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Koululaisliput, liikennelaitoksen myöntämät 306 
Koulutarvikkeiden hankkiminen 74 
Krematorion ja Hesperiankadun välisen alueen kunnostaminen 287 
Kronohagens idrottsförening yhdistyksen avustaminen 224 
Kroonillisten sairaiden hoitopaikkakysymys 129 
Kukanmyynti kaduilla 68 
Kuljetustyöntekijäin palkat 8 
Kulkutautisairaala, kauppavaunujen vuokraaminen sille 270 

» lastenpaviljongin valmistuminen sen alueella 280 
Kullatorpan lastenkodin saunan rakentaminen 165 
Kulosaaren kirkon ja Kulosaarentien välisen puistikon kunnostaminen 287 

» kunnan tekemien vuokrasopimusten rekisteröinti 54 
» sillan aukioloajat 311 
» sivukirjasto, huoneiston vuokraaminen sen käyttöön 63 
» yhteiskoulu, alueen vuokraaminen sille 39 

Kulosaaressa olevan esihistoriallisen käräjäpaikan kunnostaminen 219 
» » ruokalaparakkipaikan vuokraaminen rouva M. Hagerlundille 48 

Kulutustarviketilanne 234 
Kumpulan kunnalliset asunnot, ikkunain ja ovien hankinta niitä varten 270 

» » » niiden maalaustöiden suorittaminen , 272 
» » » » valmistuminen 280 
» perunakellarin vuokralleanto 65 

Kumpulantien leventäminen 58 
Kunnalliset työväenasunnot, niiden hoidosta annettu vuosikertomus 70 
Kunnallishallintoa koskevan esityksen painattaminen 87 
Kunnalliskoti, F-rakennuksen kunnostaminen 127 

» henkinen huolto siellä 141 
» sairaushuolto siellä 140 
» sen hoidokit 137, 138, 139, 140 
» » lämpökeskusta koskeva ekonomiseritarjous 270 
» » maanviljelys ja puutarhanhoito . 140, 141 
» » menot 140, 155 
» » myöntämät ahkeruusrahat 127 
» » pesulaitos 140, 141, 155 
» » sairaalan potilashissin rakentaminen 127, 275 
» » sikala 140, 141, 155 
» » tulot 140, 155 
» » vuosikertomus 139 
» siellä järjestetty kuraattoritoiminta 141 
» » maksettavien ahkeruusrahojen enimmäismäärän korottaminen 127 
» sitä koskeva kantelu 128 

Kunnallisten asuntorakennusten suunnitelman hyväksyminen 54 
Kunnallisveron pakkoperintä 103 
Kuorma-autonkuljettajain palkat 10 
Kuormauslaiturin rakentaminen Herttoniemeen 40 
Kuraattoritoiminnan järjestäminen kunnalliskodissa 141 
Kuulutukset, kaupungin, niiden julkaisemistapa ja hinta 74 
Kuusitie 15 asunto oy:n oikeuttaminen sijoittamaan leikkikehä puistoalueelle 59 
Käpylän kelkkamäkien rakentaminen 220 

» kirjastotalon alakerroksen käyttöä koskeva lausunto 69 
» ravirata-alueen kunnostaminen 220 

Käsiteollisuuden harjoittajien työhuone kysymystä koskeva lausunto 59 
Käyhkö, S., rouva, hänen ja kaupungin välinen aluevaihto 33 
Köyhäinhoidollisen laitoshoidon kehittäminen 129 
Köyhäinhoito, sitä tarkoit tava ehkäisevä toiminta 125 

» ks. myös Huoltotoimi. 
Kööpenhaminassa pidettävä kirjastokokous, kaupunginkirjaston virkailijain osallistuminen siihen 251 

Laajalahden asuntoalueelta vuokrattujen tonttien vuokrajäämien periminen 38 
Laajasalo, kesänviettopaikan vuokraaminen sieltä 39 
Laaksolan huvilan lahjoittaminen kaupungille 262 
Lahjoitusrahastot, huoltolautakunnan käytettävissä olevat 145 

» lastensuojelulautakunnan käytettävissä olevat 191—192 
Lainan myöntäminen Asunto oy. Sammatille 65 
Lainrikkojat, alaikäiset 171 
Laitoshoito, huoltolautakunnan alainen 137—143 
Laiturihuoltotariffin korottaminen 313 

» vahvistamismenettely 312 
Laiturihuoltornaksuista kertyneet tulot 333 
Laituripituus, Helsingin satamien 321 
Laiturivuokrista kertyneet tulot 332 
Laivaliikenne Korkeasaari—Pohjoissatama 304, 306 
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Lammassaarta koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen 44 
Lapinlahdenkadun 6:ssa olevan kansakoulun osan käyt täminen retkeilymajana 220 
Lapsilisät 3 
Laskujen hyväksyminen 32 
Lastenkodit, kaupungin 173—174, 188, 189, 190 

» » avustamat yksityiset 191 
Lastenneuvolan sijoittaminen Hämeentien 35:een 61 
Lastenpäiväj uhlat • • • • 51 
Lastenruokinnan keskustoimikunnan avustaminen 130, 191 

» » oikeuttaminen pi tämään ruokailuparakkinsa Eläintarhan-
tien varrella 51 

» keskustoimikunta, huoneiston luovuttaminen sen käyttöön 65 
Lastensuoj elulautakunnan alaiset koulut, opetuksen tarkastus niissä 164 

» antaman huollon korvaaminen 156 
» huostaan ote tu t lapset 166 
» kokoonpano 163 
» kokoukset 164—165 
» laatima rakennu soh jelmasuunnitelma 165 
» tulot ja menot 189—190 
» vuosikertomus 163 

Lastensuoj elurahastot 191—192 
Lastensuojelutoimenpiteitä kaipaavia lapsia koskevat ilmoitukset 166 
Lastensuojelutoiminnan, yksityisen, tukeminen 191 
Lastensuojelu virasto, lisätilan luovuttaminen sille 61 
Lastensuojelu viraston eri toimistot ja niiden viranhalt i jat 165—166 

» lähet tämät kirjelmät 166 
Lastentarhan rakentaminen Räpylään 273, 275 
Lastentarhat , huoneistojen vuokraaminen tai osto niiden käyttöön 62, 69 

» niiden vuokrahuoneistojen korjaaminen 66 
Lastentyökotiyhdistyksen avustaminen 191 
Lataus oy:n vuokra-aluetta koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen 44 
Latojen myynt i 69 
Lausunnot, huoltolautakunnan an tamat 128—130 

