » sen vuokraaman korttelin n:o 920 asemakaavan muutta-
minen 78 

» » » tonttien vuokraaminen sille 73 
» asunnontuote oy. Asutuksen Pakilan omakotitalojen myynnin ja rakentamisen yh-

teydessä ilmenneet puutteellisuudet 126 
Sosialidemokraattisen raittiusyhdistyksen Riennon avustaminen 176 
Sotainvaliidien huolto 16, 109, 125, 161 
Sotakuukausipalkkojen maksamisen lopettaminen 118 
Sotaleskien käyttö kuorma-autotyössä 120 
Sotilasavustusosasto, rahatoimiston, sen lakkauttaminen 109 
Sotilasmajoitus 240 
Soutustadionin melonta-altaan muutostyöt 172 
Stadion-säätiön edustajiston jäsenten vaali 102 
Stadionin aukio, Paavo Nurmen patsaan sijoittaminen sinne 210 
Stansvik, asuntoparakin hankkiminen sinne 198 

» saunan rakentaminen sinne 35 
» siellä olevien vesi- ja viemärijohtojen uusiminen 198 

Stenbäckkatu 18—20 asunto oy:n johtokunnan jäsenten vaali 242 
Strömberg oy., alueen myynti sille 189 

» oy:n oikeuttaminen rakentamaan pääviemäri Turun maantien alitse 194 
Sture asunto-oy: n johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 242 
Sunnuntaipäivystystä hoitavien lääkärien lukumäärä 17 
Sunnuntaityökorvauksen suorittaminen viranhaltijoille 7, 116, 144, 147 
Suodatinlaitteiden hankkiminen 89 
Suojahautojen purkaminen ja täyttäminen 205 
Suojahuoneen rakentaminen Vuorikadun tontin n:o 3 kallioperään 75 
Suo j akana van rakentaminen korttelista n:o 696 korttelissa n: o 697 olevalle varastoalueelle 194 
Suojapukujen hankkiminen satamalaitoksen nosturinhoitajille 224 
Suojavaatetuksen hankkiminen kaupungin työntekijöille 29 
Suojeluskuntatalon, ent., edustalla olevien istutusten kunnostaminen 209 
Suolatun lihan tarkastamon lopettaminen 230 
Suomalaisen oopperan avustaminen 27 
Suomen huoltotyöntekijäin liiton avustaminen 53 

» huonokuuloisten huoltoliiton Helsingin paikallisosaston avustaminen 165 
» kalastus oy., tontin myynti sille 72 
» kansallisteatterin avustaminen 27, 67 
% kansan demokraattisen liiton Helsingin kunnallisjärjestön avustaminen 168, 176 
» kirjailijaliitto, lahjoitusvarojen myöntäminen sille 186 
» laboranttiliitto, työnvälityksen harjoittamisluvan myöntäminen sille 56 
» lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 26, 168 
» matkailu nimisen julkaisun avustaminen 240 
» matkat yhdistyksen hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen vaali 243 
» messut osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenen, varajäsenen, tilintarkastajan ja vara-

tilintarkastajan vaali 243 
i> naisten demokraattisen liiton avustaminen 168 
» olympialainen komitea, huoneistotilan luovuttaminen sille 198 
» opiskelevan nuorison raittiusseuran avustaminen 168 
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168 
166 

51 

sairaanhoitajatarliitto, sen avustaminen ^ 5 
» työnvälityksen harjoittamisluvan myöntäminen sille 5b 

sairaanhoitajataryhdistys, neuvotteluoikeuden myöntäminen sille 157 
a sen avustaminen 165 

Suomen palopäällystöihin järjestämien opintopäivien osanottajien majoitus 145 
partiopoikajärjestön avustaminen 107 
partiopoikajärjestön oikeuttaminen liittämään kaupungin kartan ohjelmalehtiseensä 187 

» päämajan avustaminen lbt> 
partiotyttö]ärjestön avustaminen 

» päämajan avustaminen 
punaisen ristin sairaala, kaupunkilaisille sieltä varatuista hoitopaikoista perittävät 

maksut 
» » » sen kalliosuojaa koskeva sopimus 157 

rakennusmestariliitto, työnvälityksen harjoittamisluvan myöntäminen sille 56 
rautatieläisten raittiusyhdistyksen Helsingin piirin avustaminen 17b 

56 
157 
165 

työnvälityksen harjoittamisluvan myöntäminen sille 56 
satamaliiton avustaminen 229 
shakkiliiton avustaminen |7ö 
siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liiton avustaminen 161 
sokeain hiero jäin yhdistyksen avustaminen 165 
sosiaalidemokraattisen raittiusliiton avustaminen 168 
suurkisat, liikenteen järjestäminen niiden aikana 220 

» niiden kutsuvieraat 134 
» » urheilujuhlien avustaminen 58 
» niihin osallistuvien majoitus 183 
» pikkulasten huolto niiden aikana 184 
» pääsylippujen hankkiminen niihin 172 

taideakatemia, lahjoitusvarojen myöntäminen sille 186 
» sen isännistön jäsenten vaali 102 

työn liiton valmistamien mainosjulisteiden ym. osto 240 
työväen arkiston avustaminen 166 

