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Huoneenvuokra lau takunt ien jäsenten palkkiot 34 

» määrä raha in yl i t täminen 34 
» ylim. va rapuheen joh ta j an vaal i 103 

Huopa lahdenkadun viemärin uusiminen 215 
Huopa lahden kunnan v:n 1945 val t ionapu 143 

» Ojakkalan yhdys ra t a .· 251 
» seurakunta , ton t in m y y n t i sille ;;··.····.·· 

Huvi la t , urheilu- ja re tke i ly lautakunnan hallinnassa olevien luovu t t aminen vi ranhal t i ja in j a 
työnteki jä in käy t töön 172 

Huvipuis ton, pysyväisen, pa ikan varaaminen ^ 75 
» yleissuunnitelman laat iminen 172 

Hyvösen lastenkodin avus taminen 49 
H å l v ik—Håkansvik in huvila-alueen teiden julistaminen kyläteiksi 214 
Hämeent ie 85—87:n las tentarhahuoneis ton kor jaukse t 190 
Hämeent ien j a Vanhankaupungin selän välisen alueen kadunnimis tö 201 

» kaasu johdon asentaminen 100 
Höyryvoima-asema, Salmisaaren 101 

Ikäkorotukset , viranhalt i jain, niiden myöntämisessä k ä y t e t t ä v ä menet te ly . 116 
I lmator jun tapa t te re iden pois tamista käsi t te levän neuvo t t e lukunnan ase t taminen 255 
Ilmoitusten, kunnallisten, julkaiseminen 10 
I m a t r a kerhon avus taminen 177 
I m a t r a n voima oy:n j a kaupungin välinen sähkön hankin tasop imus 100 

» » » t o imi t t ama sähköenergia 249 
Inar int ien tont t ien n:o 11 j a 13 vuokral leanto 76 
Influenssaepidemian a i h e u t t a m a t sairauslomat 117 
Ingå gillet yhdis tyksen avus taminen 180 
In t i ankadun kaasu johdon asentaminen 100 
Invalidien avus taminen 162 

» hoi tomahdoll isuudet Marian sairaalassa 154 
» matka l ippualennukse t 225 
» s i joi t taminen kaupungin virkoihin 114 
» vapaal ippujen myöntäminen jalkapallo-otteluihin 174 

I r ta imen omaisuuden, kaupungin , inventoint i 6 
» » rakennustoimis ton hallinnassa olevan, l uovu t t aminen toisen käy t t öön 219 
» » t a r k a s t a j a n vaali 103 
» » t a rkas tus 113 
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Istutukset . :: .:. . . . 217, 218, 220 
Isännättömien teiden kunnossapito . . . . . . . λ . 90 

Johtosääntö, revisiotoimiston, sen hyväksyminen 4 
Jorvaksentien ajonopeuden määrääminen .. 225 
Juhla- yms. tilaisuudet, kaupungin järjestämät 133 
Juhlavalaistus, kaupungin talojen, uudenvuodenpäivänä jär jestet tävä 209 
Julkaisujen painattaminen ja hankinta 252 
Julkisten huvien salliminen rukouspäivien aattoina 101 
Jätteiden polttouunin rakentaminen 101 
Jäänsärkijä Otso 239 

Kaartin kasarmi ··· 221 
Kaasujohdot 100, 248 
Kaasulaitoksen ent. toimitusjohtajaa vastaan nostettava syyte 247 

» Kihniön turpeenhiiltolaitteiden purkaminen 248 
» koksinmyyntisopimus I'. 247 
» käteiskassa 247 
» muurarien siirtäminen väliaikaisesti yksityisen palvelukseen 247 
» määrärahat 99 247 
» näyttelyn esimiehen kavallus 247 
» polttoturpeen hankintasopimukset 99 
» siirtäminen sopivammalle paikalle 97 
» siltanosturit 248. 
» tilinpäätös 244 
» turve varastojen käyt tö - 248 
» työntekijät 98 
» työpajan ja autosuojan laajentaminen 247 
» vaakaajain palkkaus 247 
» valmistaman kivihiilitervan hinnan alentaminen 247 
» viranhaltijat 98 

Kaasun säännöstelyn lopettaminen 99, 248 
» säännöstely valiokunnan lakkauttaminen '.....· 248 

Kaasu-uunin purkaminen 248 
Kaatopaikat 101, 220, 221 
Kaatuneitten omaiset yhdistyksen Helsingin osaston avustaminen 168 
Kahlaamot, lasten 217 
Kaisaniemen kansakoulun kaasujohdon asentaminen 183 
Kaivinkoneen kuljettaminen Eteläsatamasta 242 
Kaivohuoneen ulkoravintolan laajentaminen ja korjaaminen 206 
Kaivopuiston ja Harakan välinen kaasu johto 248 

» rantatie, talvivesijohdon rakentaminen 245 
Kalasataman vesijohtojen uusiminen 96 
Kalastajatorpan alueen siistiminen 217 
Kalastaminen kaupungin vesillä 242 
Kalavesiä koskeva tutkimus, moottoriveneen hankkiminen sitä varten 63 
Kalliolan kannatusyhdistyksen avustaminen 168, 170, 180 

» työkeskuksen avustaminen 176 
Kallion sivukirjaston korjauspiirustusten hyväksyminen 62 

» » lisärakennuksen luonnospiirustukset 191 
» yhteiskoulun oikeuttaminen käyt tämään Mäkelänkadun kerhohuoneistoa 189 
» » raittiusseuran avustaminen 177 

Kallioniemen kesäkodin kannatusyhdistyksen avustaminen 168, 171 
Kalliosuojat ' 52, 208 
Kalme, E., rakennusmestari, aluevaihto kaupungin kanssa 68 
Kaluston hankinta ja korjaukset 118, 119 
Kampin alueella olevien purettavien rakennusten myynti 207 

» kentän lauta-aidan purkaminen 212 
Kanoottivajojen rakentaminen 174 
Kansainvälinen paikalliskongressi 132 
Kansainvälisen kaupunkiliiton kongressi 131 
Kansakoulujen opetussuunnitelmien valmistelukomitean asettaminen 122 

» suurjuhla Tampereella 185 
Kansakoulunopettajien, Mellunkylässä toimivien, matkakulujen korvaaminen 54 
Kansakoulut, H. Bergendahlin muistorahaston hoito 182 

» huoneistokysymykset 183, 184 
» kaitaelokuvakoneen käyt tö ammatinvalinnanohjauksessa 182 
» kerhotoiminnan tukeminen 185 
» koulupuutarhojen kunnostaminen .„ 185 
» kuoron avustaminen 185 
» Lapinlahdenkatu 10:n talonmies-lämmittäjän erottaminen 54 
» liikenneopetus — 224 



264 Hakemisto 

Kansakoulut, lisäalueen varaaminen Maunulan koulua varten 55 
» Malmin pohjoisen koulun palo tikkaiden uusiminen 182 
» määrärahat 55 
» ohjesäännön muuttaminen 53 
» opettajien palkkakuoppien tasoittaminen 7 
» opetustuntien lukumäärän alentaminen 54 
» oppilasorkesterin johtajan palkkio 181 
» oppilasruokailua valvovien opettajien ateriat 181 
» raittiustyön tukeminen 185 
» ruotsinkielisten sanomalehtien tilaaminen 182 
» ryhtivoimistelun järjestäminen 184 
» siirtoväkeen kuuluvien oppilaiden valtionapu 185 
» suojapukujen hankkiminen metallityöpajoissa työskenteleville oppilaille 185 
» toimihenkilöille vuokrat tavat kasvitarhamaat 182 
» tontin hankkiminen Lauttasaaresta 194 
» vahtimestareiden päivystyskorvaus 182 
» vieraskuntalaisten oppilaiden koulunkäynti-maksujen korottaminen 55 
» viranhaltijain johtosääntöjen muuttaminen tai hyväksyminen 53 
» virat ja virkojen palkkaus 54, 181, 182 
» voimistelusaleja käyttävien seurojen lämpimän veden korvaukset 184 
» väliaikamerkinanto-laitteiden hankkiminen 183 
» välineistön hankkiminen silmäpoliklinikalle 185 

Kansakoulutalot 55 
Kansalaisjärjestöjen raittiustoiminnan keskusliiton avustaminen 177 
Kansalaisoikeudet, Suomen, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 101 
Kansaneläkelaissa säädettyjen lisäeläkkeiden kunnanosuudet 52 
Kansanhuoltoa koskevat kiertokirjeet 174 
Kansanhuoltomenot, valtion suorittamat 175 
Kansanhuoltomäärärahat 52 
Kansanhuoltotoimiston ent. osastonhoitajan rikoksen selvittäminen 175 

» eräiden virkojen lakkauttaminen 174 
» huoneistot . 1 7 5 
» virat ja viranhaltijat 52, 174 

Kansanpuistojen huvilat 172 
» liikenteen parantamista koskeva aloite 94 

Kansan raittiustyön keskuksen ja Helsingin piirijärjestön avustaminen 176, 177 
Karjalan Päivän nuoret yhdistyksen avustaminen 176 

» nuorten avustaminen 179 
» tulentorjujat yhdistys, paloauton lainaaminen sille 148 

Karhumäki oy., Veljekset, alueen vuokraaminen sille vesilentoasemaa varten 74, 198 
Kartan, Kiljavannummen parantolan alueen, ostaminen 152 
Kartat , kaupungin 194 
Kassavajausten, rahatoimiston, korvaaminen 111 
Kasvatusopillisen kirjasto- ja lukusalisäätiön hallituksen jäsenen vaali 255 

» » » » avustaminen 168 
» talouskoulun käyttöön vuokrat tava opetuskeittiö 189 

Katajanokan kalliosuoja 209 
» leikkikentän laajentaminen 217 

Katariinankadun talon ja tontin n:o 7 ostaminen 64 
Katariinankatu l:n kellarin happovaraston tuuletuksen järjestäminen 206 
Katsojakorokkeiden, siirrettävien, rakentaminen 174 
Katujen julistaminen pääliikenneväyliksi 227 

» luokitus ·. 211 
» nimien hyväksyminen 201—204 
» poikkileikkaukset 204, 205 
» puhtaanapito 220 

Katurakennusohjelma, v:n 1950 210 
Katutyöt 90, 211, 212 
Katuvalaistus 250 
Kaupan ammattikasvatuksen järjestämistä ja alan työntekijäin ammatti taidon edistämistä sel-

vittelevän komitean asettaminen 122 
Kauppahallit 208 
Kauppakamarin ehdotus rottien hävittämiselimen perustamisesta 150 
Kaupunginarkisto, huoneenjuovuttaminen Viipurin kaupungin asiakirjojen säilyttämiseen .. . . . . 112 

» Merimieshuoneen arkiston siirtäminen sen hoidettavaksi 112 
» määrärahain ylittäminen 4 
» Prästbackan tilaa koskevien asiakirjojen lunastaminen 112 
» tieteellisen kirjallisuuden ostaminen 112 

Kaupunginhallituksen diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asiain luettelo 107 
» edustajat hallituksissa, lautakunnissa ym 106 
» ja kaupungin lautakuntien yhteistyö 106 
» kokoonpano 3, 105 
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Kaupunginhallituksen kokoukset ym 105 
» laskujen hyväksyminen 106 
» määrärahat 3, 4, 60 
» ohjesäännön muutos 3, 105 
» puhelinvaihteen laajentaminen 3 
» pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 106 
» verotusasiain esittelijän määrääminen 113 
» virat ja viranhalti jat 3, 105, 108 

Kaupunginjohtajat 107 
Kaupunginkanslian virat ja viranhaltijat 3, 105, 107 
Kaupunginkassan vuosineljännestarkastukset 113 
Kaupunginkellari, juhlaruokailukaluston hankkiminen 244 
Kaupunginkirjasto, aukioloaika 61 

» etel. sivukirjaston toiminnan laajentaminen 62 
» johtosäännön muuttaminen 61 
» Kallion sivukirjaston korjauspiirustusten hyväksyminen 62 
» määrärahat 62 
» Nikkilän sairaalan sivukirjaston perustaminen 62 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 191 
» työaika ja virat 61 

Kaupunginmuseo, johtosäännön muuttaminen 62 
» määrärahojen ylittäminen 62 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 191, 192 
» virkojen järjestely 62 