» kansanhuoltolautakunnan an tamat 227 
» kaupunginarkiston an tamat 89—90 
» kiinteistölautakunnan an tamat 33, 55, 56, 59, 60, 69 
» kir jastolautakunnan an tamat 252 
» lastensuoj elulautakunnan an tamat 165 
» liikennelaitoksen lautakunnan an tamat 299—300 
» palolautakunnan an tamat 115 
» raitt iusvalistuslautakunnan an tamat 242 
» satamalautakunnan an tamat 317 
» teurastamolautakunnan an tamat 334 
» työnväli tyslautakunnan an tamat 198 
» urheilu- ja retkeilylautakunnan an tamat 220 
» väestönsuojelulautakunnan an tamat 237 
» yleisten töiden lautakunnan an tamat 275—277 

Lauttasaaren kansanpuisto, kolmen huoneen vuokraaminen sen kaitsijarakennuksesta 218 
» liikennettä koskeva valitus 300 
» sillan kustannukset, valtion osallistuminen niihin 329 
» urheilukentän kunnostaminen 220 

Lauttasaari , kaupungille kuuluvien töiden ja tehtävien valvominen siellä 220 
» kesäkotialueen vuokraaminen sieltä 40 

Leikkikehän sijoittaminen Kuusitien talon n:o 15 viereiselle puistoalueelle 59 
Leppävaara, siellä sijaitsevan asuntoalueen rakennussuunnitelmaehdotuksen puoltaminen 58 

» » sijaitsevien rakennusten siirtäminen kiinteistötoimiston metsätalousosaston 
hallintaan 56 

» ks. myös Alberga. 
Leski- ja orpokassan toimintakertomus 99 
Lihan hinnoittelu 341 
Lihantarkastamot 339, 340, 350—352 
Liikennekongressi, Sveitsissä, edustajan lähettäminen sinne 297 
Liikennelaitos, i lmapuristajan ja työntökärryjen vuokraaminen sille 271 

» kivenmurskaajan luovuttaminen sille 269 
» korvauksen maksaminen sen työntekijöille heidän omien työkalujensa käyt tämi-

sestä 296 
» moottorilautan hankkiminen sen tarpeisiin 220 
» sen henkilökunnan kir jas ton perustaminen 297 
» » » suorit tama yli- ja sunnuntai työ 12 
» » » työstä poissaolosta laskettavat aikavähennykset 11 
» » henkilökuntaan kuuluva henkilömäärä 300 

Kunnall. kert. 1947, II osa 24 
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Liikennelaitos, sen henkilökuntaan kuuluvien miesten osallistuminen koneteknillisille luento-
päiville 295 

» » » » viranhaltijain lähettäminen opintomatkoille 296, 297 
» » » kuuluville tuomit tujen oikeudenkäyntikulujen maksa-

minen 296, 299 
» » korjauspajat 305 
» » löytötavaratoimisto 301 
» » menot 307 
» » palvelukseen pyrkiviltä vaadi t tava lääkärintodistus 296 
» » talousarvioehdotuksen hyväksyminen 297, 298 
» » tulot 308 
» » vuosikertomus 294 
» tuli torviputkikatti lan luovuttaminen sille 268 

Liikennemaksujen korottaminen 312 
Liikennemaksuista kertyneet tulot 332 
Liitosalueen koulukasvitarhatoiminnan järjestäminen 32 

» kouluoloja koskeva lausunto 60 
» t iemaksuja koskeva esitys 33 

Liljeberg, A.W., oy., t ie jyrän vuokraaminen sille 270 
Linja-autoliikenne 303 
Lippujen lainaaminen ja myynt i 268, 269, 270, 271, 272, 274 
Liuskasaari, alueen vuokraaminen sieltä purjehdusseuralle 40 
Lomasijaisuudet, virastosiivoojien 15 
Lomasääntö, kaupungin työntekijäin, sen määräysten tulkinta 15 
Luist inradat 220, 221 
Lukkala, O. J., professori, alueen vuokraaminen hänelle 39 
Luodon ulkoravintolan vuokralleanto 64 
Luontoiseduista suoritettavan korvauksen vahvistaminen 13 
Luotsausmaksujen korottaminen 313 
Lyijylöydön, Pakilan, tutkimustöiden jatkaminen 33 
Lämpöteknikon vuosikertomus 280 
Lääkärintodistusten ottaminen esityslistaan eläkeasiain esittelyn yhteydessä 21 
Löytötavaratoimisto, liikennelaitoksen 301 

Maa-alueiden, satamalautakunnan hallinnassa olevien, vuokraukset 313 
Maantienjatkeiden kunnossapitokustannukset 269 
Maan vii jelyskonetehdas oy: n oikeuttaminen käyt tämään Tapanilassa olevaa tietä 54 
Maatalouspalkat 7 
Maataloustyöntekijäin palkanmaksutapaa koskeva esitys 56 
Maidon tuont i 234 
Mainontaa koskevat asiat 68 
Maitopisarayhdistyksen avustaminen 191 
Maitopisarayhdistys, tilapäisen huoneiston luovuttaminen sille 63 
Majapiirustuksista kannet tavat maksut 54 
Makasiinitilojen, satamien, vuokraukset 315 
Makkarain yömyynti 66, 69, 227 
Maksunlykkäykset 35 
Malmin ent. kaatopaikka-alueen käyt tö 65 

» kylässä Högkullan alueella olevan terveystalon vuokraaminen 61 
» » sijaitsevaa aluetta koskeva aluevaihto 33 
» » sijaitsevan alueen myynt i 34 
» lastenkodin talousrakennuksen, saunan ja pesutuvan korjaaminen 165 
» sairaalan istutusten kunnostaminen 287 

Malminkadun 5:ssä olevan ruokalan pito 271, 272 
Mannerheimintien lehmusrivien täydentäminen 287 
Mannerheimliiton Helsingin osaston avustaminen 191 

» Malmin ys tävät yhdistyksen avustaminen 191 
Marian sairaalan hoitajatarasuntolan sijoittaminen 55 

» » kirjaston perustaminen 253 
Marjaniemen melojat, alueen vuokraaminen heille 40 

» siirtolapuutarhan vesikysymys ja korjaustyöt 55 
» siirtolapuutarhapalstaa n:o 72 koskevan vuokrasopimuksen irtisanominen 53 

Marjaniemessä sijaitsevan alueen vuokraaminen professori O. J . Lukkalalle 39 
Marttilan omakotialueen tonteista kannettavien vuokrien korottaminen 54 
Matkaili jakarttojen myynt i 75 
Matkailupalvelu, urheilu- ja retkeilylautakunnan suorit tama 224 
Matkustajalaivaa koskeva myynti tar jous 295 
Matkustajaliikenne satamissa 224 
Mattheiszen, Y. E., putkenasentaja, hänen ja kaupungin välinen aluevaihto 33 
Maunulan kansakoulutalon rakentaminen 275 