Suomenlinnan kansakoulun lämmityslaitteiden uusiminen 179 
» lääkärinpäivystyksen järjestäminen 17, 148 
» varattomien asukkaiden luo lääkärin ja sairaanhoitajattaren tekemien sairas-

käyntien korvaaminen 17, 148 
Suomi—Neuvostoliitto seuran avustusanomus 95 

» » » Pakilan osaston kirjallisuuden tarpeen tyydyttäminen 185 
Surd nimisen raittiusseuran avustaminen 176 
Suur-Helsingin liikennesuunnitelman laatiminen 213 
Suurjännitelinjan ostaminen 240 
Suurkisat, ks. Suomen suurkisat. 
Suurperheisten lomanvieton järjestäminen 126 
Suurarinkylässä olevaa Ribacka nimisiä tilaa koskeva kauppa 191 
Suutlahden höyryvoima aseman jäähdytysveden poistokanavan rakentaminen 240 
Svvinsk ungdom i Helsingfors yhdistyksen avustaminen 166 
Svenska befolkningsförbundet i Finland nimisen yhdistyksen avustaminen 21 

e » handelshögskolan säätiön valtuuston jäsenen vaali 102 
kristliga föreningen av unga kvinnor yhdistyksen avustaminen 168 

» » » » män yhdistyksen avustaminen 165, 168 
odlingens vänner i Heisinge yhdistyksen ja kaupungin välinen aluevaihto 70 
samskolan i Helsingfors säätiön tontin ostaminen 71 

Synnytyspaikkojen perustamista koskeva aloite 52 
Syväjäädyttämön rakentamiskysymys 127 
Syyhelmähoidosta suoritettavan maksun korottaminen 46 
Syyttäjistön määrärahain ylittäminen 43 
Sähköenergian hintojen alennukset 238 
Sähköjohdon rakentaminen Tiirakarinniemelle ... 239 
Sähkö johtoverkoston lunastaminen 92 
Sähkölaitoksen auton myynti 238 

» halkotarve 238 
» höyryvoimalaitoksen isännöitsijän tehtävistä suoritettava palkkio 32 
» » rakentaminen 92 
» kassanhoitajien kassavajausten peittäminen 237 
» liittymismaksut 239 
» määrärahat 10, 32, 34, 91 
» päivystystyön järjestely 237 
» rahastajien perimispalkkiot 237 
» tuotantokomitean kokouspalkkiot 237 
» töiden aloittamiseen myönnetty lupa 239 

Sähkölaitos, palolaitoksen varastossa olevien päällystakkien luovuttaminen sille 145 
Sähkön säännöstely 92, 231, 238 
Sähkön säännöstely valiokunnan jäsenen vaali 128 
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Sähkön säästämistä tarkoittava informatiotilaisuus 175 
Sähkötöiden suorittaminen työväenopiston talossa . 183 
Sähkövirran hinnan korottaminen 92 
Sääntöjen tarkistaminen 125 
Säätytalon puisto, leikkikentän järjestäminen sinne 209 
Sörnäisten kansanhuoltokanslian lakkauttaminen 174 

» rantatien raiteiston järjestely 226 
» satamassa toimitettu palotarkastus 143 
» satamatyöntekijäin ruokalarakennus, ruokakellarin rakentaminen sen yhteyteen .... 228 

Taideteollisuuskeskuskoulun jaettaviksi myönnetyt stipendivarat . 183 
» johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 102 

Taideteosten osto 186 
» sijoittaminen julkisille paikoille 210 

Taivalniemi, kanoottivajan pystyttäminen sinne 172 
Taksa, henkilövuokra-autojen, sen korottaminen 218 

» liikenne- ja satamamaksujen, sen korottaminen 87 
» luotsauksesta suoritettavien maksujen, sen korottaminen 225 
» maidon tarkastamon, sen hyväksyminen ja vahvistaminen 45 
» paikan vuokrien, sen korottaminen 225 
» palolaitoksen sairaankuljetusvaunujen käyttömaksujen, sen korottaminen 44 
» raitiotie- ja omnibuslippujen hintojen, sen korottaminen 217—218 
» rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista suoritettavien maksujen, sen korottaminen 42 
» sairaalain hoitomaksujen, sen korottaminen 47, 153 
» satamajäänsärkijäin käyttämisestä suoritettavien maksujen, sen korottaminen 225 
» sähkömaksujen, sen korottaminen 92 

tilapäisruokailusta kaupungin sairaaloissa suoritettavien maksujen, sen korottaminen .... 154 
» ulkonevien rakennusosien rakentamisoikeudesta suoritettavien maksujen, sen korottami-

nen 42 
» vesijohtolaitoksen suorittamista tarkastuksista suoritettavien maksujen, sen uudistaminen 88 
» vesimaksujen, sen korottaminen 89 
» viranomaisten toimituskirjoista kannettavien lunastusmaksujen, sen korottaminen 6 
» yleisen talletus varaston maksujen, sen korottaminen 224 