Kaupunginorkesterin järjestysmiehen palkkio 192 
» jäsenten röntgenläpivalaisu 192 
» luovuttaminen hyväntekeväisyystarkoituksiin 192 
» toimiston kirjastonhoitajan viran perustaminen 62 
» valtionapu 192 

Kaupungintalon juhlasalin akustiikan parantaminen 89 
Kaupunginvaltuuston istuntosalin käyttö eri tarkoituksiin 207 

» kokoonpano 1 
» määrärahain siirtäminen 11 

Kaupunginviskaalinvirasto, ks. Syyttäjistö 
Kaupunginvoudinkonttorit . 33, 144 
Kaupunkien yleisen keskinäisen palovakuutusyhtiön rakennuksen korottaminen 87 
Kaupunkiliiton ansiomerkit 117 

» tontin asemakaavan muutos 201 
Kavallukset, kaasulaitoksessa tapahtuneet 247 

» tuberkuloosihuoltolassa tapahtuneet 151 
Kelkkailu, lasten, katujen varaaminen sitä varten 232 
Kelkkalan työväenyhdistyksen ja sen raittiusjaoston avustaminen 168, 170, 176 
Kelkkamäen ja jääkentän rakentaminen Pasilaan 52 

» rakentaminen Väinämöisenkadun puistoon 217 
Kellokosken piirimielisairaala, määrärahain ylittäminen 45 
Kemian keskusliiton ja sen tukirahaston hallituksen jäsenen vaali — 255 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto, ks. Mannerheimliitto 
Kerhotoiminta, kansakoulujen 185 
Kerrostalotonttien, Pohjois-Haagan, saattaminen myyntikuntoon 92 
Keskuskortisto, kunnallishallinnollisen kirjallisuuden 112 
Kesälomat, kaupunginjohtajien ym 108 
Kielitaitosääntö, viranhaltijain 7 
Kihniössä olevien turpeenhiiltolaitteiden purkaminen 248 
Kiinnityksen siirtäminen myöhemmäksi 142 
Kiinteistöjen omistamista ja hallintaa koskevat anomukset 102 
Kiinteistölautakunnan myöntämän maksuajan pidentäminen 142 

» oikeuttaminen myymään asuntotontteja ilman huutokauppaa 69 
Kiinteistömäärärahat 63 
Kiinteistötoimisto, kaupunkimittausosaston moottoripyörän myynti 205 

» käteiskassa 193 
» maatalousosaston arkiston järjestäminen 200 
» metsätalousosaston kuorma-auton vuokraaminen 201 
» » rakennusten korjaaminen 201 
» mittausmiesten palkat 193 
» tontinmit taajan määrääminen 205 

Kiinteän omaisuuden, kaupungin, tarkastajien kertomukset 6 
Kiljavannummen parantola, kaupungin hoitopaikkojen lukumäärä 36 

» » » » luovuttaminen muille kunnille 151 
» potilasyhdistyksen valmistaman kartan ostaminen 152 

Kilpi raittiusyhdistyksen avustaminen 177 
Kioskit, niiden vuokraaminen urheilujärjestöille 172 
Kirjamiesten kuoron avustaminen 193 
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Kirjapainokoulu, ammatti työnopettajan virkojen palkkaluokka , . . . : . 7, 8 
» kurssimaksun määrääminen 57 
» lahjoitusrahastoista myönnetty lahjoitus 189 
» rehtorin vapauttaminen opetusvelvollisuudesta 188 

Kirjoja sokeille-yhdistyksen avustaminen 1 .· 63 
Kirurgisen sairaalan puistoalueen hoito 218 
Kivelänkatu 7:ssä olevien asuntojen määrääminen virka-asunnoiksi 249 
Kivelän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset >•·, 156, 157 

» sairaala, laboratorioalilääkärin viran nimityksen muuttaminen 7 
» » määrärahat 42 
» » osakkeiden ostaminen hoitajattarien asuntolaksi 15 
» » sen eteläpuolella olevien tonttien myynti 195 
» » sivukirjaston huonetila 191 
» » virat 42 

Kivihiilitervan hinta 247 
Kivimäki, H. sairaanhoitajatar, hänen lastenkotinsa avustaminen 168 
Kivinokan kansanpuiston kioskin ostaminen 172 
Kodinhoitajat 150 
Koitto raittiusyhdistyksen avustaminen 176 
Koksin myyntiä koskeva sopimus 247 
Komiteat ja komiteapalkkiot 119—425 
Konalan kadunnimistö 203 
Konepajatoimikunnan asettaminen ja johtosäännön hyväksyminen 222 
Konttorikoneiden osto 109 
Koripallolaitteiden asettaminen kansakoulujen voimistelusaleihin 183 
Korjauspajat , kaupungin 221—222 
Korkeasaaren eläinlähetys 171 

» lau t ta 237 
» rakennukset 171 

Kortteleiden korkeussuhteiden vahvistaminen 205 
Kortteleita n:o 791—794 koskeva asemakaavaehdotus 201 
Kortteli n:o 721,. tontin n:o 1 myynti 71 

» » 917, » » 4 vuokra-ajan pidentäminen 79 
Kosken pojat yhdistyksen avustaminen . 180 
Koskitien, Pukinmäeltä Pikkukoskentielle johtavan, käyttöoikeuden myöntäminen 199 
Kotikallion lukutuvan lakkauttaminen 190 
Kotikerho-yhdistys, puusepän työvälineiden lainaaminen sille 162 
Kotisisarien virkojen perustaminen huoltovirastoon ja lastensuojelu virastoon — 45 
Kotitalouslautakunnan alaiset virat 58 

» alaisten opettajien ja neuvojien johtosäännön muuttaminen 58 
» johtosäännön muuttaminen 57 
» määrärahain ylittäminen 58 

Kotitaloustoiminta 189 
Kotiteollisuusjärjestojen keskusliiton avustaminen . 168 
Kotiteollisuusseurojen keskusliitolle luovutettava kurssihuoneisto 187 
Kouluhammasklinikka, johtosäännön muutos 120 

» määrärahain ylittäminen 37 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 152 
» uuden klinikan perustaminen Käpylään 36 
» venäläisten kansakoululasten hampaiden hoito 185 
» virat ja viranhaltijat 36 

Koulukotisäätiö Ainolalle tontin kauppahinnan suorittamisesta myönnet ty lykkäys 72 
Koululaisten matkalippualennukset 225 
Koulupuutarhat 185 
Kouvolan kauppala, vesijohtoputken ja suodattimen vuokraaminen sille 246 
Kreikkalaiskatolisen hautausmaan osan hallintaoikeuden pakkolunastaminen 67 
Kreikkalaiskatolisten yhdyskuntien, Helsingin ja Viipurin yksityisten, hautausmaa-alueen luovu-

tusehtojen muuttaminen 79 
Kristillisten orpokotien kannatusyhdistysten avustaminen 170 
Kruununhaan kansakoulun irtaimiston inventointi — 182 

» » sähkölämmityslaitteiden hankkiminen 184 
» ruotsinkielisen kansakoulun ruoanjakajan toimi 181 

Kulkutautisairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 155 
Kulkutautisairaalan aboratorion ja henkilökunnan asuntojen sijoittaminen desinfioimislaitoksen 

rakennukseen 38 
» määrärahat 41 
» uudet virat 41 

Kullatorpan lastenkoti 164 
Kulosaaren kaasu johdon siirtäminen uuden sillan penkereeseen. 248 

» kartanon venelaituri ja uimapaikka 240 
» kartanoon johtavan tien kunnostaminen 215 
» puistotie, ent. Herttoniemen valtatie · ·. 204 
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Kulosaaren sillan l i ikenneturvallisuus 224 
» s ivukir jas to 62, 191 
» suur jänni tekaapel in si ir täminen sillan penkereeseen 250 
» ton t in vuokraaminen to imi tus joh ta ja P . H . Zilliacukselle 77 

Kulosaaressa suor i te t tava aluevaihto 68 
Kulu tusosuuskunt ien keskusliitto, opetuskeit t iön luovut taminen sen käy t töön 189 
K u m p u l a n puron jär jes te ly työt 218 
Kunnal l inen rakennustoiminta , suunni te lman laat iminen 87 
Kunnall isen to iminnan tunnetuks i tekeminen · ··· 113 
Kunnallishallinnollisen kirjall isuuden keskuskort is to 112 
Kunnall ishal l innon opiskelijoiden har joi t te lumahdol l isuudet 114 
Kunnal l ishal l intoa selostavan julkaisun laat iminen 192 
Kunnal l iskodin keittiölieden hankkiminen 160 

» mää rä r aha t 46 
» Oulunkylän haaraosaston kor jaus työ t 160 
» potilashissin rakentaminen sairaalarakennukseen 46 
» urkur in palkan korot taminen 160 
» vanhainkotiosaston suunni t te lu 45, 160 
» vi ihtyisyyden lisääminen 46 
» v i ra t ja v i ranhal t i ja t 45, 47 

Kunnall iskodissa t a p a h t u n u t varkaus · · · · 160 
Kunnall iskonferenssi , Oslossa v. 1950 p ide t t ävä 137 
Kunnall is laki , pöy täk i r j an pi tämis tä j a vali tusosoitusten l i i t tämis tä koskevat kohda t 107 
Kunnall issairaalain hoi topäivämaksujen yhdenmukais taminen 153 
Kunnal l i s ten rakennusten, kortteli in n:o 857 suunni te l tu jen, p i i rus tus ten hyväksyminen 205 
Kunnal l isverotus 15, 143 
Kunnan työn tek i j ä in kesävirkistyskodin avus taminen 170 
Kuorma-au toaseman jär jes täminen Lapinniemen ja J ä tkäsaa ren ra i te iden välille 240 

» -autoil i jat , ammat t imais ta l i ikennet tä h a r j o i t t a v a t 109 
» -au to taksa 224 
» -autot , ks. au to t 

Kurssi toiminta , kaupungin työvoiman koulu t taminen eri kursseilla 130 
Kus tannusosakeyht iö Kiven kanssa t eh tävä , Suomen p u u t a r h o j a n imis tä teosta koskeva sopimus 218 
K y r k a n s ungdoms Helsingfors dis t r ikt yhdis tyksen avus taminen 180 
Kärböles ungdomsförening yhdis tyksen avus taminen 180 
Käher t ä j äkou lu 188 
K ä p y l ä n haarahammaskl in ikan to iminnan a loi t taminen 152 

» j a Pasi lan välisen tien puiden kaa taminen 201 
» kansakoulun juhlasalin akust i ikan pa ran taminen 183 
» » pol t toainevaraston jä r jes täminen 183 
» » t i lapäiset v i ranha l t i j a t 181 
» kerhokeskuksen laa jentaminen 178 
» seurakunnan nuorukais ten avus taminen 180 
» sosialidemokraattisen nuoriso-osaston ra i t t ius jaos ton avus taminen 176 
» urhei lukentän eteläpuolelle p y s t y t e t t ä v ä urhei l i japatsas 218 

K ä p y l ä seuran avustaminen 180 
Käti löopiston rakentaminen 38 

» ton t t i 197 

Laaja lahdent ie 12:n kansanhuollon huoneiston m u u t t a m i n e n las ten tarhaks i 190 
Laa ja lah t i , alueiden luovut taminen maanhankin ta la in tarkoi tuksi in 195 

» asuntoalueen vuokrien maksua j an p identäminen 142 
» eräiden ran ta - j a vesialueiden ostaminen 66 
» teiden julistaminen kylätieksi 214 

Laajasalossa si jai tsevan t i lan osto pakkohuutokaupa l la 194 
Laina t , kaupungin m y ö n t ä m ä t 12, 13, 140, 141 

» » o t t a m a t 12 
» lahjoi tusrahastois ta myönne ty t 141 
» maksua j an pidentäminen 142 
» vakuuden väliaikainen jär jes te ly 141 