» kansanasunnot oy:n ja rakennustoimiston välinen sopimus 269 
» » » omistaman puutavaramäärän ostaminen 272 
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Maunulan pienasunnot oy:n pienasuntolainan korottamista koskeva esitys 55 
» saha, tukkien siirtäminen sinne sahattavaksi 271, 276 

Meilahden huvila-alueiden vuokra-aika, 44 
Mellunkylän asemakaavoittaminen 59 
Melontakilpailut Eteläsatamassa 311 
Meripelastus oy. Vetehinen, sukeltajan jako taulun vuokraaminen sille 269 
Messukenttä, tivolin pystyt täminen sinne 221 
Metsätöiden tarvikehuollon aiheut taman lisätyön korvaaminen 57 
Mielisairaalat, niissä hoidetut köyhäinhoidolliset potilaat 137, 138, 139 
Minkkinen, E., majuri, alueen vuokraaminen hänelle 39 
Moottorivene Matin käyt tö 325 
Museolautakunnan kokoonpano ja kokoukset 262 
Munkkiniemen haarakir jaston aukioloaikojen pidentäminen 251 

» luistinradan vaatesäiliön pitämisoikeus 218 
» tilojen yhdistäminen entistä suuremmaksi rekisteriyksiköksi 60 
» tontin varaaminen sairaalaa varten 35 
» tont t ia koskeva aluevaihto 33 
» tontt ien ostaminen 33 
» vartiopiirin poliisiaseman siirtäminen Haagaan 65 
» verkkopallokentän alueen rajojen muut taminen ja paviljongin rakentaminen. . . 41 

Munkkisaaren tehdasrakennuksen palovakuuttaminen . 317 
Musiikkilautakunnan avustamat taidelaitokset 266 

» ja kaupunginorkesterin toimiston henkilökunta ja sen palkkauskysymykset 
264, 265 

» vuosikertomus 264 
Mustikkamaan kansanpuisto, sen uimarannan tarjoilu kioskin vuokralleanto 218 

» » vuokran vahvistaminen oikeudesta pitää ravintolaa siellä 217 
Muuntamoiden sijoittamista ym. koskevat asiat 49 
Myymälän sijoittaminen omakotirakennukseen 53 

Nahkatilanne 234 
Neuvostoliitolle vihamieliseksi katsotun kirjallisuuden säilyttäminen 65 
Nikkilän sairaalan henkilökunnan yhdistyksen avustaminen 191 

» puutarhan hoito 276 
Niskalan tilan eräiden rakennusten piirustusten hyväksyminen 56 
Nissaksen alueen asemakaavoittaminen 59 
Nobel-Standard oy:n öljy varastoalueet 314 
Nosturinhoitaj ien palkkauksen järjestely 312 
Nosturit, satamissa olevat 324, 321 
Nosturi taksan vahvistaminen 312 
Notraco nimisen tilan siirtyminen Neuvostoliiton hallintaan 54 
Nukarin orpokodin rakennusten ostaminen 164 
Nuohoustoimi 117 
Nuorisoleirin järjestäminen Haltialaan 52 
Nuorison kulttuuripäivien avustaminen 220 
Nuorisotalon rakentaminen Helsinkiin 55 
Nuorisotyö, vapaa, toimipaikkojen hankkiminen sitä varten 220 
Nuorisotyölautakunnan perustaminen 220 
Nurmi, Paavo, hänen patsaansa sijoittaminen stadionin aukiolle 219 

Oikeus asua kaupungin ulkopuolella 16 
» jäädä virkaansa 16 
» pi tää sivutoimi 16 

Oikeusaputoimiston vuosikertomus 193 
Oka oy., tehdasrakennuksen vuokraaminen sille 63 
Olympiakylän paikkaa koskeva esitys 32 
Omakotilainat 53 
Omnibusautoliikenne 303 
Omnibusvaunusto, liikennelaitoksen 304 
Opaskirjasen, Helsinkiä esittelevän, aikaansaaminen 224 
Opintokerhotyö kaupunginkirjastossa 258 
Osapäivätyön ottaminen käytäntöön kaupungin virastoissa 130, 165 
Ostokorttien jakelut, kansanhuoltotoimiston suori t tamat 233 
Ottolapsia koskevat lausunnot 165 
Ottolapsiksi toimitetut lapset 180 
Oulun kaupungin rakennustoimisto, betonisulloimen vuokraaminen sille 270 
Oulunkylän lastentarha, huoneiston vuokraaminen sen käyttöön 62 

» sosiaalidemokraattinen työväenyhdistys, tontin vuokraaminen sille 39 
» vapaan huollon keskuksen avustusanomus 130 
» vedensaannin järjestäminen 276 

Paikan vuokra t satamissa 313 
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Painatus- ja hankintatoimiston vuosikertomus 73 
Pakettien kuljetus esikaupunkeihin 304 
Pakilan demokratian pioneerien avustaminen 191 

» kelkkamäen rakentaminen 220 
» lastentarha, huoneiston vuokraaminen sen käyttöön 62 
» puhelinkioski- ja virastotalokysymys . 69' 
» siirtolapuutarhan majatyyppien hyväksyminen 53 
» » palstojen vuokria koskeva esitys 55 
» teitä koskevien tienhoitomaksujen suorittaminen 297 

Pakkoperintä, vero- ja yleisten maksujäämien 103 
Palkan nauttiminen virkavapauden ajalta 17—19 
Palkankorotuksen ennakon suorittaminen 6 
Palkkajärjestely, kaupungin viranhaltijain 3 
Palkkalautakunnan huoneiston järjestäminen 61 

» talousarvioehdotus 2: 
» vuosikertomus 1 

Pallokentän pukusuojarakennuksen huonetilan vuokralleanto 218 
» » kioskin vuokralleanto 218 

Paloheinän alueen paalutustyöt 60 
Paloilmoituslaitteet 117 
Palokaivojen rakentaminen Malmin seudulle 276 
Palokunnat, vapaaehtoiset 120 
Palolaitos, kirjaston järjestäminen sinne 251 
Palolautakunnan vuosikertomus 114 
Palopostien lukumäärä 117 
Palotarkastukset 117 
Palovahingot ja niiden korvaaminen 119 
Palovartiointi teattereissa 117 
Palsta viljelykset kaupungin puistoissa 271 
Pasilan haarakirjaston aukioloaikojen pidentäminen 251 