Taksat, teurastamolla kannettavien maksujen, niiden korottaminen 87, 230 
Taksoituslautakunnan jäsenten vaali 97 

» toiminnan tutkimista koskeva aloite 5 
Talin pumppuasemarakennuksen vuokraaminen 234 

» tila, maataloustyönjohtajan viran perustaminen sinne 67 
Talletusvaraston taksa 224 
Talousarvio, kaupungin v:n 1948 14—41, 141 
Taloustyöntekijäkodin avustaminen 165 
Talvipuhtaanapito, katujen 84 
Tammelundin tien rakentamista tarkoittava aluevaihto 70 

» yhdystien sillan rakentaminen 83 
Tapanilan kansakoulun korjaustyöt 179 

» lasten päiväkodin perustaminen 65 
» lastentarhan ja -seimen perustaminen 184 
» leikkikentän perustaminen 37 
» Päivän nuorten avustaminen 176 
» sosialidemokraattisen työläisnuoriso-osaston avustaminen 165 
» teiden kunnossapito 206 
» terveyssisarten asuntojen järjestely 148 
» työväenteatterin avustaminen 27, 67 
» vedensaannin järjestäminen 145 

Tapaninkylä, lausunnon antaminen siellä olevia tiloja koskevista kaupoista 191 
Tapaturman korvaukset, satamalautakunnan myöntämät 224 
Tapaturmantorjuntayhdistyksen toimittamien varoituskuvien maksaminen 144, 213, 235 
Tapaturmavakuutus, kaupungin hoito- ja huoltolaitoksissa olevien työtätekevien potilaiden ja 

hoidokkien 153 
Tarvon sillan kunnostamista koskeva aloite 83 
Tavarahankintojen, kaupungin laitosten, keskittäminen 94 
Tavaststjernankadun tontille n:o 13 määrätyn rakentamisajan pidentäminen 190 
Teatterien avustaminen 27, 67 
Teatteripäivien avustaminen 67, 186 
Tehdastyöntekijäin kuljettamista työpaikoille ja takaisin koskeva aloite 86 
Tehtaankadun kansakoulun pommitusvaurioiden korjaaminen 36 

» » tontin siistiminen 179 
» rautatieristeyksen puomien uudistaminen 227 

Teknilliset laitokset, ks. Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Vesijohtolaitos. 
Teknillisten laitosten lautakunnan jäsenten ja puheenjohtajan vaali 101 

» » määrärahat 15, 31 
» » omaisuuden palovakuuttaminen 231 
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Tempelriddarena partiojärjestön avustaminen J68 
Temppeliaukion kalliosuojan lämmittäminen 
Tenniskenttä, ks. Verkkopallokenttä. 
Tervalammen kansakoulun tonttipaikka 

» Tilan karjan myynti ym 
» työlaitoksen hoitopäivämaksujen korottaminen ¿o 
^ ^ XXXäärär3̂ h.cL"t · · · · L· I 
» » naisirtolaisosaston lakkauttaminen ja alkoholistiosaston perusta-

minen sen tilalle 21, 160 
» » palovarusteiden lisääminen 145 
» » päivystystyön järjestäminen ja työajan määrääminen 159, 160 
» » uudisrakennukset 161 
» » uutteruusrahojen ylittäminen 53 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion määrärahain ylittäminen 45 
Terveydenhoitolautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 100 

» määrärahain ylittäminen 45 
» ohjesäännön muuttaminen 44 
» sihteerin palkkion korottaminen 147 
» toimiston päivystäjäin sunnuntaityökorvaukset 147 

Terveydenhuoltotyön kehittäminen 148 
Terveyssisarten asuntojen järjestely 148 

» koulutusta koskeva sopimus 149 
» palkkaamista varten saatava valtionapu 149 
» virkojen perustaminen — ···· 46 

Terveyssisartyövoimaa käyttävien laitosten luovuttaminen terveydenhoitotyön opetuspaikoiksi 149 
Terveystalojen vuokran maksaminen 148 
Testamenttilahjoitus kirjapainokoulun hyväksi 63, 139 

» professori J. J. Mikkolan ja hänen rouvansa tekemä 67 
Teurastamolautakunnan jäsenten ja puheenjohtajan vaali 101 
Teurastamon alue, jätepaperin varastointi siellä 230 

» » vihanneskaupan järjestäminen sinne i 230 
» määrärahat 15, 31, 35, 88 
» taksojen korottaminen 87, 230 
» teuraskarja, katoksen rakentaminen sitä varten 230 
» teurastajat, urakkatyökorvauksen maksaminen heille 88 
» työaika 229 
» virkojen uudelleenjärjestely 88 
» vuosikertomusten painattaminen ruotsiksi 230 

Tiehoitomaksujen suorittaminen 179, 187, 221 
Tien rakentaminen Pakilan korttelien n:o 49—51 pohjoisrajaa pitkin 194 
Tievalaistus 239 
Tiilien ym. myynti 212 
Tilapäisen luoton ottaminen 137 