Lainojen hankkiminen pääomamenojen rahoi t tamiseen 12 
Laiturihuollossa kadonneiden tavaroiden korvaaminen 238 
La ivan ostaminen retkeilijöiden majapa ikaks i 172 
Laivaväen, yhtenäisen, pa lkkaamis ta satamalai tokselle j a liikennelaitokselle se lvi t tävän komi tean 

v a r a j äsenen vaali 123 
Lak i tiheissä asumusryhmissä olevien vuokra-alueiden lunas tamises ta 195 
Lapinlahden kansakoulu, muu tos työ t 183 

» » väliaikaisen ope t ta jakorkeakoulun v u o k r a - j a y l i työkorvaukset 184 
» puiston kunnostaminen 92 

Lap in lahdenkadun tont in n:o 10 ostaminen 64 
Lapin lahdenkatu 6:n kansakoulussa opet taj i l le meta l l i työpajo jen ka lus ton hoidosta suor i t e t t ava 

korvaus ··· 182 
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Lapinniemen sairaala-alue 194, 250 
Lapsilisän, perhelisien ja ä i t iysavustuksen suor i t tamis ta va r t en pe rus te t t ava yhte inen viras to ... 121 
Lar in Parasken pa tsaan pys ty t t äminen 218 
Lasipalatsi oy:n yhtiökokous j a k a u p p a 253 
Lasipalats in ostaminen 206 
Las ten fyysillisen kunnon kohot tamis ta koskeva aloite 49 
Lasten pä ivän keskustoimistolle l a ina t tu jen l ipputankojen ja l ippujen vuokra 165 
Lastenhoidonneuvolat, ks. äitiys- ja lastenneuvolat 
Lastenhuoltolaitosten kehittämistä ja rakennusohjelmaa tutkivan komitean asettaminen 121 

» puu ta rhasuunn i t t e lu työ t 164 
» toimikunt ien ase t taminen 163 

Lastenl innan äitiys- ja lastenhoidonneuvola 37 
Lastenlinnantien luokitus 211 
Lastenpsykiatrin toimiston käteiskassa 152 
Las tenruokin ta to iminta 166 
Lastensuojelulautakunta, sanomalehtien tilaaminen 163 
Las tensuoje lumäärärahat 48 
Lastensuojelu viraston huoneisto 164 

» kotisisarten virkojen perus taminen 45 
» v i ra t j a v i ranha l t i j a t 48^ 164 

Las ten ta rha t , Aula las ten tarhan Tukholman avun lahjoi tus 170 
» kesäsiirtolan avus t aminen . 171 
» Malmille r akenne t t ava 194 
» niiden m ä ä r ä r a h a t 60 
» nii tä koskevat kaupunginhal l i tuksen pää tökse t 190 
» ohjesäännön muu t t aminen 58 
» uusien osastojen t a i seimien perus taminen 58, 59 
» vira t ja v i ranha l t i j a t 58, 59, 60 
» yksityiset, niiden avus taminen 191 

Latomiskilpailu, pohjoismainen 137 
Lau takun t i en pöytäki r jo jen näh täväks i ase t taminen 10 
Lau t t asaa ren kar tanon ja kaupungin välinen vesi johtoverkoston k ä y t t ö ä koskeva sopimus 246 

» sillan a jonopeuden määrääminen 225 
» » li ikenneturvallisuus j a a jonopeus 224, 225 

Lau t t a saa renka tua var ten t a rv i t t avan osan hal l intaoikeuden pakkolunas taminen 67 
Laut tasaaren t ien a jonopeuden määrääminen 225 
Laut tasaar i , kadunnimis tön muutokse t 202 

» kansakoulun l isärakennustyöt 184 
» koulutont in hankkiminen 194 
» lämpökanavan raken taminen Iso Kaaren ja Pu is tokadun poikki 199 
» suomenkielisen työväenopis ton kesäkoti 186 
» vesijohdon raken taminen Iso Kaareen 246 
» vesipostit 246 

Leikkikent tä lasten ruoanjakelu- ja leikkivälineiden säi lytyspaikat 165 
Leikkikentät , kunnostamis työt ym. 123, 165, 200, 217 
Leimaveron maksaminen 195 
Leiri- ja retkeilyvälineiden varas tonhoi to 178 
Len token tän va l ta viemärin alueen pakkolunas taminen 196 
Len tomatka t , kaupunginhal l i tukten jäsenten ja kaupunginkansl ian v i ranhal t i ja in 108 
Leppäsuon las tentarha 190 

» vuokra-alueella n:o 68a olevien pure t tav ien rakennus ten m y y n t i 207 
Leppäsuonkadun jär jes te lyjen vaa t ima aluevaihto 67 
Leppävaaran kar tanon ns. Rist i t ien rakennus ten m y y n t i 207 
Leski- j a orpoeläkekassan jäsenen vaali 103 
Lihankul je tus ta suunni t te levan komitean ase t taminen 120 
Liikennejärjestysohjeet , henkilöautoilla ha r jo i t e t t avan ammat t imaisen alueliikenteen 225 
Liikennelaitos, a ika taulu jen vahvis taminen 232 

» a joneuvojen luovut taminen eri tarkoi tuksi in 226 
» alueiden varaaminen vaunuhal le ja va r t en 9 3 
» Askolassa olevan sahan m y y n t i 223 
» halkotoimiston autovar ikkorakennuksen luovu t taminen sen käy t töön ! 223 
» henki lökunnal ta pe r i t t ävä t o ikeudenkäynt ikulu t 222 
» henki lökunnan oikeus vapaisiin matkoih in 223 
» » suo japukukysymys 222 
» Kampin alueella olevien hallien luovu t taminen halkotoimiston käy t töön 223 
» l au t akunnan johtosäännön m u u t t a m i n e n 92 
» » sanomaleht i t i laukset 223 
» liikenne- j a ohjesääntökomitean ase t taminen 123 
» l ippujen luoki t te lun j a hinnoi t te lun ta rk i s tamis ta koskeva aloite 93 
» löytö t a varatoimiston ohjesääntö 92 
» mää rä r aha t 93 
» pa lovakuutukse t 224 
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Liikennelaitos, poliisien raitiotie- ja l inja-automatkat 225 
» satamalaitoksen kanssa palkattava yhteinen laivaväki 237 
» sille myytävän sähkövoiman hinta 100 
» Vallilassa olevan huoltorakennuksen rakennustyö 224 

Liikenneluvan myöntämistä koskevat lausunnot 232—233 
Liikennemaksut, satamien 95 

» rautatiehallituksen maksettavat 238 
Liikenneopetus 224 
Liikenteen järjestely 223, 227—232 
Liikevaihtoveromääräysten selventäminen ja muuttaminen 144 
Liikevaihtoveron suorittaminen laiturihuollossa kadonneista tavarois ta . . . 238 
Liisankatu 27 asunto-oy:n ja kaupungin välinen viemärin rakentamista koskeva sopimus .... 207 
Liitosalueen ammatt ientarkastajan viran perustaminen 151 

)> epäkohtien korjaamista koskeva aloite 101 
» rakennuskiellon jatkaminen 80 
» sähkö verkostojen lunastaminen 249 
» terveystalotarve 151 
» tiet 212—215 

Likavesien, Helsingin luoteisosien, puhdistaminen 91 
Lilla teatern yhtiön avustaminen 63 
Ling-juhlat 174 
Linja-auton n:o 41 kulkureitin pidentämistä koskeva aloite 94 
Lintujen ruokintapöytien asettaminen puistoihin 217 
Lintulammikon perustaminen Töölönlahteen 217 
Lippujen käyttö, osto ym ... 220 
Lisätalousarvio, kaupungin v:n 1949 144 
Lomakodin kannatusyhdistyksen avustaminen 168, 170 
Lomanvietto- ja kesävirkistystoimintaan myönnetyt avustukset 51 

» » virkistystoiminnan avustuskysymystä tutkivan komitean asettaminen 121 
» » virkistystoimintaan myönnetyn määrärahan jako 170 

Luonnonsuojelu 171, 242 
Luoton myöntäminen Ehrensvärd-seuralle 13 

» tilapäisen, saanti 138 
Luottamusmiesten palkkiosäännön uusiminen 6 
LämmÖnvalvonta-asiantuntijan palkkaaminen 151 
Lämpökeskuksen rakentaminen Maunulaan 208 
Länsisataman aitaaminen 240 

» ratapihan muutostyöt 41, 95 
» telakan korjaaminen ja uusiminen 95, 240 
» vesijohdon rakentaminen £45 

Lönnrotinkadun sillan leventäminen 240 

Maanhankintalain tarkoituksiin luovutettavia alueita koskevat kysymykset , . . . . 69, 195 
» täytäntöönpano 194 

Maanmittaustoimitukset 205 
Maantiejatkeiden kunnossapito 212 
Maantien rakentamista varten tarvittavien alueiden hankkiminen 66 
Maatilat, kaupungin vuokralle antamat, niiden hoidosta tehty muistutus 200 
Maidontarkastajan ohjesääntö 151 
Maidontarkastamon käyt tämät lomakkeet 109 

» määrärahat 36 
» rakennustyöt — 151 
» virat ja viranhaltijat 35 

Mainospylväiden siirtäminen 200 
Maistraatin huoneiston korjaustyöt 144 

» katselmukset 144 
» lisäjäsenten vaali 33 
» määrärahain ylittäminen 33 
» virat ja viranhal t i ja t . 33, 144 

Maitokauppojen aukioloajat 101, 150 
Majoitus, yhteis- ja tilapäismajoituksen puutteellisuuksien korjaaminen 122 
Majoituskustannuksia koskevat laskelmat 252 
Makasiinirannan matkustajapaviljonki. . . . 240, 242 
Makkaranmyyntipaikkojen vuokrien alentaminen 200 
Makkaratehtaiden katsastajan palkka 151 
Maksunlykkäyksen, eräiden lainojen ja vuokrien, myöntäminen 142 
Malmilla olevan Lindahlin mökin purkaminen 206 
Malmin alueita koskeva aluevaihto 67 

» aluelääkärin huoneiston korjausperiaatteet 149 
» demokratian pioneerien nuorisoyhdistyksen avustaminen 170 
» erään kiinteistön myyntitarjous 194 
» » » ostaminen 65 



270 Hakemisto 

Malmin erään viemäriojan perkaaminen 92 
» jatkokouhm ilmanvaihdon parantaminen 183 
» jatkokoulun opettajalle kaluston hoidosta suoritettava korvaus 182 
» » pukeutumishuoneen sisustaminen 183 
» kasarmin purkaminen 206 
» kylässä sijaitsevien vuokra-alueiden myynti lunastukseen oikeutetuille 71 
» lentokentälle johtavan tien ajonopeuden rajoittaminen 225 
» ojan perkaaminen ja viemärijohdon puhdistaminen 216 

Malmin paloaseman aitaaminen 149 
» pohjoisen kansakoulun palotikkaiden uusiminen 182 
» ruotsinkielisen kansakoulun muutospiirustukset 184 
» sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 158 
» sairaalan määrärahojen ylittäminen , 43 
» » uudet virat 43 
» seudun tiekuntien kokoukset, edustajan valitseminen niihin 200 
» seurakunnallisen nuorisopiirin avustaminen 180 
» sunnuntaipalstoilta varatun leikki- ja urheilukentän kunnostaminen 200 
» teiden kunnossapito 213 
» uuden leikkipaikan aitaaminen 217 

Malminkatu 5:ssä olevan autosuojan käyttö 208 
» » » pää varaston korjaukset ja käyttö 219 

Mankala oy., lainojen myöntäminen 141 
» » takaussitoumuksen antaminen sille 14 

Mannerheimintien ja Postikadun risteyksen nurmikon järjestely 217 
» päässä olevien istutusten kunnostaminen 217 
» tonttien n:o 87 ja 89 myynti 70 

Mannerheimliiton ja kaupungin välinen neuvolahuoneistoa koskeva vuokrasopimus 37 
» Santahaminan osaston avustaminen ja sen kesävirkistystoiminta 191 
» sotakummivaliokunnan avustaminen 38 
» suorittamat ns. sokerikruunut 171 

Maria föreningen yhdistyksen avustaminen 168 
Marian sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 153—155 

» sairaalan laboratorioalilääkärin viran nimityksen muuttaminen 7 
» » määrärahat 41 
» » patologis-anatomisen opetuksen järjestäminen 39 
» » talon ja tontin ostaminen hoitajatar- ja oppilasasuntolaksi 64 
» » uuden lastensairaalan rakentaminen 41 
» » uudet ja lakkautetut virat 40 