» sikala-aluetta koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen 45 
Pelastusarmeijan avustaminen 130, 191 
Perhelisät, lastensuojelu viraston jakamat 180 
Perunapalstojen paaluttaminen 55 

» vuokrien korottaminen 54 
Pesutupien, virka-asuntoihin kuuluvien, käyttö 14 
Pidätettyinä olleiden virkavuosien laskeminen 13 
Pihlajasaaren, It., osan liittäminen kansanpuistoon 220 

» kansanpuisto, moottorivenekulkuvuorojen järjestäminen sinne 219' 
» » sen ravintolarakennuksen vuokralleanto 218 
» » siinä olevien huvilain korjaaminen 220 
» » uimapukujen vuokrauksen harjoittaminen siellä 218 
» puhelinkaapelia koskeva ostotarjous 220 

Piirustukset, kiinteistölautakunnan hyväksymät 52, 56, 68 
» satamalautakunnan hyväksymät 316 

Pirkkolan lahjatalojen savupiippujen tarkastus 55 
» lahjatalon muutospiirustusten hyväksyminen :. . 53 
» lastentarha, huoneiston vuokraaminen sen käyttöön 62 
» omakotialueen tonteista kannettavien vuokrien korottaminen 54 

Pirtt imäen retkeilymajaan järjestetty sanomalehtimiesten ym. tutustumismatka 219 
» retkeilymajassa yöpymisestä vahvistettu maksu . . . . .— 219 
» ulkoilualue, kalojen istuttaminen sen järviin 57 

Pitäjänmäen punaisten hautapaikan kunnostaminen 274 
Poliisien kesämajojen sijoittaminen Lauttasaareen 65 
Poliisilaitos, kaviouran luovuttaminen sen käyttöön ratsastushallista 220 

» ratsastushallin luovuttaminen sen käyttöön 68 
» sellirakennuksen rakentaminen sen käyttöön kortteliin nro 30 280 
» sen huoneistot 61 
» » Suomenlinnan vartiokonttorin siivoojan palkkaus 68 

Poliisitalon rakentaminen Haagaan — . . . : . . . . . . . . . . . 65 
» » Vallilaan 69, 275 

Polttoainesäiliöiden rakentaminen .... .,.... 49 
Polttoainetilanne : • • 235 
Polttoöljyn varastointi Herttoniemessä 49 
Porolla ajelut 51 
Puhdistuslaitokset 283—284 
Puhelinkaapelitunnelien rakentaminen • 50' 
Puhelinmenot, kaupungin 74 
Puhtaanapito-osaston, rakennustoimiston, vuosikertomus 290' 
Puistikon järjestäminen kortteliin n:o 334 287 
Puisto-osaston, rakennustoimiston, vuosikertomus 286 
Puistotalojen leikkipaikkojen ja nurmikoiden kunnostaminen 287 
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Puistotien, It. , leventäminen . 33 
Pukinmäen tilalla olevan rakennuksen korjaamista koskeva esitys 56 

» urheilukentän valaistuslaitteiden rakentaminen 220 
» Veto, työmaavajan luovuttaminen sille 272 

Punaisten invaliidien yhdistys, kesäkotialueen vuokraaminen sille 40 
» » » sen oikeuttaminen pys ty t tämään kioskeja rahankeräystä varten 66 

Puolimatkansaaren käyt tö 51 
Puotinkylä, ks. Vartiokylä. 
Puotinkylän—Marjaniemen työväentalo oy., tanssilava-alueen vuokraaminen sille 48 

» —Mellunkylän vapaaehtoinen palokunta, hälytyssireenin luovuttaminen sen käyt töön 237 
Putki työnteki jäin palkankorotus 7 
Puutarhapiirustuksista kannet tavat maksut 54 
Puutavaratoimisto H. O. Elmgren, sammakkopumpun vuokraaminen sille 270 
Päivystyskorvaukset 11, 127, 272, 273 

Radiotalo, tontin varaaminen sitä varten 35 
Rahatoimiston sotilasavustusosaston toimintakertomus 76 
Raitiotieliikenne 301 
Rait t iusavustusten käytön valvonta 243 
Raittiushuollon alaiset henkilöt 153 

» alaisten ammat t i 154 
» » siviilisääty, syntyperä ja ikä 153 

Rait t iustoiminta kansakouluissa 240—241 
Rait t iusvalistuslautakunnan menot 243 

» toimintakertomus 240 
Rajasaaren puhdistuslaitos 269, 283, 284 
Rakennus oy. Cultor, t iejyrän vuokraaminen sille 270 
Rakennusjät teiden myynt i 69 
Rakennusohjelma, kiinteistölautakunnan laat ima 33 
Rakennustarkastuskonttorin toimintakertomus 107 
Rakennustoimiston ainespihan ruokalanpito 271, 272 

» katurakennusosaston vuosikertomus 281 
» koneenhoitajien liittäminen urakkatyöjärjestelmään 271 
» konepajatyöntekijäin suojapukujen saantia koskeva anomus 270 
» korjauspajatöiden raha-arvo 289 
» lämpöteknikon vuosikertomus 280 
» puhtaanapito-osaston vuosikertomus 290 
» puisto-osasto, eräiden puistojen siirtäminen sen alaisuuteen 274 
» » sen vuosikertomus 286 
» päivystysjärjestelmä ja varallaoloajan korvaukset 272, 273 
» taimistopuutarhurin kieltäminen har joi t tamasta kauppapuutarhal i iket tä ... 271 
» talorakennusosaston vuosikertomus 278 
» tiliviraston vuosikertomus 293 
» työmaiden työajan järjestely pimeänä vuodenaikana 273 
» työnteki jät 277 
» töiden suorittaminen sen varasto-osaston konepajassa 268, 274 
» töissä sat tuneet t apa turmat 278 
» varasto-osaston korjauspajan tuotantokomitean jäsenten vaali 272, 289 
» » oikeuttaminen ostamaan kuorma-auto 269 
» » suorittamien tarveaineiden sekä työkalujen ja koneiden 

ostoarvon ylimmän määrän vahvistaminen 269 
» » vuosikertomus 288 
» viranhaltijain osallistuminen betonikursseihin 268, 272 
» viranhalti jat 277 