» työvoiman palkkaus 116 
Tilastotoimiston arkistotilan järjestäminen 110 

» johtosäännön hyväksyminen 4 
» julkaisutoiminta 110 
» määrärahat 4, 16 
» toimistopäällikön selostus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta 110 
» työaika 114 
» virkojen siirtäminen ylempään palkkaluokkaan 4 

Tilgmann oy:n oikeuttaminen käyttämään kaupungin painattamaa matkailijakarttaa 187 
Tilien tarkastus, kaupungin v:n 1946 4, 113 
Tilinpäätös, kaupungin v:n 1946 4, 12 
Tilintarkastajain vaali 5 
Tilitykset, lääninkonttorille lähetettävät, täydellisten valtakirjain liittäminen niihin 112 
Toimituskirjoista kannettavien lunastuksien taksa 6 
Toipilaskotien, kunnallisten, perustamista koskeva aloite 52 
Toisen kaupunginvoudin asiakirjojen seulominen 141 
Toivolan koulukodin korjaus- ym. rakennustyöt 163 

» » maataloustöiden ohjaajan palkankorotusanomuksen epääminen 55 
» » puutarha-apulaisen palkkaaminen 22 
» » työvoiman lisääminen 22, 163 

Toivoniemen koulukodin käteiskassan määrän korottaminen 163 
» » naispuutarhurin palkkaaminen 22 
» » virkojen uudelleenjärjestely 22, 54 

Tonttien myyntiehdot ja -hinnat 188 
Tonttijakokarttojen hyväksyminen ja tonttijaonmuutosten vahvistaminen 75 
Topeliuksenkadun tonteille n:o 13 ja 15 määrätyn rakentamisajan pidentäminen 190 
Toukolan äitiys- ja lastenhoidonneuvolan huoneiston korjaaminen 151 
Toverit raittiusseuran avustaminen 176 
Tuberkuloosihuoltotoimiston luovuttaminen terveydenhuoltotyön opetuspaikaksi 149 
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Tuberkuloosihuoltotoimiston määrä raha in y l i t täminen 45, 150 
» varojen kavaltaminen 

Tuberkuloosiliiton Jousi niminen lehti, juhannustervehdyksen laatiminen sitä varten ;· ·;· · · · · 2 4 0 

Tuberkuloosiparantoloissa hoidettavien sotavammaisten ja siirtoväkeen kuuluvien potilaiden 
hoitomaksujen korottaminen 150 

Tuberkuloosisairaala, maksujen suorittaminen siellä hoidettujen poliisien hoidosta 17 
» sen hoitopaikkojen lukumäärä 
» » höyrykattilan vaurioituminen 156 
» » käyttö yliopiston järjestämään tuberkuloosiopetukseen 156 
» » lämmittäjä-mekaanikon asunnon järjestäminen 156 
» » määrärahat 50 
» » toimihenkilökunnan ruokarahan maksaminen vapaapäiviltä 150 
» » työvoiman lisääminen ja virkojen siirtäminen ylempään palkkaluok-

kaan 50 
» öljylämmityslaitteiden hankkiminen sinne 80 

Tuberkuloottisten asuntolain osastonhoitajien palkkojen määrääminen 156 
Tukholman kaupungin lahjoittaman sairaalapaviljongin avajaistilaisuus 134 

» kaupunginsihteerin vierailu 134 
Tukholmankomitean toiminta 168 

» varastossa olevien elintarpeiden luovuttaminen elintarvikekeskukselle ... 231 
Tuki ja työ yhdistyksen avustaminen 165 
Tukkukauppojen oy. tontin myynti sille 72 

» oy:n ostamaa tonttia koskeva asemakaavanmuutos 77 
Tulipalo, Kivelän sairaalaan kuuluvassa ns. Pauligin huvilassa sattunut 155 
Tulo- ja omaisuusverolautakunnan jäsenten vaali 102 
Tulolähteiden, uusien, aikaansaamista kaupungille koskeva aloite 14, 128 
Tulosääntö, kaupungin v:n 1948 15, 16, 37—41 
Tunnelin rakentaminen korttelin n:o 52 alle 76 
Tuntipalkkaisen työn laskeminen hyväksi ikäkorotuksia varten 115 
Tuomarinkylän tila, maataloustyönjohtajan viran perustaminen sinne 67 
Tuotantokomiteain, kaasu- ja sähkölaitosten, kokouspalkkiot 235, 237 
Turistiautojen hankkiminen 218 
Turpeen, ala-arvoisen, myynnistä suoritettava korvaus 236 
Turso, jäänsärkijä, sen luovuttaminen sotakorvaukseksi 225 
Tutkijalautakunnan jäsenten vaali 98 
Tyttönormaalilyseon raittiusyhdistyksen avustaminen 176 
Tyyni asunto-oy:n johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 242 
Työaika 8, 114, 143, 149, 150, 159, 160, 173, 204, 215, 229, 232, 235 
Työaikalain määräämän sunnuntaityökorvauksen suorittaminen viranhaltijoille 7 

» soveltaminen palohenkilöstöön 143 
» » sairaalahenkilökuntaan 152 
» soveltamista koskevat ohjeet 115 