Mariankadun talon ja tontin n:o 13 osto 64 
Marjaniemen kadunnimistö 204 

» katuvalaistus 251 
» melojat yhdistyksen laina 141 
» siirtolapuutarhat 89 
» vapaaehtoinen palokunta, hälytyssireenin lainaaminen 148 

Marttayhdistyksen oikeuttaminen käyt tämään ammattikoulutalon huoneita kurssi- ja majoitus-
tarkoituksiin 187 

Marttilan omakotialueen vuokrien maksuajan pidentäminen 142 
Matka-apurahat 125—130 
Matkailijakartan uusi painos 109 
Matkakertomukset 130 
Maunulan ja Länsi-Pakilan piirin kätilön polkupyörän hankkiminen 153 

» kansakoulun rakennuslupa 184 
» kansanasunnot oy., alueiden vuokraaminen sille 76 
» » » lainojen myöntäminen 140 
» » » lämpökeskuksen rakentaminen 208 
» » » piirustusten hyväksyminen 206 
» pienasunnot oy:n ja kaupungin välinen tieosuuksien kunnossapitoa koskeva sopimus 213 
» » » pihojen kunnostaminen 208 
» » » vuokrat 88 
» saha 221 
» tonttien varaaminen Oulunkylän seurakunnalle 197 

Maunulassa olevan puutavaran kuivaamon ja höyläämön hoidosta maksettava palkkio 210 
Mechelingatan 38, Bostadsaktiebolaget, osakkeiden ostaminen ja yhtiön kanssa tehtävän sopi-

muskirjan leimaveron maksaminen 15, 195 
Mechelinin, Leo, muistotammen merkitseminen 218 
Meijerikongressi, X I I kansainvälinen 132 
Meijeriliike E. Bergmanin, oy., vuokra-ajan pidentäminen 197 
Meilahden kansakoulun suunnittelukilpailun aiheuttamat menot 184 
Mellersta Nylands nykterhetskrets yhdistyksen avustaminen 177 
Mellunkylän kansakoulun vesijohtotyöt 183 
Meltolan parantola, kaupungin hoitopaikkojen lukumäärä 36 
Menosääntö, kaupungin v:n 1950 22-—31 
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Menuhin, Y., taiteilija, lahjoitusvarojen jako.. . . 193 
Merimiehenkatu 43:n muuttaminen lastentarhaksi ja -neuvolaksi 206 

» » palovakuutus 207 
Merisataman leikkipaikan aitaaminen < .. 217 
Meritullintorilla sijaitsevan kioskin myyminen 206 
Messuhallin lisärakennuksen tontilla olevien puiden siirtäminen ja nurmikon poistaminen 218 
Messukentän kunnostaminen ranskalaisen näyttelyn ajaksi 193 

» vuokraamisoikeuden selvittäminen 198 
Metsälän alueen kuivattaminen ja viemäröiminen 216 
Metsätyöt, naistyöntekijöiden sijoittaminen niihin 200 
Miramar nimisen huvilan purkaminen 206 
Mjölbollstad sanatorium kommunalförbund nimisen kuntainliiton perussäännön muuttami-

nen 104 
Moottoriaj oneuvoj en aj onopeus 225 
Mudanotto-oikeuden myöntäminen Tervalammen työlaitoksen mailta 161 
Muistopatsaiden pystyttäminen 218 
Muistotammien suojaaminen 218 
Munkkiniemen kansakoulun maanantaikuoron avustaminen 185 

» kivisen tallirakennuksen myynt i . . . . . 207 
» kouluhammasklinikan huoneiston korjaukset 152 
» lastentarhan alueen aitaaminen 190 
» venelaiturit 240 
» yhteiskoulun piirustusten hyväksyminen 195 

Munkkiniemi, Haapalahden varrella olevan rakennuksen purkaminen 206 
» Iso Puistotien istutusten kunnostaminen 217 
» viemärijohdon rakentaminen koulutontille 92 

Munkkisaari, lisäalueen vuokraaminen Vaasan höyrymylly oy:lle 78 
Museolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen vaali 103 
Musiikkia koskevien tietojen lähettäminen saksalaiseen julkaisuun 192 
Musiikkiharrastusten edistämistä etäisillä liitosalueilla tutkivan komitean asettaminen 123 

» levittäminen varhaisnuorison keskuuteen 61, 122 
Musiikkilahjoitusrahaston hoitokunta, lahjoitusvarojen käytöstä annettu selostus 192 
Musiikkilautakunnan ja kaupunginorkesterin johtosäännön muutos 62 

» määrärahojen ylittäminen 62 
Mustalaislähetyksen avustaminen 180 
Mustikkamaan telakka-alueiden vuokralleanto 79 
Muuntoasema, Herttoniemen, sen laajentaminen 78 
Myllytien talon ja tontin n:o 3 ostaminen 65 

» tontilla nro 5 olevan puret tavan rakennuksen myynti 207 
Mäkelän kerhokeskuksen avustaminen ··· 170 
Mäkelänkadun ja Päijänteentien leikkipaikan aitaaminen 217 

Naisten ja lasten virkistyskodin avustaminen ....>. 170 
» raittiuskeskuksen avustaminen 176 

400-vuotisjuhlakomitean kadunnimistöön tekemät muutokset 202 
400-vuotisjuhlan järjestäminen 136 

» muistokivi 218 
» muistomitali 193 
» taidenäyttely 193 
» valmistelu, kaupungin 11 

Neljäs linja 4—6:n lastentarhahuoneiston sisustustyöt 190 
Neuvottelukelpoisiksi kunnan kanssa hyväksytyt yhdistykset 114 
Nikkilän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 157 

» sairaalan henkilökunnan yhdistyksen avustaminen 168 
» » määrärahojen ylittäminen 43 
» » sivukirjaston perustaminen 62 
» » varastonhoitajan viran nimityksen muuttaminen 7 
» » vedensaannin turvaaminen 98 
» » virat 42 
» » uudisrakennukset 42 

Nouseva voima raittiusyhdistyksen avustaminen 176 
Nousiaistentien talon ja tontin n:o 3 ostaminen 64 
Nukarin lastenkoti 164, 207 
Nuorisojärjestöjen avustaminen 121, 179—181 
Nuorisokerhot 178 
Nuorisotalojen, kunnallisten, aikaansaamista koskevat suunnitelmat 53 
Nuorisotalon rakentaminen 221 
Nuorisotoimiston aikakauslehtien tilaaminen 178 

» käteiskassa 178 
» siivoojan palkkio 178 

Nuorisotyölautakunnan huoneiston korjaaminen 177 
» luentopalkkiot 178 
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Nuorisotyölautakunnan määrärahojen ylittäminen 53 
» sekä urheilu-ja retkeilylautakunnan välinen työnjako 171 

Nuorisotyö toimiston laajentaminen 177 
Nuorten shakkiklubin avustaminen 179 
Nurmij ärven-Helsingin maantie .... 212 
Nurmijärventien eteläosan rakentamiseen tarvit tavan alueen hankkiminen 66 

Obligaatioiden arvonta 138 
» lunastaminen 138 

Ohjesäännöt, ks. asianomaisten laitosten kohdalta 
Ohjesääntö, kaupunginhallituksen 3 

» sairaalahallinnon 3 
» terveydenhoitolautakunnan 3 

Oikeusaputoimisto, määrärahain ylittäminen 50 
Olympiakylän, uuden, asemakaava 201 
Olympialaituri 240 
Olympian kisat, kaupungin edustajat eri komiteoissa 121 

» kisojen järjestelyyn myönnetyt määrärahat ja avustukset 173—174 
» » rakennustoimikunnan nimittäminen 173 

Olympiarakennustoimikunnalle annetut rakennustyöt 216 
Omakotilainat 141 
Omakotirakennustoimintaa varten otet tavat lainat 12 
Opaskoirista suoritettava vero 144 
Opettajakorkeakoulun, Helsingin väliaikaisen, huoneistot 184,187 

» valtion, tontin varaaminen sitä varten .' 196 
Opetusmäärärahain ylittäminen 60 
Opinto-, edustus- ym. matkojen aiheuttamat kustannukset 130 
Oppikoulujen vanhempainneuvostojen vaali ja täydentäminen 104 
Optikkokoulu, huoneen luovuttaminen ammattikoulu talosta sen käyttöön 187 
Osakkeiden myynti 143 

» ostaminen 14, 143 
Oslon kaupunginkirjaston 50-vuotisjuhla 132 

» kunnalliskonferenssi, v:n 1950 137 
Otaniemen—Hagalundin kylätien hoitoon vuokrattu kuorma-auto 201 
Otso, satamajäänsärkijä 237, 239 
Oulunkylän aluelääkärin huoneiston korvausperusteet 149 

» ja Pukinmäen välisellä tiellä olevan sillan uusiminen 91, 212 
» kunnalliskodin korjaustyöt 160 
» raittiusseuran avustaminen 177 
» sankaripatsasta varten myönnetty avustus 192 
» seurakunnalle varat tavat tonti t 197 
» vapaan huollon keskuksen avustaminen 162 
» yhteiskoulun raittiusyhdistyksen avustaminen 177 

Oulunkylässä olevan kaivon kunnostaminen 150 
Oulunkylään johtavan vesijohdon rakentaminen 98 

» järjestettävä varhaisnuorisojärjestöjen retkeilykeskus 178 

Paciuksenkadun jatkeen leventäminen 211 
Painatus- ja hankintatoimiston käteiskassa 109 

» » » laskujen hyväksyminen 109 
» » » virat ja viranhaltijat 4, 105 

Painatustöiden kallistumisen johdosta varatun määrärahan siirtäminen 11 
Pakilan kadunnimistö 203 

» kansakoulun lisärakennustyöt 184 
» » oppilaan sairauskustannusten korvaaminen 185 
» kylätie, sähköpylväiden poistaminen 250 
» kätilön polkupyörän hankkiminen 153 
» länsiosassa olevan viemärin putkittaminen 216 
» omakotialueen teiden kunnossapito 214 
» poliisitalon suunnitteleminen 145 
» siirtolapuutarhat 89 
» teiden luovuttaminen kyläteiksi 214 
» vesiposti 246 

Palkanlisät, henkilökohtaiset 116 
Palkat, kiinteistötoimiston tilapäiselle työvoimalle makset tavat 205 

» kuoppakorotus, kaupunkien ja kauppalain viranhaltijain 115 
» putkijohtoalan 138 
» työmäärärahoista palkatun henkilökunnan 209 
» yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien työntekijäin 117 

Palkkalautakunnan apulaistoimistopäällikön viran perustaminen 137 
» jäsenen vaali 103 
» määrärahain ylittäminen 4 
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Palkkalautakunnan sanomalehtien tilaaminen . 138 
» toimiston huoneisto 137 

Palkkauskysymykset, viranhaltijain 7 
Palkkiosäännön uusiminen, kaupungin luottamusmiesten 6 
Pallokentän katsomon korjaaminen 173 
Paloasemat 148 
Paloheinän alueen kuivaus- ja tietyöt 212 
Palokaivot 149 
Palokunnan antamasta avusta perit tävät maksut 147 

» sammutuskustannusten korvaaminen 148 
» tapaturmavakuutus 147 

Palokuntien ylityökorvaukset 147 
Palolaitos, henkilökunnan röntgenläpivalaisu 146 

j> hätäpuhelinten hankkiminen liitosalueelle 148 
» käteiskassa 147 
» moottoriajoneuvovero 147 
» moottoriveneen muuttaminen ruisku veneeksi 147 
» määrärahat 34 
» palopäällikön keksintöjä koskeva sopimus 147 
» radiopuhelinten hankkiminen 148 
» sammutusvälineiden myynti 148 
» savu tuulettimen hankkiminen 147 
» sen autot 147—148 
» työaika 146 
» virat 146 

Palopäällikön ikäkorotus 34 
Palotoimen rationalisointi 147 
Palovakuutus, liikennelaitoksen autojen ja laivojen 224 

» Maunulan sahan 221 
» Merimiehenkatu 43:n 207 
» Pohjoiskaari 48: n huvilan 207 
» Tervalammen työlaitoksen irtaimiston 161 