Rakennustyöalan palkkahinnoittelu 7 
Rakennusvelvollisuuden täyt täminen 35 
Rakkaudenniemi, kesänviettopaikan vuokraaminen sieltä 48 
Rannikkoliikenne 322 
Ratsastushalli, kaviouran luovuttaminen siitä poliisilaitoksen käyttöön 220 
Ratsastushallin käyt tö 68 
Ratsastusopisto, Keskustalli ja Hippodromi, kahden kaviouran vuokraaminen niille yhteisesti . . . . . . 218 
Rauta- ja konetarve oy., paaluranan ja betonisekoittajan vuokraaminen sekä paalu tukkien 

myynti sille 271 
Rautatieliikenne satamissa 225 
Rautatietori , l inja-autoaseman kioskin rakentaminen sinne 296, 298 
Rauta t ievaunujen siirtolaitteen asentaminen Herttoniemeen 50 
Ravintolarakennusten vuokralleanto 63, 64 
Reimarsin korttelin n:o 19 tontt ien n:o 1 ja 8 vuokraus 48 
Retkeilyasiamiehen osallistuminen Valkeakoskella pidettäville retkeilypäiville 219 
Retkeilymajan järjestäminen Helsinkiin 220 
Retkeilytoiminta 223 
Runeberg, J . L., s/s, sen vuokraaminen 297 
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Runeberginkadun 3:ssa olevien huoneistojen vuokralle antaminen 63 
Ruoholahti—Seurasaari, Sea Freight oy:n oikeuttaminen liikennöidä linjalla 218 
Ruokailukojujen, satamissa olevien, alueiden vuokraaminen 315 
Ruokamullan kuljet taminen 55 
Ruotsin lähetystön talo, veden tunkeutuminen sen kellariin 276 
Rusakoiden ampuminen 55 
Ruskeasuon siirtolapuutarha-alue, ojitustöiden suorittaminen siellä 55 
Ryt ty län koulukodin pesulan koneistaminen 165, 275 

» maatilan navettarakennuksen korjaaminen 165 
Röntgenkoneen hankkiminen liikennelaitokselle 297 

Sahan toiminta, liikennelaitoksen 304 
Sairaalalautakunta, Mariankadun 5:stä vuokratun huoneiston luovuttaminen sen käyt töön 61 
Sairaalat, niissä hoidetut köyhäinhoidolliset potilaat 137, 138, 139 
Sairaalatontin varaaminen Munkkiniemestä . 35 
Sairaankuljetustoiminta, palokunnan 119 
Sairausavun myöntämistä koskevien määräysten tulkinta 15 
Sairaushuolto, lastensuojelulautakunnan huostaan otet tujen lasten 171, 177, 186 
Sairauslomasi jäisten palkkiot 17 
Saksalaisten omaisuuden luovuttamisesta Neuvostoliitolle aiheutuneen vahingon korvaaminen 54 
Salmisaaren voimalaitos . 59, 268, 271, 272, 280 
Sammatintien 6—8:ssa olevien kellaritilojen vuokran maksaminen 54 
Sammatt i asunto oy., lainan myöntäminen sille 65 
Sanomalehdet, kaupungin virastoihin t i latut 74 
Sanomalehtien myyntipaikat 68 
Sasekan ent. tehdas- ja asuinrakennuksen vuokralleanto 64 
Satama-aluevuokrista kertyneet tulot 332 
Satamalaitoksen henkilökunta 319—321 

» laskuun suori t tamat työt 330 
» menot 333 
» tulot 331—333 

Satamalautakunnan hallinnassa olevien rakennusten ja huonetilojen vuokrien korottaminen .. 315 
» kokoonpano, kokoukset ym. 310 
» vuosikertomus 310 

Satamaliikenne 321 
Satamamaksuista kertyneet tulot 331 
Satamamaksujen korottaminen 312: 
Satamarakennustoiminta 326 
Satamat, niiden laiturien pituus 321 

» » maa-alueiden pinta-ala 321 
» » rautatieraiteiden pituus 321 
» niissä olevien nostureiden käyt tö 321, 324 
» » suoritetut korjaus- ja kunnossapitotyöt 327, 329 
» » » uudisrakennukset 328—330 
» ruokalarakennuksen rakentaminen Pääskylänkadun korttelin n:o 252 i täpään koh-

dalle 40 
Satama vesipostit 225 
Saunan käyttöoikeutta koskeva selitys 14 
Saurio, M., everstiluutnantti , tonttialueen myynt i hänelle 34 
Savenotto Vanhankaupunginlahden rannal ta 55 
.Savilan pumppulaitos, sen toiminta 283 

» » talousporsaan pitäminen siellä 270 
Senaatintorin kalliosuoja, valtion polttoainetoimiston sijoittaminen sinne 65 
Seurasaaren kaitsijan asuinrakennuksen yläkerran vuokralleanto 218 

» ravintolarakennuksen indeksivuokran määrääminen 217 
» uimalaitoksen vuokralleanto 218 

Seurasaari—Ruoholahti, Sea Freight oy:n oikeuttaminen liikennöidä linjalla 218 
Siipikarjateurastamo 338 
Siirtolapuutarhoja koskevat asiat 33, 53—54, 55, 221, 285 
Siirtoväen huoltotehtävät 125 
Silta ja Satama oy., höyryjyrän ja nosturien vuokraaminen sille 270 
Sinfoniakonsertit, kaupunginorkesterin 265 
Sirpalesaari, kalastusvälineiden säilytysvajan pystyt täminen sinne 51 
Sisäpalloiluhallin järjestäminen Helsinkiin 220 
Sivutoimen pitämiseen myönnetyt luvat . 16 
Sofiankadun talon n:o 3 saniteettilaitteiden asentaminen 271 
Sokeille myönnetyt liikennelaitoksen liput 306 
Soran jakelu kaupungin ottopaikoista 57 
Soranottopaikkojen puomitus 57 
Sotainvaliidien veljesliiton oikeuttaminen pys ty t tämään myyntikioski 66 
Sotaleskien huolto 183 
Sotaorpojen huolto 182 
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Sosiaalihuollon eri aloja kuvaavien lyhytfilmien valmistaminen 128 
Sotilasavustusosasto, rahatoimiston, sen toimintakertomus 76 
Soutustadion, kioskipaikan vuokraaminen sieltä 218 
Soutustadionille rakennetun palkintotuomarimajan ostaminen 219 
Sukeltajien palkat 7 
Sunnuntaityökorvaukset, liikennelaitoksen liikennehenkilökunnan 298, 299, 300 
Sunnuntai vartioinnin lakkauttaminen kaupungintalossa ja virastotalossa 66 
Suojelukasvatuksen alaiset hoidokit ja niitä varten tarkoi te tut laitokset 167, 169 
Suojeluskuntatalon istutusten kunnostaminen 274, 287 
Suomalainen ooppera oy:n ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 264 
Suomen adventtikirkon kirkkorakennus, tont in varaaminen sitä varten . 35 