Työasiainlautakunnan arvioidut menot 24 
» jäsenten ym. vaali 100 
» määrärahain ylittäminen 58 

Työehtosopimusten hyväksyminen 10, 119 
Työkyvyttömyysajalta maksettava päivärahakorvaus 120 
Työlaitosliiton ylimääräisen kannatusmaksun suorittaminen 161 
Työläiskynäilijäin ja kuvaa jäin liiton avustaminen 166 
Työmaajuopottelun torjuntatoiminta 24 
Työmäärärahojen ylittäminen 204 
Työntekijät, kaupungin, heidän eläkesääntönsä muuttaminen 10 

» » » eläkkeittensä järjestely 8 
» » » röntgenläpivalaisunsa 204 
» » heitä koskevat työehtosopimukset 10, 119 
» » kuukausipalkan suorittaminen heille heidän silti joutumatta julkis-

oikeudelliseen virkasuhteeseen 115 
Työnvälityksen harjoittamisluvat 56 
Työnvälitystoimisto, ammatinvalinnan oppaiden julkaiseminen ja ammatinvalintaa valaisevien 

elokuvien valmistaminen sen toimesta 56 
» sen ilmoitusten julkaiseminen 164 
» » maatalousosaston toimintaa koskeva selvittely 55, 164 
» » määrärahat 23, 56 
» » ohjesäännön muuttaminen 55 
» » valtionapu 39, 164 
» » virkojen siirtäminen ylempään palkkaluokkaan 55 
» virastojen velvoittaminen ilmoittamaan sille osapäivätyövoiman tarpees-

taan 6 
Työsiirtolan, poikien, perustaminen Bengtsäriin 55 
Työttömyyden torjuminen 23, 37 
Työttömvyshuolto 161 
Työtuvat 53, 159, 161 
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Työvoiman vaihto, pohjoismaiden pääkaupunkien välinen 120 
Työväen Mela-Veikot, parakkien myynti yhdistykselle . ·;·»;···. 
Työväen oy. Taimi, sen kortteliin n:o 157 rakennettavan rakennuksen korkeuden lisääminen 76 

» » » ' » omistaman tontin lunastaminen katumaaksi 69 
» uimarit yhdistyksen avantouintinäytös ;···;··; 

Työväenopisto, ruotsinkielinen, sen j o h t o k u n n a n jäsenten, varajäsenten j a puheenjohtajan vaali 100 -
J » » » 20-vuotisjuhlan kustannusten suorittaminen 181 

» suomenkielinen, kaitafilmikoneen hankkiminen sille 181 
» » sen johtokunnan jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajan vaali 100 
» » » talon korjaustyöt 181 
» » » » käyttö majoituspaikkana Suomen suurkisojen aikana 181 
» » ylivahtimestarin viran perustaminen sinne 62 

Työväenopistot, niiden määrärahain ylittäminen 62 
» » ohjesääntöjen muuttaminen bz 
» niille jaettaviksi myönnetyt stipendivarat 183 
» niissä suoritettavien luento- ja tuntipalkkioiden korottaminen 62 

Tähtitorninmäen kalliosuojassa olevan sähkömoottorin vuokraaminen rakennushallitukselle .... 199 
Tärpättiputken rakentaminen katumaahan 1^3 
Tölö svenska samskola nimisen yhdistyksen ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen pidentäminen 74 
Töölön haarakirjaston järjestely 185 

Uhlenin, A., avustusrahaston korkovarojen käyttö 161 
Uimahalliin, oikeuttavien uintilippujen myöntäminen poliiseille 142 
Uimahallin sijoittaminen kaupungin pohjoisosaan 57 
Uimapaikan kunnostaminen Bodomjärven rannalle 172 
Uimastadionin istutusten järjestäminen 37 

» kunnostaminen 57, 126 
Ulkoilmakonsertit 185 
Ulkomaalaisten anomukset saada omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 95—96 
Ulkomaan kauppa ja merenkulku nimisen julkaisun toimittamista koskeva päätös 110 
Ullakkojen sisustaminen asuntotarkoituksiin 75, 76, 77, 201 
Ulosottoapulaisen viran siirtäminen ylempään palkkaluokkaan 17 
Ulosottolaitoksen määrärahat 17 

» työvoiman lisääminen 141 
Union Internationale des transports publics nimiselle yhdistykselle menevien jäsenmaksujen 

suorittaminen 223 
Unioninkadun 45:ssä suoritettavat korjaustyöt 150 
Urakkakorvauksen maksamista viranhaltijoille koskeva esitys 115 
Urheilu- ja retkeilylautakunnan jäsenten ja puheenjohtajan vaali 100 