Palovartijoiden palkkaaminen kalliosuojiin 209 
Parasta lapsille yhdistyksen avustaminen 171 
Pariisin kaupungin lahjoittamien varojen jakaminen 162 
Pasilaan johtavan osan nimittäminen Savonkaduksi 202 
Pasilan ja Vanhan Käpylän välisen tien katuvalaistus 91 

» » » » » » puiden kaataminen 201 
» kelkkamäen ja jääkentän rakentamista koskeva aloite 52 
» nuorisojärjestöt, toimistohuoneen hankkiminen niille 53 
» sivukirjaston korjaustyöt 191 
» suoalueen käyttäminen kaatopaikkana 101 
» tonttien vuokra-ajan pidentäminen 79 

Pasilassa olevan puiston ja leikkikentän kunnostamista koskeva aloite 92 
Patologis-anatomisen opetuksen järjestäminen Marian sairaalaan 39, 154 
Pauligin, G., lahjoitusrahaston korkovarojen käyttö 189 
Pelastakaa lapset yhdistyksen avustaminen 171 
Pelastusarmeijan avustaminen 162, 168, 171, 179 
Pellinge hembygdsförening yhdistyksen avustaminen 180 
Perhelisien, lapsilisän ja äitiysavustuksen suorittamista varten perustettava yhteinen virasto 121 
Pesula- ja saunatilanne Pitäjänmäellä 122 
Pesulakomitea, puheenjohtajan ja jäsenen vaali 122 
Pesu lauttojen rakentaminen 240 
Petreliuksen, A., arkkitehti, perikunnan ja kaupungn välinen aluevaihto 69 
Pikatalotoimikunnan lakkauttaminen 123 
Pirkkolan omakotialueen teiden kunnossapito 213 

» » uimalammikko 51, 217 
» » vuokrien maksuajan pidentäminen 142· 
» vesipostit 246 

Pirttimäen urheilumajan paloturvallisuuden vaatimat korjaukset 172 
Pistoraidesopimuksen, Suomen osuuskauppojen keskuskunnan, jatkaminen 199 
Pitäjänmäen kadunnimistö 203, 204 

» lastenkodin avustaminen 50 
» naapuritoimikunnan sauna- ja pesulatilannetta koskeva kirjelmä 122 
» palovartioaseman huoneisto 148 
» ruotsinkielisen kansakoulun laajentaminen 184 
» teollisuusalue, tiealueen luovuttaminen 78 
» » tonttien myynti 73 
» urheilukenttä, vesijohdon rakentaminen sinne Partiotieltä 246 
» verkatehdas oy., lisäalueen myynti sille 73 
» vesipostit 246 

Pohjois-Haagan tonttien luovutusehdot 70 

t s Kunnail. kert. 1949» 1 osa· 
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Pohjoiskaar i 48:n huvilan palovakuutuksen l akkau t t aminen 207 
Pohjoismaiden puu ta rhanäy t t e ly 252 

» pääkaupunkien välinen ampumaot te lu 174 
» yhdyspankin osakkeet 143 

Pohjoismainen apukoulukongressi — 185 
Pohjoismais ta ra i t t iuskokousta valmis tavan to imikunnan avus taminen 177 
Pohjola-Norden yhdis tyksen avustamis ta koskeva aloite 101 
Poh jo lankadun leventäminen 90 
Poikien keskuksen j a sen Helsingin piirin avus taminen 171, 179 
Poliisien raitiotie- ja l in ja -au tomatka t '.. 225 
Poliisilaitos, hevosten jaloittelualueen vuokraaminen Ruskeasuol ta 197 

» l i ikenneopetuksen mää rä raha t 224 
» li ikennetoimiston huoneiston kor jaukse t 206 
» mää rä r aha t ··· 34 
» s i tä koskevat kaupunginhal l i tuksen pää tökse t 145 

Poliklinikat, kansakoululasten silmäpoliklinikan välineistön hankk iminen 185 
» yliopistosairaaloiden 159 

Poliklinikkalääkärien palkkiot t apa turmatapauks issa 153 
Polkupyörän ostaminen käti lön käy t töön 153 
Polkupyörätel ineiden aset tamis luvat 199 
Pol t topuiden korvaaminen aluelääkäri H. Nymanil le 149 

» kul je tus ja h innat , kaupungin lai tosten j a t a lo jen 112 
Pol t topuuvaras to jen , Helsingissä olevien, inventoint i 175 
Pol t to turpeen hankintasopimukset , kaasulai toksen 99 
Porissa p ide t t ävä t huol topäivä t 160 
Porvoont ien a jonopeuden ra jo i t taminen 211 
Pos t ikadun ja Mannerheimintien risteyksen nurmikon jä r jes te ly t 217 
Propaganda to iminnan jä r jes tämis tä koskeva aloite 10 
P räs tbackan t i laa koskevien asiakirjojen lunas taminen 112 
Puhdistuslai tos , Iso- ja Vähä-Huopalahden 91 
Puhel imen siirrot 109 
Puhel inkioski tyypin hyväksyminen 208 
Puhel inyhdis tyksen kanssa t eh t ävä sopimus hätäpuhel imien hankkimises ta liitosalueelle 148 
Puh taanap i to , ka tu j en 220 
Puistoalue, Kirurgisen sairaalan 218 
Puistoihin ase te t t ava t l in tu jen ruokin tapöydä t 217 
Puis to jen j a i s tu tus ten valokuvaaminen 218 

» kunnos tamis ta koskevat aloit teet 92 
Puis to lan demokraat t i sen yhdis tyksen ra i t t ius jaoston avus taminen 176 

» t ievalaistuksen paran taminen 251 
» ton t in vuokraaminen vapaaehtoiselle palokunnal le 78 

Puk inmäe l t ä Pikkukoskentiel le joh tavan Koskit ien k ä y t t ö 199 
Puk inmäen j a Oulunkylän välisellä tiellä olevan sillan uusiminen 91, 212 

» kansakoulun rakennussuunni te lma 184 
» t i lan vanhan vas ikkanavetan purkaminen 206 
» yksinäis ta losta m y y t y ä a lue t ta koskeva k a u p p a k i r j a 72 

Punainen risti, ks. Suomen punainen risti 
Punavuorenkadun kansakoulun muutos työ t 183 
Puolikunnall is ten rakennusten, kortteleissa n:o 714 j a 888 sijaitsevien pi i rustusten hyväksyminen 205 
Puolustusvoimien käy t töön luovute t tu jen esineiden korvaaminen 219 

» maas tohar jo i tukse t 174 
Pur jehdusseurojen kilpailu- ja propagandato imikunnan avus taminen 174 
Puu ta rhanäy t t e ly , Pohjoismaiden 252 
Pysäköint ipaikkojen jä r jes tämis tä keskikaupungille koskeva aloite 94 
Päiväkot i , koululasten, uuden perus taminen Vallilaan 88 
Päiväleht ien t i laaminen kaupungin laitoksiin ja virastoihin 109 
Päiväpi r t in las tentarha 190 

•Pä tevyysvaa t imus ten aset taminen kaupungin viranhalti joil le 114 
Pöy täk i r j an p i tämis tä j a vali tusosoituksen l i i t tämistä koskeva t kunnall islain kohda t 107 

Raajar ikkois ten aut tamisyhdis tyksen lainan si ir täminen 13 
Raa ja r ikko jen koulusäätiö, koulutont in luovut taminen sille 70 

» » puistoalueen vuokraaminen sille 75 
R a a m a t t u p o j a t yhdis tyksen avustaminen 177, 180 
Raaseporin tuberkuloosipiiri 104 
Raas tuvanoikeuden määräraha in yl i t täminen 34 

» uudelleen jär jes te lyn suuntavi iva t 145 
» v i ra t ja v i ranhal t i ja t 33, 145 

Radiopuhel inten hankkiminen palolaitokselle 148 
R a h a s t o t 142 
Raha to imis ton huoneisto 111 

» kassanhoitaj ien erhelaskujen korvaaminen 111 
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Rahatoimiston määrärahain ylittäminen > 4 
» varain hoidon valvonta 106 
» viranhaltijat 110 
» yökassasäiliön koneiston myynti 111 

Raisiontien 4, 6, 8, asunto-osakeyhtiöt, osakepääoman maksaminen 143 
» tonttien n:o 4, 6 ja 8 myynti 70 

Raitiotie- ja omnibus oy:n osakkeiden ostaminen 143 
Raitiotielinjojen järjestely 227, 232 
Raittiuden ystävät yhdistyksen avustaminen 176 
Raittiusjärjestöjen avustaminen 121 
Raitt iuslautakunnan päätös kirjallisuuden tilaamisesta 175 

» toimihenkilöiden röntgenläpivalaisu 175 
Raittiusmäärärahojen ylittäminen 53 
Raittiusseurojen ja -järjestöjen avustaminen 176 
Raittiustyö kansakouluissa 185 
Raittiusvalistuslautakunnan määrärahojen ylittäminen 52 
Raittiusviikko-toimikunnan avustaminen 177 
Rakennuskiellon jatkaminen liitosalueen eräille osille 80 
Rakennusneuvonnan järjestämistä koskeva aloite 89 
Rakennusohjelma, asuntotuotantokomitean v:n 1950 : 205 
Rakennustarkastajan, Itä-Espoon, sijaisen määrääminen 145 
Rakennustarkastusmäärärahain ylittäminen 33 
Rakennustarpeiden hankinta ja myynti 219 
Rakennustoimikunnan toiminnan lopettaminen 123 
Rakennustoimisto, autot ja autojen katsastus 210, 219, 220 

» henkilökunnan röntgenläpivalaisu 210 
» käytöstä poistettujen puhelinkaappien huutokauppaaminen 220 
» liikennelaitoksen Vallilassa olevan huoltorakennuksen töistä tulevan lisä-

prosentin vahvistaminen 224 
» Maunulan sahan omaisuuden siirtäminen sen hallintaan 221 
» määrärahat 89 
» sanomalehtien tilaaminen 210 
» sen hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttaminen toisen käyttöön 219 
» » päävarasto ja korjauspaja 219 
» teknillisiltä laitoksilta veloitettava lisäprosentti 249 
» tiliviraston virat 89 
» työaika 210 
» työntekijäin virkistysmatka 220 
» työntekijöiltä varastetun omaisuuden korvaaminen 210 
» virat ja viranhaltijat 89, 209, 210 

Rakentamisajan, tonttien, pidentäminen 73, 196, 197 
Rakentamisvelvollisuutta koskeva Suomen työnantajain keskusliiton ja kaupungin välinen 

sopimus 116 
Ranskalaiset näyttelyt 193 
Rantojen siistimistä koskeva aloite 95 
Raseborgs tuberkulosdistrikts kommunalförbund 104 
Ratakatu 9:n jalkakäytävän alle sijoitettavat viemärilaitteet 199 
Ratsastushallin käyttö 173 
Rauman kaupunki, valurautaputken lainaaminen sille 247 
Rautakaminan ostaminen 174 
Rautat ien rakentaminen Heinolan asemalta Heinolan kirkonkylään 251 

» » Huopalahden—Ojakkalan yhdysradan töiden avustaminen 251 
Rautatieraiteet 241 
Renlundin, K. H., palkintorahaston korkovarojen käyttö 189 
Retkeily keskuksen, varhaisnuorisojärjestöjen, järjestäminen Oulunkylään 178 
Revisiotoimiston johtosäännön hyväksyminen 4 

» määrärahain ylittäminen 4 
» suorittamat kaupunginkassan vuosineljännestarkastukset 113 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttori, 6 tilapäisen ulosottoapulaisen palkkaaminen 145 
» » » määrärahain ylittäminen 33 

Rinnekoti, korottoman lainan myöntäminen sen laajentamiseksi 13 
Ritarihuone, kansanhuoltolautakunnalle vuokratun huoneiston korjaaminen 175 
Rokottamistoiminta 150, 152 
Rottien hävittäminen 35, 150 
Runebergin, Walter, muistotammen merkitseminen 218 
Runeberginkatu 3:ssa olevan ent. poliisilaitoksen huoneiston kunnostaminen asunnoksi 206 