» auto oy., tehdasrakennuksen vuokraaminen sille 63 
» filmiteollisuus oy:n oikeuttaminen filmauksen suorittamiseen Herttoniemessä 54 
» kanoottiliitto, korvauksen suorittaminen sille 219 
» lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 191 
» metsästysyhdistys, ampumarata-alueen vuokraaminen sille 45 
» retkeilymajajärjestö, lapioiden ja kuokkien vuokraaminen sille 272 
» siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liitto, alueen vuokraaminen sille 56 
» suurkisojen avustaminen 220 
» » tel t tamajoi tus 52 
» » yhteyteen suunnitellun myynti-, muonitus- ym. toiminnan järjestelyä kos-

keva esitys 69 
» teknillisten koulujen kesäurheilukilpailujen avustaminen 220 
» työväenteatterin kannatusyhdistys, alueen vuokraaminen sille 45 
» yleisradio oy:n ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 264 
» » » radiotalo, tont in varaaminen sitä varten 35 

Suomenlinnan muinaismuistoalue, pukeutumishytt ien ja käymälän rakentaminen sinne 275 
» poliisivartiokonttorin siivoojan palkkaus 68 

Suunnistamisratojen merkitseminen Haagan ja Hert toniemen maastoon 219 
Suurjännitejohtojen pitäminen kaupungin maalla 50 
Svenska kristliga föreningen av unga män yhdistyksen avustaminen 191 

» odlingens vänner i Helsinge, yhdistyksen ja kaupungin välinen aluevaihto 33 
» Olaus Petri församlingen, sen omistaman huoneiston vuokraaminen 61 

Svensson, K. E., liikemies, alueen vuokraaminen hänelle kesämajaa varten 40 
Sähkötyöntekijäin palkankorotus 7 
Säännöstelyrikokset 228 
Säätytalon puistikko, leikkikentän rakentaminen sinne 274, 276, 287 
Sörnäisten niemellä sijaitsevan ns. Agroksen aluetta koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen 44 

» satamatyöntekijäin huoltorakennuksen rakentaminen 280 
» » ruokala 316, 317 
» öljy varastoalueiden siirtyminen satamalautakunnan alaisuuteen 321 

Taivalsaari, kanoott ivajan paikan vuokraaminen sieltä 40 
Taksoituslautakunnan toimintakertomus 93 
Talin laukkaradan ja maastoradan kunnostaminen 220 
Talousarvioehdotus, kiinteistölautakunnan laatima 32, 56, 57, 68 
Tammelundin linjaliikenteen aloittaminen 299 
Tampereen kaupungin rakennustoimiston insinööriosaston viranhalt i ja- ja työntekijäretkikunta, 

vieraanvaraisuuden osoittaminen sille 269 
Tanssilava-alueen vuokraaminen Majfältet nimiseltä tilalta , 48 
Tapanilan kylässä olevan Sasekan ent. tehdas- ja asuinrakennuksen vuokralleanto 64 

» » olevan tien käyt tö 54 
» sosiaalidemokraattisen työläisnuoriso-osaston avustaminen 191 

Tapaturmat , palotoiminnan yhteydessä sat tuneet 119 
» puhtaanapitotöissä sattuneet 291 
» teurastamon töissä sattuneet 336 
» yleisissä töissä sattuneet 278 

Tarvon sillan korjaaminen 219 
» » rakentaminen 276 

Tavaraliikenne satamissa 322, 323 
Teatterit , niissä suoritettu turva vartiointi 117 
Teho-pakkausten jakelu 57 
Tehtaankadun rautatieristeys, puominvart i jankojun rakentaminen sinne 54 
Teknillisten laitosten urheiluseuran avustaminen 219 
Tekstiilitilanne 234 
Telt tamajoituksen järjestäminen Suomen suurkisojen aikana 52 
Tenniskenttä, ks. Verkkopallokenttä. 
Teodoliitin vuokraaminen vaakitsija N. Niklanderille 271 
Teollisuusalueiden elinkustannusindeksiin sidottujen vuokrien vahvistaminen 54 
Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 267 
Tervalammen, työlaitos, henkinen huolto siellä 142 

» » sairaushuolto siellä 142 
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Tervalammen, työlaitos, sen hoidokit 141 
» » » maatila 1 4 Z ~ ^ 
» » » menot ja tulot 
» » » naisirtolaisosaston lakkauttaminen ja alkoholistihuoltolan perusta-

minen sen tilalle • • • • • • • • • • • 127 
» » » vuosikertomus 141 143 
» » siellä olevien työvelvollisten työtulospisteen raha-arvon kohottaminen lzb 

Terveystalon vuokraaminen Helsingin maalaiskunnalta 61 
Teurastamolautakunnan kokoonpano ja kokoukset 334 
Teurastamon harjoi t tel i jat ^ 

» henkilökunta ^ 
» juoksuratojen ym. käyt tö ¿41 
» jäähdyt tämö öö*> 
» karjatallien käyt tö ¿ y 
» käyttöosasto ~ ^44 
» laboratorio 341 
» menot 348 
» sairausosasto 343 
» suolipesimö 337 
» suorit tama punnitus 341 
» » vuotien tarkastus 337 
» syväjäädyt tämö 340, 354 
» sähkönkulutus 346 
» teurastusosastot 336 
» tukkumyyntihall i 339, 353 
» tulot 347 
» tuotantokomitea 336 
» työaika H 
» vedenkulutus 345 
» vuosikertomus 334 

Tietyöt ; 282—283 
Tilapäisen työvoiman palkankorotus 3 
Tilastotoimiston antama apu muille kunnallisille elimille 85 

» esitys lyhennysten muodon vahvistamisesta 86 
» huoneisto 81 
» julkaisutoiminta 82 
» viranhalt i jat 80—81 
» virka-aika 82 
» vuosikertomus 80 

Tilien tarkastuksesta aiheutuneet toimenpiteet 32 
Tivolin pystyt täminen Kaisaniemeen 51, 220 

» » Messukentälle 221 
Toivolan koulukoti 165, 170, 174, 188, 189, 190 
Toivoniemen koulukoti 169, 170, 188, 189, 190 
Tontit , kiinteistölautakunnan myymät 34 

» » vuokralle an tamat 35—40 
Tontt i jakokart tojen hyväksyminen 60 
Tontti jaonmuutosehdotukset, kiinteistölautakunnan laadi tu t tamat 58 
Topograafikartakkeen hankkiminen suunnistajille vuokraamista varten 219 
Torikauppa 66 
Tornion kaupunki, huuhtelupumpun vuokraaminen sille 269 
Toukolan lastenseimi, huoneiston vuokraaminen sen käyttöön 63 