» » retkeilytoimiston oikeuttaminen käyttämään kiinteistötoimiston autoja 169 
Urheilujuhlien avustaminen 58 
Urheilukadun tontille n:o 50 määrätyn rakentamisajan pidentäminen 190 
Urheilukenttäalueen varaaminen Lapinniemen puistosta 56 
Urheilukentät 170 
Urheilumäärärahat 23, 37, 56 
Urheiluolojen edistäminen 169 
Ursa, tähtitieteellinen yhdistys, sen oikeuttaminen järjestämään erikoisnäytäntöjä 195 
Uudenmaan läänin kuntien keskussairaalahanke 158 
Uudisrakennusten tärkeysjärjestys 205 
Uunisaaren kuljetus- ja pääsymaksut 172 
Uurnahautapaikkojen järjestäminen 72 
Uurnalehtojen järjestäminen 127 
Uurreputkien saumauksessa käytettävän laitteen käyttöoikeus 212 
Uutteruusrahat, kunnalliskodissa maksettavat, niiden määrän korottaminen 20 

Vaalilautakunta, kaupunginvaltuuston, sen kokoonpano 97 
Vaasan höyrymylly oy:n oikeuttaminen sijoittamaan merivesijohto Munkkisaaren rantaan ... 226 
Vaatturiammattikoulun avustaminen 66 
Vahingonkorvaukset, kaupunginhallituksen myöntämät 212 

» satamalautakunnan myöntämät 224 
Wahlros, B., johtaja, korvauksen maksaminen hänelle 50 
Vainajain muiston kunnioittaminen 136 
Vajaaälyisten lasten kodin perustaminen 54 
Vakuusasiakirjain tarkastus 105 
Valiokunnat, päiväkirjan pitäminen niiden kokouksista 128 
Vallilan asema-alue, varastorakennuksen rakentaminen sinne 229 

» asunto-osuuskunnan johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 242 
» autohalli, huoltokaivantojen rakentaminen sinne 85 
» demokratian pioneerit yhdistyksen avustaminen 166 
j> kansakoulussa tapahtunut murtovarkaus 181 
» lastenseimen lämpölaitteiden suurentaminen 184 
» pienasunnot n:o 1 asunto oy:n johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 243 
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Vallilan pienasunnot n;o 2 asunto oy:n johtokunnan jäsenten ja varajasenten vaali 242 
» Päivän nuoret yhdistyksen avustaminen 17 b 

Vallilan sosialidemokraattisen naisyhdistyksen avustaminen ., Ib8 
» » raittiusyhdistyksen Tähkän avustaminen . . . . . . . . . . . 17b 

Valmistavan poikien ammattikoulun huoneiston luovuttaminen kurssitoimintaa varten 182 
» » » määrahain ylittäminen .. 63 
» » » opetusohjelman muuttaminen 182 
» » » lehtorin opetusvelvollisuuden määrääminen 62 
» » » työmestarin ja ammattiopettajan nimitys 63 
» » » virkojen täyttäminen 63 
» tyttöjen ammattikoulun huoneiston.käyttö 182 
» » » käytävästä varastetun päällystakin korvaaminen 182 
» >> » luokkien lisääminen 63 
» » » määrärahain ylittäminen 63, 64 
» » » opettajan osallistuminen työtehokurssiin 182 
» » » pesukoneen myynti 182 
» » » rehtorin opetusvelvollisuuden määrääminen 62 
» » » työvoiman lisääminen 182 
» » » virkojen uudelleenjärjestely 63 Valonheitinasemien purkaminen 125 

» rakentamisesta johtuneet vahingot 173 
Valtionapu, ammattikoulujen 39 

» ensimmäisen kaupunginlääkärin palkkausta varten 147 
» kansakoulujen ... 39, 180 
» kaupunginorkesterin 39, 185 
» koulukotien · · , 38 
» lastentarhain ; 39 
» Malmin terveystalon toimintaa varten 149 
» sairaalain . . .158, 159 
» terveyssisarten ja kätilöiden palkkaamista varten 149 
», - työnvälitystoimiston.... 39, 164 

Vanha Helsinki, sen korttelien nimikilpien asettaminen kadun nimeä osoittavan kilven viereen 124 
Vanhainkoti, Blomsterfonden i Helsingfors nimisen säätiön, asuinhuoneiden sisustaminen sen 

rakennuksen ullakolle ym. 79 
» tontin varaaminen sitä varten 192 

Vanhainkotien avustaminen 165 
Vanhakaupunki, muistokiven sijoittaminen sinne 210 
Vanhankaupunginlahden julistaminen luonnonsuojelualueeksi 173 
Vanhankirkon puiston istutusten kunnossapito 209 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen, niiden jäsenten vaali 103 
Vantaanjoen sillan kunnossapito 207 

• » vesimäärän lisääminen 232 
Vantaantien kunnostaminen ... 207 
Vapaan huollon avustaminen 53 
Varastorakennuksen rakentaminen Vallilan asema-alueelle 229 
Varkaustapaukset ja varastetun omaisuuden korvaaminen 110, 151, 154, 155, 157, 163, 170, 

181, 182, 212, 224, 237 
Varoituskuvien hankkiminen kaupungin eri laitoksille 144, 213, 235 
Vartiokylän tila, maataloustyönjohtajan viran perustaminen sinne ..: 67 

» » sen päärakennuksen kunnostaminen kansakoulutarkoituksiin 36, 61 
» uimarannan kunnostaminen 23 