» n:o 17, Asunto oy:n osakkeiden osto 143 
Ruoka-annosten hinnat, pidätettyinä olevien — 145 
Ruotsinmaalaisten lasten vastaanotto 252 
Ruotsin sota-arkiston karttaosaston johtajalle lähetettävä lahja 132 
Ruotsista ostetun keltakuumerokotteen maksaminen 150 
^Ruskeasuon erään alueen vuokraaminen poliisilaitokselle 197 



276 Hakemisto 

Ruskeasuon vuokra-alueita koskeva lunastusoikeus ja rakennusten siirtokustannukset 195 
Ryttylän koulukoti 165 
Röntgenläpivalaisu, kaupungin virastojen ja laitosten henkilökunnan 117, 146, 166, 175, 186, 

190, 192, 210, 243, 244 

Sairaala-alue, Lapinniemen 194 
» asiain hoitoa koskeva välikysymys 39 

Sairaalahallinnon ohjesäännön muuttaminen 3, 38 
Sairaalalautakunnan alaisten poliklinikkain taksa 39 

» hankintatoimikunnan asettaminen 153 
» ja sairaalaviraston määrärahain ylittäminen . 38 

Sairaalaoloja koskeva SKDL:n kunnallistoimikunnan kirjelmä 153 
Sairaalaolojen kehittämisen yleissuunnitelma 120 
Sairaalat, Helsingin yleinen 159 

» henkilökunnan vaatteiden pesu 153 
» henkilökuntaan kuulumattomien ruokailu 153 
» kunnallissairaalain hoitopäivämaksujen yhdenmukaistaminen 153 
» myrkytyspotilaiden hoidon järjestäminen 120 
» niiden viihtyisyyden lisääminen 121 
» poliklinikkain toiminnan kehittäminen 120 
» poliklinikkalääkärien palkkio tapaturmatapauksissa 153 
» sääntöjen muuttaminen 38 
» talousharjoittelijain ottaminen niihin 153 
» Uudenmaan suomenkielisten kuntien keskussairaala 159 
» valtionavut 159 
» vastaista kehittämistä koskeva aloite 39 
» yliopiston palkkaamien lääkärien päivystyskorvaus 153 

Sairaanhoitajakunnan palkkakuoppien tasoittaminen 7 
Sairaanhoitajatarkoulu, asuntolan ja lämpökeskuksen rakentaminen Kivelän sairaalan alueelle 156 

» lääkärien palkkiot 159 
» määrärahojen ylittäminen 44 
» uudet virat 44 

Sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistyksen avustaminen 159 
Sairauslomat, influenssaepidemian aiheuttamat 117 
Sairauslomia koskeva tilasto 109 
Sakkokoron vahvistaminen ... 143 
Salmisaaren höyryvoima-aseman laajentaminen 101 

» voimalaitoksen töistä rakennustoimistolle maksettava lisäprosentti 249 
Samkonventen i Helsingfors yhdistyksen avustaminen 180 
Sanoma oy. teollisuustontin myynti sille 73 
Sanoma- ym. lehtien tilaaminen kaupungin varoilla 113 
Santahaminan kansakoulun korjaustyöt 183 

» lastentarhan huoneiston luovuttaminen Mannerheimliitolle kesävirkistystoimin-
taan 191 

Satamakatsastajan päivystys 151 
» tarkastuskertomus 243 

Satamakonttorin viranhaltijain talvilomat 238 
Satamalaitos, asiakirjojen hävittäminen 238 

» huoneisto 238 
» liikennelaitoksen kanssa yhteisen laivaväen palkkaaminen 237 
» muuttokustannukset 238 
» määrärahat 94, 239 
» nosturinkäyttäjien automatka Turkuun 238 
» virat 7, 8, 94 

Satamaliiton liittokokouksen edustajien vaali 104 
Satamamaksut • · 95 
Satamapoliisin huoneiston kunnostaminen 241 
Satamarakennusosaston työntekijäin lukumäärä 240 
Satamat, aallonmurtajan rakentaminen 240 

» aitaaminen 95 
» kuorma-autoaseman järjestäminen . ·· 240 
» Länsisataman ratapihan muutostyöt 95 
» Länsisatamassa sijaitsevan kaupungin telakan* korjaaminen 95 
» IV tullikamarin huoneisto 95 
» rakennukset 241, 242 
» rautatieraiteet 241 
» Sörnäisten satamatyöntekijäin huoltorakennus 95 

Satamatyöntekijäin pukeutumis- ja oleskelusuojien järjestely 242 
Sederholmin talon käyttöä ja hoitoa koskeva aloite 89 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti 60 
Senaatintorin valaistuksen järjestelyä valmistelevan komitean asettaminen 123 

» valaistus 250 
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Seurasaaren ulkomuseon perustajan hautapaikka 172 
Sibeliuksen muistotammen merkitseminen 218 
Sielullisesti sairaiden huoltolaitosten määrärahan ylittäminen 36 

» » » sairaanhoitajattaren viran nimityksen muuttaminen 7 
Siipikarjateurastamon taksan muuttaminen 96 
Siirtolapuutarhat 89 
Siirtolapuutarhayhdistyksen aluetoimikunnan avustaminen 200 
Siirtoväkeen kuuluvien kansakouluoppilaiden valtionapu 185 
Siistimis- ja korjaustoimenpiteitä, kaupungin kiinteistöjen, koskeva aloite 89 
Siivo,uskorvaukset, kaupungin virastojen ja laitosten 117 
Sillat ajonopeuden rajoittaminen 225 

» Kulosaaren ja Lauttasaaren, liikenneturvallisuus ... 224 
» » kaasu johdot 248 
» » suurjännitekaapeli 250 
» Lönnrotinkadun, leventäminen 240 
» Pukinmäen ja Oulunkylän välisellä tiellä olevan uusiminen 91, 212 
» Tarvon 91 
» Vantaanjoen ja Siltamäen, kunnossapito 212 

Silpa oy:n oikeuttaminen myymään kaupungin vaakunalla koristettua pöytälippua 252 
Siltamäen sillan kunnossapito 212 
Sininauhaliiton avustaminen 168, 176 
Sipoonjoen rannalle perustettava pintavesilaitos 98 
Sirkuksen järjestäminen Messukentälle 198 
SKDL:n Helsingin piirin kunnallisjärjestön ja sen raittiusjaoston avustaminen 171, 177 
Snappertuna hembygdsförening yhdistyksen avustaminen 180 
Snellmaninkadun kansakoulun laulusalin akustiikan parantaminen 183 
Sofiankatu 4:n ulkokaton korjaaminen 206 
Sofianlehdon pikkulastenkoti 164 
Sokeain keskusliiton avustaminen 168 
Sokeainkoulu, valtion, tontin vuokraaminen sille 75 
Sokeaintalo-säätiön hallituksen jäsenen ja ti l intarkastajan vaali 255 
Sosialidemokraattinen työläisnaisliitto, opetuskeittiön luovuttaminen sen käyttöön 189 , 
Sosialidemokraattisen raittiusyhdistyksen Riennon avustaminen 176 
Sotainvalidit, ks. invalidit 
Sotainvaliidien huoltojaoston toiminnan lakkauttaminen 111 

» veljesliiton Helsingin osaston lastentarhan ja -seimen avustaminen 60 
» » sotatuberkuloottisten avustaminen 171 

Sotilasmajoituksesta suoritettavat korvaukset 252 
Soutustadion 240 
Stadion-säätiön edustajiston jäsenen vaali 104 
Stansvikin kesäkodin avustaminen 170 

» » vene- ja uimasillan rakentaminen 200 
Stenbäckinkadun osan luokitus 211 
Stifteisen Brita Maria Renlunds minne säätiön avustaminen 171 
Strömberg oy: n kanssa tehty sopimus paloaseman huoneistosta 148 

» » tehtaan ja maantien välillä sijaitsevien maakaistaleiden kunnostaminen 212 
» » tehtaan kohdalla suoritettavat katutyöt ja liikennejärjestelyt 211 

Sturenkatu 4:n kansakoulun opettajalle metallityöpajan kaluston hoidosta suoritettava 
korvaus 182 

Sukupuolitartuntavaaran selvittäminen 152 
Sunnuntaityön korvaaminen, satamajäänsärkijä Otson päällystön 237 
Suojateiden merkitseminen 232 
Suomalaisen oopperan hallintoneuvoston jäsenen vaali 255 
Suomalaisten teknikkojen seuran uudisrakennuksen viemärilaitteiden sijoittaminen 199 
Suomen akateemisen raittiusliiton avustaminen 176 

» apukouluyhdistyksen avustaminen 185 
» autoklubin ehdotus jalkakäytävien kulmien pyöristämisestä 212 
» » järjestämä liikenneviikko 224 
» demokraattisen nuorisoliiton Helsingin piirijärjestön ja sen pioneerijaoston avustaminen 180 
» kansallisteatterin studiotoiminnan avustaminen 63 
» kansan ryhtiliike yhdistyksen avustaminen 176 
» kaupunkiliiton ansiomerkit 117 
» kaupunkiliitto, tontin luovuttaminen sille 70 
» kirjailijaliitto, lahjoitusvarojen myöntäminen sille 192 
» liikemiesten kauppaopiston hallituksen jäsenen vaali 255 
» luterilaisen evankeliumiyhdistyksen vuosijuhlan osanottajien majoittaminen 187 
» matkatoimisto oy:n avustaminen 252 
» messut osuuskunnalle vuokrattava tont t i 197 
» » osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenten ja ti l intarkastajien vaali 255 
» » » lainat 13, 141 
» naisten liikuntakasvatusliiton Helsingin piirin avustaminen 174 
» nuorison kulttuuripäivien päättäjäisjuhlan rahoittaminen 181 
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Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton avustaminen 176 
» osuuskauppojen keskuskunnan pistoraidesopimuksen pidentäminen 199 
» partiopoikajärjeston ja sen Helsingin piirin avustaminen 171, 180 
» punaisen ristin avustaminen 60 
» » » sairaala, hoitopäivältä maksettava korvaus 44 
» puutarhoja nimisen teoksen julkaiseminen 218 
» rautatieläisten raittiusyhdistyksen ja sen Helsingin piirin avustaminen .. 176, 177 
» raittius veljestön avustaminen 177 
» sairaanhoitajatarliiton avustaminen 168 
» sanomalehtimiesliiton avustaminen 192 
» satamaliiton liittokokouksen edustajien vaali 104 
» sokeain hiero jäin yhdistyksen avustaminen 168 
» sokeri oy:n kanssa tehtävä rajajärjestely 67 
» sosialidemokraattisen raittiusliiton avustaminen 176 
» teatterijärjestöjen keskusliitto, salin luovuttaminen suomalaisesta työväenopistotalosta 

sen talouskokouksen ajaksi 186 
» turkiseläinten kasvattajien liitto, alueen ja vajan vuokraaminen sille 219 
» työn liiton avustaminen 252 
» työnantajain keskusliiton ja kaupungin välinen rakentamisvelvollisuutta koskeva 

sopimus 116 
» työväenpuolueen 50-vuotisjuhlien osanottajien majoitus 186 
» viikon juhlallisuudet Tukholmassa 132 
» väestönsuojelujärjestö, palokuntakypärien myynti sille 220 
» ylioppilaskuntien liiton avustaminen 252 

Suomenlinna, Caponier Delwigin kunnostaminen 50 
» laiturin rakentaminen Kuninkaanportin läheisyyteen 51 

Suomenlinnan kansakoulun vuokraaminen majoitustarkoituksiin 183 
» uimarannan pukuhuonerakennus 173 
» urheilukenttä 173 

Suomi-Ranska yhdistyksen avustaminen 193 
Surd raittiusseuran avustaminen 177 
Surfingradan rakentaminen uimarannalle 173 
Suurkirkon kello 221 
Suutarilan kylä, eräiden tilojen ostaminen 65 
Svenska friförsamlingen yhdistyksen avustaminen 180 

» kristliga föreningen av unga kvinnor yhdistyksen avustaminen 171 
» » » » » män yhdistyksen avustaminen 168, 171, 180 
» ungdomsklubben i Helsingfors yhdistyksen avustaminen 180 
» upplysningsbyrån i Helsingfors yhdistyksen avustaminen 169 