» niityn järjestely puistoksi 287 
Transito ta varan, rautateitse saapuvan, vastaanottaminen 311 
Tuberkuloosisairaalan höyrykatt i lan vaurioituminen 268 

» istutusten järjestely 287 
Tukholman kaupungin ja liikennelaitoksen välinen henkilökunnan vaihto 296 
Tulipalot 117—119 
Tullipakkahuoneen ulkopuolella toimivat vaakamestari t 326 
Tullisaaren erään alueen vuokraaminen invaliidien virkistyskotia var ten 56 

» kansanpuiston kahvilakioskin vuokralleanto 218 
Tulo- ja omaisuusveron pakkoperintä 103 

» » omaisuusverotuksen tulokset 95 
Turistiauton hankkiminen Helsingin kaupungille 219, 299 
Turva t tomat lapset, lastensuojelulautakunnan huostaan otetut 167, 168 
Turvavart iointi teattereissa 117 
Tutki ja lautakunnan toimintakertomus 94 
Tuulaakimaksuista kertyneet tulot 332 
Tuurholma, ks. Tullisaari. 
Työaikalain aiheut tamat toimenpiteet 165 

» soveltaminen 10 
Työehtosopimukset, työmailla juopottelun kieltäminen niissä 244 
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Työehtosopimus, kaupungin ja Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan välinen 3 
Työmaajuopottelun tor junta 242, 243 
Työntekijät, kaupungin, heidän lomasääntönsä määräysten tulkinta 15 

» » heitä koskevat palkkakysymykset 3—10 
Työnvälityslautakunnan kokoonpano 197 

» kokoukset 198 
Tvönvälitystoimiston henkilökunta 198 

>> henkisen työn osasto 199, 201, 214—215 
» huoneistot 199 
» kirjeenvaihto 199 
» maatalousosasto 199, 210, 214—215 
» merimiesosasto 199, 208, 214—215 
» nuoriso-osasto 199, 204, 214—215 
» ravintolaosasto 199, 211, 214—215 
» vuosikertomus 197 
» yleiset osastot 199, 214—215 

Työttömyystilanne 128 
Työtulospisteiden raha-arvo työlaitoksissa 126 
Työtupien C-osastoa koskeva lausunto 128 
Työtuvat, huoltolautakunnan alaiset 144—145 
Työväen melaveikot, alueen vuokraaminen heille Taivalsaaresta 40 

» » parakkien myynti heille 219 
» urheiluliiton urheiluopiston avustaminen 220 

Työväenasunnot, kunnalliset 70—72 
Töölön konepajan alueelle rakennettava puhdistamisvaja 297, 298 

» ruotsinkielisen yhteiskoulun tontin vuokra-ajan pidentäminen 44 

Uimahallin ja -altaan rakentamista kaupungin pohjoisosaan koskeva lausunto 59 
Uimakoululaiset, haagalaiset, ilmaisen ruoan järjestäminen heille 220 
Uimakoulutoiminta 222, 223 
Uimastadionin kysymystä selvittelemään asetetun valiokunnan jäsenen vaali 219 

» tilojen vuokramaksun määrääminen 218 
» uimarataköysien hankinta 219 

Ulkoilmajuhlien ja -kilpailujen järjestäminen 59, 68 
Ulkoilmakonsertit 224, 267 
Ulkomaan matkustajaliikenne 324 
Ulkomainen merenkulku 322 

» tavaraliikenne 322 
Ulosottolaitoksen tarkkaajan antama tilastoselostus 103 
Union Internationale des Transports publics, vuosimaksun suorittaminen sille 297 
Urakkatyöhinnoittelu 6 
Urheilu- ja retkeilylautakunnan lähiajan tehtäviä koskeva mietintö 219 

» » » mielipiteen kuuleminen julkisia rakennuksia rakennettaessa . 220 
» » » vuosikertomus 217 
» » retkeily toimiston henkilökunta 217 

Urheilukenttien kunnossapito 284—285 
Urheilukentän rakentaminen Vartiokylään 59 
Urheilulaitteiden uudistyöt 285 
Urheilunohjaus ja urheilunneuvonta, urheilu- ja retkeilylautakunnan järjestämä 222—223 
Urheilutoiminta kesällä 221—222 

» talvella 221 
Uudisrakennukset, vuoden aikana valmistuneet 107 
Uunisaaren uimalaitos 222 
Uurnalehdon järjestäminen 4 

Vaakamestarien tuntipalkkioiden määrääminen 313 
" Vakuusasiakirjojen tarkastus 32 

Vallilan autohalli, kahden uuden autohuoltokaivannon rakentaminen siihen 296, 298, 300 
» autokorjaamorakennuksen korottaminen 295, 298 
» demokratian pioneerien avustaminen 191 
» haarakirjaston opinto- ja sanomalehtiosaston perustaminen 251 
» kerhokeskus, huonetilojen luovuttaminen sen huoneistosta lastenruokinnan keskus-

toimikunnan käyttöön . •. 65 
» » määrärahan myöntäminen sille 65 
» leikkikenttien rakentaminen 276 
» raitiovaunukonepaj an rakentaminen 298 
» ulkoilmanäyttämön aluetta koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen 45 

Valmistavan poikien ammattikoulun ent. tontin käyttö 273 
» tyttöjen ammattikoulun leipämyymälänn vuokralleanto 63 

Valokuvaaminen kaupungin katualueella 66, 68 
Valokuvakokoelman ostaminen metsänhoitaja T. Ranckenilta 57 
Valtionrautatiet, ponttausvasaran vuokraaminen niille 271 
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Vanhainkodit, niissä hoidetut köyhäinhoidolliset henkilöt 137, 138 
Vanhakaupunki, asemakaavataulun pystyt täminen sinne 219 
Vanhankaupunginlahti , kalastuksen sallimista sen rauhoitusalueella koskeva anomus 311 

» saven otto sen rannal ta 55 
» sen l intukannan rauhoit taminen 220 

Vanhusten asuntokysymys 128 
Vapaaehtoiset palokunnat 120, 237 
Vapaiden huoltojärjestojen avustusanomukset 130 
Varastoalueiden järjestyssäännöt 311 
Varastoimis- ja laiturihuoltotoiminta 325 
Varastorakennukset, sa tamalautakunnan hallinnassa olevat 321 
Varsasaaren kioskin vuokralleanto 218 
Vartiokylän huoltokanslian perustaminen 125 

» kartanon päärakennuksen vuokralleanto 64 
» Nissaksen alueen asemakaavoittaminen 59 
» urheilukenttä, alueen luovuttaminen sitä varten 59 