Vasikkasaaren kesäleirin avustaminen 167 
Vastuuvapauden myöntäminen v:n 1946 hallinnosta ja tileislä 5 
Vedensaannin järjestäminen liitosalueella 145, 210 

» kaupungin, tyydyttäminen 232 
Veneeristen tautien poliklinikkain määrärahain ylittäminen '.. 46 

» » » ylimääräisen sairaanhoitohenkilökunnan palkkaaminen 150 
Verhoilija-ammattikoulun avustaminen ... 65 

» ottaminen kaupungin haltuun 183 
Verkko pallo kentän järjestäminen Hesperiankadun varrelle 57 
Veronpidätykset työntekijäin palkankorotuksista 120 
Verotasausrahaston pääoma 12 

» säännön 2 §:n muuttaminen 12 
Verotuksen yhteydessä saatujen tietojen antaminen huoltoviranomaisille 159 
Verotus, ks. Kunnallisverotus. 
Verotusvalmisteluviraston amitoimistojen lakkauttaminen 114 

» johtosäännön muuttaminen 5 
» määrärahat 5, 16 
» sähkökirjoituskoneiden .vuokran ja reijityskorttien hinnan suoritta-

minen 5, 16 
» talon edustalla olevien istutusten kunnostaminen 209 
» töiden järjestely ..ie 113 

Kunnali. kert. 1947, I osa 18 
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Verotusvalmisteluviraston uudelleenjärjestely J25 
Veroäyrin, v:n 1947, hinta 
Veroäyrin, v:n 1948, hinta <m 
Vesijohtojen rakentaminen y 
Vesijohtolaitoksen eräiden altaiden järjestäminen puhdasvesisaihoiksi »y 

» hankkimien suodatinlaitteiden hinnan suorittaminen 89 
» käyttöön toimitettujen varoituskuvien hinnan suorittaminen 235 
» maksujen korottaminen · - · · · · · · ·"· · · · · · · 89 
» määrärahat 10, 31, 32, 34, 89 
» päivystystyön järjestely 232 
» suorittamia tarkastustehtäviä koskevan taksan uudistaminen 88 
» työpajan ja laboratorion viranhaltijain työaika 232 
» töiden aloittamiseen myönnetty lupa 233 
» viranhaltijat 
» ylityöpajamestarin lisäpalkkio 232 

Vesijohtotyöt, Pitäjänmäen teollisuusalueen 90 
Vesijohtoverkosto, kaupungin, yksityisten johtojen liittäminen siihen 234 
Vesilintukannan, Vanhankaupungin, säilyttäminen 173 
Vesimittarien lukeminen 232 
Vesipostien rakentaminen 192> 233 
Vesisäiliön huonetilojen vuokralleanto 234 
Westendin rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista perittävät maksut 141 
Vetehiset yhdistyksen avantouintinäytös 172 
Viator, kustantamo, sen oikeuttaminen käyttämään kaupungin painattamaa matkailijakarttaa ... 187 
Viemärikaivon rakentaminen Töölöntorin Sandelsinkadun puoleiselle sivustalle 208 
Viemärin rakentaminen Turun maantien alitse 194 
Viemärit .207—208 
Viemäriverkosto, liitosalueen, sen suunnittelu 127 
Vierailumatkat Moskovaan ja Osloon 133 
Vihannesten tukkukaupan järjestäminen 127, 230 
XV Olympia Helsinki 1952 nimiseen yhdistykseen liittyminen ja kaupungin edustajien valitsemi-

nen sen hallitukseen 136 
Viikin latokartanolta Malmin lentokentälle johtavan suurjännitelinjan ostaminen 240 
Viikkolevon järjestäminen eräille satamalaitoksen palveluksessa oleville 223 

» » sairaalain yöhoitajattarille 153 
Viipurin valssimylly oy:n ja kauoungin välisen vuokrasopimuksen peruuttaminen 74 
Vikingarna nimisen meripartiojärjestön avustaminen 168 
Viljelyspalstatoiminta 162 
Viljelyspalstojen vuokraaminen kansakoulujen henkilökunnalle 179 
Viranhaltijat, kaupungin, heidän kielitaitoaan koskevan säännön muuttaminen 6 

» » » osallistumisensa erinäisiin kursseihin 133 
» » » palkkojensa ja eläkkeittensä järjestely 8, 117 
» » » suunnittelemansa lakko 231 
» » heille myönnetyn palkankorotuksen ennakkosuoritus 118 
» sunnuntaityökorvauksen suorittaminen heille 7 

Viransijaisten palkkaus 117 
Virastot, kaupungin, osapäivätyön käytäntöön ottaminen niissä 6, 120 
Virka-aika, ks. Työaika. 
Virka-asunnot, eronneiden viranhaltijain häätäminen niistä 154, 155 
Virkaloman myöntämistä koskeva sairaalalautakunnalle annettu huomautus 153 
Virkamiesasuntoja asunto oy:n johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 242 
Virkamiesasuntoja Sampsantie 40 asunto oy:n johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali .... 242 

» » 50 asunto-oy:n johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 242 
Virkamiesruokala, taideteosten hankkiminen sinne 186 
Virkamiesruokalan käyttö 198 