Svenskspråkiga kristliga föreningen av unga kvinnor yhdistyksen avustaminen 180 
Syväjäädyttämön ensimmäinen rakennusvaihe . 96 
Syytteen nostaminen kaasulaitoksen ent. toimitusjohtajaa vastaan 247 
Syyttäjistön määrärahain ylittäminen 34 

» palkat ja palkkiot 145 
Sähköenergia, Ahvenkosken energian käyt tö 249 

» Imatran voima oy:n toimittaman määrän supistaminen 249" 
Sähkökaapelit 250 
Sähkölaitoksen siirtäminen sopivammalle paikalle 97 
Sähkölaitos, eräiden tonttien siirtäminen sen hallintaan 249 

» höyryakkuveturin myynti 249 
» jätteiden polttouunin rakentaminen 101 
» kotitaloustariffi 249 
» käytet tyjen lamppujen myynti 249 
» liittymistaksa 249 
» määrärahat 100, 250 
» rakennukset 100 
» tilinpäätöksen jä t töajan pidentäminen 244 
» virka-asunnot 249 
» virat 100, 248 

Sähköliikkeiden oy., teollisuustontin myynti sille 73 
Sähkönhankintasopimuksen tekeminen Imatran voima oy:n kanssa 100 
Sähkön säännöstelyn ja sähkönsäännöstelyvaliokunnan lakkauttaminen 248, 249 
Sähköpylväiden poistaminen Pakilan kylätieltä 250 

» ylisuurien, kuljettaminen 250 
Sähkö verkostoj en lunastaminen, liitosalueella olevien 249 
Sähkövoiman hinta, liikennelaitokselle myytävän 100 
Säännöt, verontasausrahaston, muuttamisehdotus 15 
Sääntöpalkkaisia virkoja koskeva luettelo 137 
Sörnäisten rantatie, suurjännitékaapelin laskeminen 250 

» sataman tulli vartioaseman rakennuksen laajentaminen 241 
» satamatyöntekij äin huoltorakennus · 95 
» voimalaitos, j ätteiden polttouunin rakentaminen 101 



Hakemisto , 279 

Taidenäyttelyt 193 
Taideteollisuuskeskuskoulun avustaminen '. 60, 189 
Taideteosten osto . 193 

» sijoittaminen julkisille paikoille 218 
Takametsän alueen kuivattaminen ja viemäröiminen 216 
Taksa, kuorma-autojen 224 

» sairaalalautakunnan alaisten poliklinikkojen 39 
Taksamittarin, uuden, käytäntöön ottamisesta tehty ehdotus 224 
Taksoituslautakunnan jäsenten vaali 103 
Talikkalan raittiusyhdistyksen avustaminen 177 
Talin kartanon Kivitorppa nimisen rakennuksen määrääminen virka-asunnoksi 216 
Tallbergin, J. perillisten kanssa käytävät neuvottelut koulutontista 194 
Talousarvio, kaupungin v:n 1949, muutokset 16—20 

» » » 1950 20—33, 144 
» ks. myös Lisätalousarvio 

Talousspriin myyntiluvat 102 
Tammisaarenkatu 3:n talon lämpöjohtokattilan hankkiminen 206 
Tampereella pidettävä kansakoulun suurjuhla 185 
Tanskan päivän vietto 132 
Tapanilan demokratian nuorten pioneerijaoston avustaminen ... 171 

» eräiden tilojen ostaminen 65 
» Päivän nuoret yhdistyksen avustaminen 176 

Tapanin kylässä sijaitsevan Backaksen virkatalon asemakaava 201 
Tapaturmantorjuntayhdistyksen ja sen raittiusjaoston avustaminen 168, 176, 224 
Tapaturmavakuutussopimus Vakuutusyhtiö Pohjolan ja kaupungin välinen 147 
Tapaturmavakuutusyhtiö Patrian ja kaupungin välinen sopimus 117 
Tarkastussääntö, Helsingin kaupungin talouden 4 
Tarvon silta ··· 91 
Teatteritaidetta koskevien tietojen lähettäminen saksalaiseen julkaisuun 192 
Tebul oy:n vuokrasopimuksen purkaminen 197 
Teiden julistaminen päälikenneväyliksi 227 
Teknillisen korkeakoulun 100-vuotisjuhla 132, 218 

» » ylioppilaskunta, jätelaudan myynti sille 219 
Teknilliset laitokset, ks. myös Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Vesijohtolaitos 
Teknillisten laitosten henkilökunnan röntgenläpivalaisu 244 

» » lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen vaali 104 
» » » kanslian v i ra t . . . 97 
» » lehtitilaukset 244 
» » pankkitilin avaaminen 143 
» » ryöstö- ja kassavakuutukset 244 

Telakka-alueiden, Mustikkamaan, vuokralleanto 79 
» Länsisataman 240 

Teollisuuslaitosten kaasun käyttöä ym. koskevien asioiden siirtäminen teknillisten laitosten 
lautakunnalle 248 

Terhi lastentarha, soittokoneiden hankkiminen 190 
Tervalammen alkoholistihuoltolan hyväksyminen sosiaalihuoltajien harjoittelupaikaksi 161 

» työlaitoksen hoidokkirakennuksen piirustusten hyväksyminen 47 
» » johtokunnan pöytäkirjojen tarkistaminen 159 
» » määrärahain ylittäminen 47 
» » paloruisku 148 
» työlaitosta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 161, 162 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio 35, 151 
Terveydenhoitolautakunta, aikakauslehtien tilaaminen 150 

» määrärahat 35, 38 
» ohjesäännön muutos 3, 35 
» rottien hävittäminen 35 
» varajäsenen vaali 103 

Terveydenhoitovirasto, henkilöauton hankkiminen 35, 150 
» virat 149, 151 

Terveystalon rakentaminen Haagaan 151 
Teurastajien vuosilomakorvaus 8 
Teurastamo, hallintorakennuksen korottaminen 96, 243 

» henkilökunnan röntgenläpivalaisu 243 
» lämmittäjän viran palkkaluokan muuttaminen 8 
» maidontarkastamon sijoittaminen sen yhteyteen 243, 244 
» määrärahat 96 
» naistyöntekijäin pukeutumis- ja peseytymishuoneet 244 
» ompelukoneen hankkiminen 243 
» pankkitilin avaaminen 143 
» siipikarjateurastamon taksan muuttaminen . . . . . . . . . . . — — 96 
» sodassa kaatuneiden muistotaulun hankkiminen 243 
» tarkastuslääkärin vuosiloma 243 
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Teurastamo, ylityön suorittaminen 243 
Tiealueen luovuttaminen Pitäjänmäen teollisuusalueelta 78 
Tiedotussihteerin viran, kaupungin, perustaminen 113 
Tiedoitustilaisuuksien järjestäminen lehdistölle 113 
Tielain muuttaminen 210 
Tiet, isännättömien teiden kunnossapito 90 

» käyttöoikeuden myöntäminen 199, 201 
» niiden kunnossapito 212—214 
» » muodostaminen kyläteiksi 214 
» » valaistus 91, 251 
» pölynsidonta liitosalueen teillä 215 

Tiet, Tervalammen työlaitoksen 161 
Tieteellisen kirjallisuuden ostaminen kaupunginarkistoon 112 
Tilasto, sairauslomia koskeva : 109 
Tilastollisen kuukausijulkaisun toimittaminen 111 
Tilastotoimiston henklökunnan röntgenläpivalaisu 111 

» julkaisujen myynti 111 
» laatima väestöprognoosi 112 
» määrärahain ylittäminen 4 
» virat ja viranhaltijat 4 

Tilinpäätös, kaupungin v:n 1948 5, 11, 138 
» vesijohto-, kaasu- ja sähkölaitoksen, niiden jät tämisajan pidentäminen 244 

Tilintarkastajain vaali 6 
Tilintarkastuksen järjestäminen 113 
Tilintarkastus, kaupungin v:n 1948 5 
Tilitysvuokrien perusteiden tarkistaminen 207 
Tilkan sairaalan alueelle rakennettava viemäri 215 
Tilusvaihto, ks. aluevaihto 
Toisen linjan leikkipaikan aitaaminen 217 
Toivolan koulukoti 49, 164 
Tontit, ks. myös maanhankintalaki 
Tonttien arviohintojen vahvistaminen 195 

» rakentamisajan pidentäminen 73, 196, 197 
» vuokra-aikojen pidentäminen 79 

Toriajan jatkamista koskeva aloite 38 
Toukolan puistotalojen saunarakennuksen kustannukset 206 

» tehdasalueella olevan meijeriliikkeen vuokra-ajan pidentäminen 197 
Toukolassa sijaitsevan bensiininjakelurakennuksen myynti 208 
Toverit poikakerhon avustaminen 176 
T R I raittiuskerhon avustaminen 176 
T R J Nuorten raittiuskerhon avustaminen 176 
Tuberkuloosihuolto 151 

» sairaaloiden hoitopaikkojen lukumäärä 36 
Tuberkuloosihuoltomäärärahojen ylittäminen 36 
Tuberkuloosihuoltotoimiston ja -sairaalan väliset suhteet 120 

» virat 36 
Tuberkuloosiparantolani keskusyhdistykselle lähetettävä kuntien mallieläkesääntö 152 

» keskusyhdistyksen kuntainliittojen perustamissäännöt 152 
Tuberkuloosisairaala, farmaseutin viran perustaminen 43 

» hoitopaikkojen lukumäärä 36 
» määrärahojen ylittäminen 43 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 158 
» vieraskuntalaisten hoitomaksu 43 

Tukholman kaupunginvaltuuston puheenjohtajan juhlapäivä 132 
» päiväkodin, Vallilantie 8:ssa olevan, lopettaminen 88 

Tukholmankomitean, Helsingin, avustaminen 252 
Tukholmassa pidetty kansainvälinen paikalliskongressi 132 
Tuki ja työ yhdistyksen avustaminen 168, 171 
Tukkien nostaminen Herttoniemen sahan läheisestä lahdesta 242 
Tulenheimon, A., kansleri, mitalin tilaaminen 193 
Tullikamarin, IV, huoneisto 95, 241 
Tullin suorittaminen laiturihuollossa kadonneista tavaroista 238 
Tullisaaren tuulimoottorin myyminen 172 
Tulosääntö, kaupungin v:n 1950 31—33 
Tunnelin rakentaminen Fabianinkadun alitse 198 
Turistikiertomatkat 252 
Turpeenhiiltolaitteiden, Kihniössä olevien, purkaminen 248 
Turvevarastojen käyt tö - 248 
Tutkijalautakunnan jäsenen vaali 103 
Tuulaaki- ja liikennemaksut 238 
Tyttönormaalilyseon raittiusseuran avustaminen 177 
Työaika, kaupungin virastojen ja laitosten 114 
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Työasiainlautakunta, määrärahojen ylittäminen 52 
» sihteerin palkkaaminen 252 
» toimintaselostus 163 

Työkeskusnuorten Helsingin paikallisosaston avustaminen 180 
Työllisyystilanne 167 
Työmaaruokalan, Malminkatu 5:ssä olevan, kustannukset ... 246 
Työntekijäin, liikennelaitoksen, tapaturmavakuutus 117 

» likaisen työn lisien palkan laskeminen 223 
» palkat, yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien 117 
» perheiden lomanvieton avustaminen 51 
» röntgenläpivalaisu 117 
» sairauslomia koskeva tilasto 109 

Työntekijäin, työmaalta varastetun omaisuuden korvaaminen 210 
Työntekijät, maataloustyön tekijöiltä peri t tävät vuokrat ja halkojen hinnat 137 

» naistyöntekijäin sijoittaminen metsätöihin 200 
» putkialan, heidän palkkansa 138 

Työnvälityksen harjoittamisluvat 50 
Työnvälitystoimiston huoneisto 166, 167 

» lisärakennuksen piirustukset 50 
» määrärahain ylittäminen 50 
» puhelinvaihteen hankkiminen . 166 
» viranhaltijain röntgenläpivalaisu 166 
» virat 166 

Työpukujen hankkiminen kaupungin laitosten henkilökunnalle 9 
Työtehoseura, pesulahuoneistojen luovuttaminen sen käyttöön 187, 189 
Työtehoseuran avustaminen 252 
Työtehotoimiston huoneiston korjaukset 109 