Vasikkasaaren lastenleirin leikki- ja urheiluvälineiden osto 220 
Vedenottoputken asentaminen Munkkisaaren laiturille 314, 317 
Velodromi, huonetilan vuokraaminen sen katsomorakennuksesta 218, 219 

» kioskipaikan vuokraaminen sieltä 218 
» sen vahtimestari- lämmittäjän toimen muuttaminen sääntöpalkkaiseksi 220 

Veneentekokilpailujen tulosten esittely 52 
Veneiden säilytyspaikan järjestäminen 220 

» talviteloilla pitäminen 311 
Venelaiturit 315 
Venepaikoista kannettavien maksujen korottaminen 312 
Verkkopallokenttä, Munkkiniemessä oleva, paviljonkirakennuksen sijoittaminen sinne 41 
Verkkopallokentän rakentaminen Etel. Hesperiakadun kortteliin n:o 491 41 
Verolautakunnan toimintakertomus 94 
Verotilaston laatiminen 84 
Verotusvalmisteluviraston toimintakertomus 96 
Vesijohdon rakentaminen Ruskeasuon tontille n:o 6 50 

» » Töölöntorille 69 
Vesijohtolaitos, väkivivun vuokraaminen sille 272 
Vesiproomut, puolustuslaitoksen käytössä olleet 310 
Vetehiset yhdistyksen avustaminen 224 
Viemärinpuhdistajien palkat 7 
Viemärityöt 284, 330 
Viennin lisääminen Helsingin kau t ta 311 
Wigg, K. A., ab., tehdasalueen vuokraaminen sille 63 
Viikin opetus- ja koetilan valvojakunta, alueen vuokraaminen sille 56 
Viikinmäen tilan alueiden vuokralleanto 56 
Viipurin valssimylly oy:n vuokrasopimuksen purkaminen 314 
Viljelys- ja syöttöpalstat, kiinteistölautakunnan vuokralle an tamat 41—43 
Viljelyspalstatoiminnan jatkamista koskeva lausunto 56 
Viransijaisten palkkauskysymykset 3, 13, 19—20 
Virastosiivoojien lomasijaisuudet 15 
Virastot ja laitokset, kaupungin, niiden huoneistoja koskevat asiat 61 
Virastotalon sunnuntaivartioinnin lakkauttaminen 66 
Virkaansa jäämiseen myönnetyt oikeudet 16 
Virkavapauden ajal ta myönnetyt palkat 17—19 
Virkavapaudet, palkat tomat 20—21 
Virkavuosien laskeminen eräissä tapauksissa 13 
Virvoitusjuomakioskit 67 
Voimisteluseurojen avustaminen 224 
Vuokralle annet tu ja asuntotontteja koskevat peruutukset 38 

» annetut asuntotonti t ja -palstat 35—38 
» » bensiininjakelu- ja autohuoltoasemat 48—49 
» » huoneistot 63 
» » viljelys- ja syöttöpalstat 41—43 

Vuokratiedustelun suorittaminen 84 
Vuokraveneiden hyväksyminen 325 
Vuosiliput, liikennelaitoksen myöntämät 306 
Vuota- ja öljymakasiinin rakentaminen Katajanokalle 311, 316 
Vuotien tarkastus 337—338 
Väestöliiton avustusanomus 130 
Väestönsuojat, ks. Kalliosuojat. 
Väestösuojelulautakunnan arkiston järjestäminen 237 

» toimintakertomus 237 
Väestöprognoosin laatiminen 85 
Wärtsi lä-yhtymä oy., kesänviettopaikan vuokraaminen sen henkilökunnalle 45 

» » sammakkopumpun vuokraaminen sille 271 
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Yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen 220 
Yksityishoitoon sijoitetut huoltolautakunnan hoidokit 143 
Yleinen kemiallinen oy:n ja kaupungin välisen sopimuksen muut taminen 65 

» varasto, siihen otet tujen ja siitä annet tujen tavarain määrä 325 
Yleisen talletusvaraston taksan korottaminen 312 
Yleisradio, ks. Suomen yleisradio. 
Yleisten töiden lautakunnan an tamat lausunnot 275—277 

jäsenen V. Riipisen ulkomaanmatka 273 
kokoonpano, kokoukset ym 268 
tekemät esitykset 272—275 

» päätökset 268—272 
vuosikertomus 268 

Ylioppilaskokelaiden lakinsaantijuhlien rait istuttaminen 240 

Äitiysavustukset, lastensuojelu viraston jakamat 180 
Äitiysneuvolat, huoneistojen vuokraaminen sellaisia varten 61 
Ätsärintien tont t ia n:o 7 koskevan vuokrasopimuksen peruuttaminen ja siitä maksetun tontin-

vuokran palauttaminen 38 

Öljy- ja vuotamakasiinin rakentaminen Katajanokalle 311, 316 
Öljylämmityksen aikaansaaminen kaupungin laitoksissa 270, 273 
Öljylämmityspolttimoita ja säiliöitä koskeva Nobel-Standard oy:n tar jous 272 



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

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
Ilmestyi aluksi erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, sittemmin kaksikielisinä 
painoksina suomen- ja ruotsinkielisin rinnakkaistekstein. V. 1933 ja myöhemmin ilmesty-
neissä julkaisuissa on yksinomaan suomenkielinen teksti, mu t t a taulukoissa on ruotsinkieli-
set sekä — sarjoissa I, II , I I I ja VI — ranskankieliset otsakkeet; sarjasta VI on kuitenkin 
myös erillinen ruotsinkielinen painos, joka lukuvuoteen 1936/37 saakka sisältää vain ruot-
sinkielisten opetuslaitosten toimintakertomukset, mut t a siitä lähtien kaikki kyseiset ker-
tomukset. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—32. 1910—47. 
33—34. Edellinen osa. 1948—49. 

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—36. 1916—51. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1—35. 1916—50. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—16. 1916/17—1946/47. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkai-
sema. 
Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsakkeet; sisällysluettelo on laadittu myös 
ranskankielellä. 
5—11. 1909—15. 
12—41. 1919—52. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 
Aikaisemmin julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, v:n 1932 kertomuk-
sesta alkaen ainoastaan suomenkielisenä painoksena. 
21—60. 1908—47. 
Vanhempi sarja. Kaupunginvaltuusto. 
1—3. 1875—87. 
Henkilöhakemisto 1875—1930. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 
1—9. 1911—32. 
10—24. 1934—52. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 
1—29. 1923—51. 

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. 
1950—51. 
1952/1—9. 