» sijoittaminen kaupungintalon kellarikerrokseen 80 
Virkamies vaihto 120 121 
Virkamiesyhdistyksen kesävirkistyskodin avustaminen 1®7 
Virkapuvut, apulaispalotarkastajain 143 

» kaupunginkanslian vahtimestarien 107 
Virkasäännön muuttaminen 8, 115 

» tarkistaminen 125 
» tulkinta 114 
» työaikaa koskeva määräys 8, 114 

Virkasääntökomitean valmisteltaviksi annetut esitykset 115 
Voitto asunto-oy:n johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 242 
Vuokra-autoasemat 219 
Vuokra-autoliikenteen uudelleenjärjestelyyn liittyviä kysymyksiä selvittävän komitean lakkaut-

taminen 128 
Vuokralaisten luottamusmiesten valitseminen 196 
Vuokratiedustelun toimittaminen 111 
Vuorikadun tontti n:o 3, yleisen suojahuoneen rakentaminen sen kallioperään 75 
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Vuositilintarkastajain vaali 165 168 
Väestöliiton avustaminen '·;"". .V, ' ' i c i 

» ylläpitämä avioliittoneuvola, huonetilan luovuttaminen sille io i 
Väestönsuoja, Suomen punaisen ristin sairaalaan kuuluva, sitä koskeva sopimus 15/ 
Väestönsuojatilojen käyttäminen myymälöinä ja työhuoneina /» /y 
Väestönsuojelulautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 

» uudelleenjärjestely .···· P® 
Väkijuomayhtiön voittovarojen käyttö 140 
Väkijuomien anniskeluoikeudet ^ 

» käytön valvonnan tehostaminen 
Väli-Pessalan tilan ostaminen ; / 69 
Väärinkäytökset, kaupungin hallinnossa tai sen työpaikoilla sattuneet, niiden ilmoittaminen revi-

siotoimistolle 112 

Yhteenajot 221—222 
Yleisen ammattikoulun käyttöön myönnetyt stipendivarat 183 

» » määrärahain ylittäminen 63 
» » opetussuunnitelman muuttaminen 181 
» talletus varaston maksujen korottaminen 224 

Yleishyödyllisten asuntoryhmien osakkeiden ja osuuksien luovutushinta 139 
» yritysten ja laitosten avustaminen 23, 126, 164 

Yleisluottamusmiesten palkkaus 118 
Yleisradio oy., kaupungintalon juhlasalin luovuttaminen sen käyttöön 197 

» oy:n Kaartin maneesin järjestämistä radio- ja teatteritaloksi koskeva hanke 193 
Yleisten töiden aloittamiseen myönnetty lupa 205 

» » lautakunnan jäsenten ja puheenjohtajan vaali 101 
» » määrärahat 15, 29, 34, 35—37, 82, 204 

Yliopiston ja kaupungin välinen oikeuslääketieteellisten ruumiintarkastusten toimittamista 
koskeva sopimus 151 

» » » » tuberkuloosisairaalan käyttöä koskeva sopimus 156 
» klinikkain määrärahain ylittäminen 51 
» klinikoissa olevien kaupungin hoitopaikkojen käyttö 157 

Ylioppiaiden raittiusyhdistyksen avustaminen 176 
Ylipainloisten moottoriajoneuvojen käyttö 222 
Ylityökorvauksen perusteiden muuttaminen 115, 116 

» suorittaminen kansanhuoltotoimiston henkilökunnalle 173 
» » palokuntalaisille 144 
» » sairaalain lääkäreille 152 

Ylityön suorittaminen teurastamossa 230 
Yllätys nimisen veistoksen sijoittaminen Munkkiniemenkadun varrella olevaan puistikkoon 210 
Ylä-Pessalan tilan ostaminen 69 
Yömakkarain myynti 195 

Äitiys- ja lastenhoidonneuvoloiden lääkärien palkkioiden korottaminen 46 
» » » työvoiman lisääminen 4$ 

Äitiysneuvoloiden kirjoissa olevien naisten hampaidenhoito 18, }50 
» luovuttaminen terveydenhoitotyön opetuspaikoiksi 149 

öflund, O., talousneuvos, hänen testamenttilahjoituksensa 139 
Öljylämmityslaitteiden hankkiminen eräisiin kaupungin kiinteistöihin 80 
Öljyputken rakentaminen katumaahan 193 
Öljysäiliöiden siirtäminen Pikku Pihlajasaaresta Sörnäisten niemeen 225 



J u 1 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. 3 0 - 3 1 . 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 lauta-
kunnan julkaisema. 
1—33. 1916—48. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1—34. 1916—49. 

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. V:n 195.0 vuosikirjassa on hakemisto v:lta 1905—-49. 

5—11. 1909—15. 
12—39. 1919—50. 

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—60. 1908—47. 
Vanhempi sarja. Kaupunginvaltuusto. 
1—3. 1875—87. . 
Henkilöhakemisto 1875—1930. 

I), Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 

1—9. 1911—32. 
10—22. 1934—50. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 
1—28. 1923—50. 

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. ] 950. 