» viranhaltijat 105 
Työttömyyden vastustamista tarkoittavia toimenpiteitä koskeva aloite 48 
Työttömyysohjeet, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 163 
Työttömyystyöt 162, 163, 167, 210, 211 
Työtuntiluetteloiden laatiminen 115 
Työtuvat, eräiden virkojen lakkauttaminen 47 

» johtokunnan pöytäkirjojen tarkistaminen 159 
» määrärahat 47 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 162 

Työvoimapiirien, Helsingin, työttömyystyöt 167 
Työväenopistot 56, 186, 189 
Töölön kansakoulun vahtimestarin virka-asunto 182 

» lastenseimi yhdistyksen avustaminen 60 
» ruotsinkielisen kansakoulun johtajan palkkiotoimi 181 
» yhteiskoulun teinikunnan avustaminen 180 

Töölönkadun osan luokitus 211 
Töölönlahden varaaminen lintulammikoksi 217 

. Uimalammikko, Pirkkolan 51, 217 
Uimapaikan järjestäminen Kulosaareen 240 
Uimarannat, niiden kunnostamista koskeva aloite 51 

» Suomenlinnan pukuhuonerakennus 173 
» surfingradan rakentamislupa 173 

Uimaseurojen avustaminen 51 
Uimastadion 173 
Ulosottolaitoksen perimistyön helpottaminen ja henkilökunnan supistaminen 120 
Ungdomsföreningen Bomben yhdistyksen avustaminen 180 
Unioninkatu 43:n tontin kunnostaminen 217 
Urheilu- ja retkeilylautakunnan määrärahojen ylittäminen 50, 53 

» » » oikeus vuokrata hallinnassaan olevia alueita 171 
» » » sekä nuorisotyölautakunnan välinen työnjako 171 
» » retkeilytoimiston käteiskassa 171 
» » » uusien virkojen perustaminen 50 

Urheilukenttien keskusvaraston perustaminen 51 
Urheilukentän rakentaminen Suomenlinnaan 173 
Urheilupaikkojen varaaminen Taka-Töölöä, Meilahtea ja Ruskeasuota varten 174 
Uuden Kalevalan 100-vuotis juhla 193 
Uudenmaan suomenkielisten kuntien keskussairaala 159 
Uudenpellon vuokra-alueiden lunastusoikeus ja rakennusten siirtokustannukset 195 
Uudenvuoden vastaanotto Senaatintorilla 251 
Uudenvuodenpäivänä järjestet tävä kaupungin talojen juhlavalaistus 209 
Uurnalehdon, Hietaniemenkadun varrelle järjestettävän, hallinta 74 

Vaakuna, kaupungin, sen käyt tö 252 
Vaalikustannukset — 33 
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Vaalivalmistelu työt 137 
Vaasan höyrymylly oy., lisäalueen vuokraaminen sille Munkkisaaresta 78 
Vaatturinammattikoulun avustaminen 60 
Yahingonkorvaukset 234—237, 239 
Vainajien muiston kunnioittaminen 135 
Vakuuttamisvelvollisuus, autovastuulain mukainen, kaupungin vapauttaminen siitä 224 
Vakuutukset, teknillisten laitosten 244 
Vakuutusasiakirjain tarkastus 106 
Valio, Voinvienti-osuusliike, tonttien myynti sille 71 
Valitusosoitusten liittämistä pöytäkirjoihin koskevat ohjeet 107 
Valkonauhayhdistyksen, Keski-Helsingin, avustaminen 168 
Vallilan demokratian pioneerit yhdistyksen oikeuttaminen käyt tämään Mäkelänkatu 45:n kerho-

huonetta 189 
» ja Kallion leikkikenttäkysymyksen valmistelu 123 
» kansakoulun korjaustyöt 183, 184 
» lastenkahlaamon rakentaminen 217 
» Päivän nuoret yhdistyksen avustaminen 176 
» ruotsinkielisen kansakoulun muutospiirustukset 184 
» » » ruoanjakajan toimi 181 
» sosialidemokraattisen naisyhdistyksen ja sen raittiusjaoston avustaminen 171, 176 
» » raittiusyhdistyksen Tähkän avustaminen 176 

Vallilantien talon n:o 8 osto päiväkotia varten 88 
Valmistava poikien ammattikoulu 57, 188 

» tyt töjen ammattikoulu 57, 188 
Valtionapu, kaupunginkirjaston 191 

» kaupunginorkesterin 192 
» sairaalain 159 
» siirtoväkeen kuuluvien kansakoulu oppilaiden 185 
» suomenkielisen työväenopiston v:n 1948 loppuerä 186 

Valtionavut, hakematta jääneet 143 
Vanhainkodin kannatusyhdistyksen avustaminen 168 
Vanhakaupunki, huvila-alueen litt. E järjestely 198 

» kaupungin 400-vuotismuistokiven pystyttäminen 218 
» vedenottopaikan ja vedenpuhdistusaseman laajentaminen 245 

Vanhankaupunginlahden muodostaminen luonnonsuojelualueeksi 242 
Vanhankaupunginselän ja Hämeentien välisen alueen kadunnimistö 201 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen, jäsenen vaali 104 
Vanhusten asuntokysymysten selvittelyä koskeva aloite 48 
Vantaan Pikkukoskella oleva kioski 172 
Vantaanjoen säännöstely 245 
Vapaalippujen myöntäminen invalideille jalkapallo-otteluihin 174 
Vapaan huollon keskuksen avustaminen 162 
Varallisuusluokitus, kuntien 143 
Varastojen toiminnan tehostaminen 109 
Varatyömaat . 162 
Varsasaaren telttailualueen saunaosuuskunnan avustaminen 172 
Vartiokylä, kansakoulun muutostyöt 183 

» katuvalaistus 250 
» ns. Arabian saunarakennuksen purkaminen 206 

Vastaanotto- ja ammattioppilaskoti, uuden viran perustaminen 49 
Vastaanottokoti, Sofianlehdon 165" 
Veho oy., kuorma-autojen hinnan kurssitappion korvaaminen 220 
Velkakirjojen rekisteröinti 138 
Venelaitureiden järjestämistä koskeva aloite 95 

» rakentaminen 240 
Venäläisten koululasten hampaidenhoito 185 
Verohuoltotoimiston toiminnan laajentaminen 10 
Verolakien, kunnallisten, muuttamista koskeva aloite 15 
Verolautakunnan varajäsenen vaali 103 
Verontasausrahaston sääntöjen muuttaminen 15 
Verotettavista tuloista tehtäviä vähennyksiä koskeva aloite 16 
Verotusasiain esitteleminen kaupunginhallituksessa 113 
Verotusvalmisteluviraston aikatarkistuskellon hankkiminen 113 

» määrärahain ylittäminen 6 
» tarkkailijan nimeäminen 113 

Veroäyrin hinnan vahvistaminen 144 
Vesijohdon rakentaminen Viikin opetus- ja koetilalle 198 
Vesijohtolaitos, lämminvesikattilan luovuttaminen 207 

» metallivalimon perustaminen 222 
» määrärahat 97, 245 
» putkien lainaaminen Kouvolan kauppalalle ja Rauman kaupungille 246 
» tilinpäätöksen jä t töajan pidentäminen 244 
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Vesijohtolaitos, Vanhankaupungin vedenottamo ja -puhdistuslaitos .. . . . 245 
» varastonhoitajan väärinkäytökset] ·...; 247 
» virat 97 

Vesijohtotyöt , , 96, 98, 245, 246 
Vesijohtoverkon käyttöä koskevan sopimuksen tekeminen Laut tasaaren kartanon kanssa .... 246 
Vesijohtoverkoston, Lauttasaaren, laajentaminen 215 
Vesilentoaseman perustaminen 198 
Vesilinnaan asennettavat poliisilaitoksen radiolaitteet 145 
Vesimittarien lukeminen 97 
Vesipostit 242, 246 
Viemäri- ja katurasituskomitean jäsenen vaali 123 
Viemärijohdon rakentaminen Munkkiniemen koulutontille 92: 
Viemärin, lentokentän alueen, pakkolunastaminen 196 

» rakentaminen Tilkan sairaalan alueella 215 
» uusiminen Huopalahdenkadulla — 215 

Viemäriojan perkaaminen Malmilla 92 
Viemärit . . . .199, 207 
Viemäriverkoston, Lauttasaaren, laajentaminen 215 
Viemäröimistyöt 215, 216 
Vihdin kunnan maanlunastuslautakunnan Tervalammen työlaitosta koskevat päätökset 161 
Viikin opetus- ja koetilan vesijohdon rakentaminen 198 
Viipurin kaupungin asiakirjat, huoneen luovuttaminen niitä varten 112. 

» » sosiaalidemokraattisen raittius- ja naisyhdistyksen avustaminen 171, 176 
Vipu-veljet yhdistyksen avustaminen 180 
Viranhaltijain eläkesääntöjen soveltaminen 9 

» henkilökohtaiset palkanlisät 116 
» henkilökortisto 114 
» ikäkorotuksen myöntämisen menettely 116* 
» kielitaitosääntö 6 
» palkkauskysymykset 7 
» palkkojen kuoppatasaus 115 
» perheiden lomanvieton avustaminen 51 
» pätevyysvaatimukset 114 
» röntgenläpivalaisu 117 
» sairauslomia koskeva tilasto 1094 

» sääntöpalkkaisia virkoja koskeva luettelo 137 
» ylityökorvaukset 116 

Virka-aika, ks. Työaika 
Virka-asuntojen määrääminen 207, 216, 249* 
Virkamies vaihto 114 
World friendship among children komitean lähettämät leikkikalut 166 
Vuokra-alueiden lunastamisesta annetun lain muuttaminen . 195 

» Malmin kylässä sijaitsevien, myynti lunastukseen oikeutetuille 71 
» Ruskeasuon ja Uudenpellon, lunastusoikeus 195 

Vuokra-autoasemat 232, 
Vuokra-autoilijain työn järjestelyä ja tilausmenettelyä koskeva aloite 94 
Vuokra-kuorma-autojen välitys 94 
Vuokrasopimusten purkaminen 197 
Vuokrat, maataloustyöntekijöiltä peri t tävät 137 

» maksuajan pidentäminen 142 
Vuokrien, kaupungin tonttien, määräämistä koskeva aloite 80 
Väestöliiton avioliittoneuvolahuoneisto 152 

» avustaminen 38, 168 
» käyttöön luovutettava käsityösali 189 

Väestön määrä, kaupungin 251 
Väestöprognoosi, tilastotoimiston laatima 112 
Väinämöisenkadun leikkipaikan aitaaminen 217 
Väkijuomaliikkeen voittovarojen käyttö 52, 142 
Väkijuomamyymälän avaaminen 102 
Väkijuomayhtiön voittovarojen käyttöä selvittelevän komitean asettaminen 122 
Väkijuomien anniskeluoikeuksien myöntämistä koskevat lausunnot 101 
Välikysymys sairaala-asiain hoidosta 39 
Välskärin- ja Pohj. Hesperiankadun kulmatontin myyntipäätöksen siirtäminen 195 

Yhdistykset, kunnan kanssa neuvottelukelpoisiksi hyväksytyt 114 
Yhteisen laivaväen palkkaaminen satamalaitokselle ja liikennelaitokselle 237 
Yhteiskunnallisen korkeakoulun hallituksen jäsenen ja varajäsenen vaali 104 
Yksityisten töiden suorittaminen kaupungin korjauspajoissa 222 
Yleinen ammattikoulu 57, 187, 189 
Yleiset laulu- ja soittojuhlat v. 1948 193 
Yleishyödyllisille yhtiöille myönnettävien avustuslainojen korko 12; 
Yleishyödyllisten järjestöjen avustaminen 121 
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Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustaminen .. 167—169 
Yleisten töiden lautakunnan oikeuttaminen aloittamaan eräitä töitä 210 

» » » puheenjohtajan ja jäsenen vaali 104 
» » määrärahat 90, 210 

Yliopistollinen opetus Kivelän sairaalassa 156 
Yliopiston instituuttirakennuksen tunnelin rakentaminen . 198 

» ja kaupungin välinen sopimus patologis-anatomisen hoidon järjestämisestä Marian 
sairaalassa 39, 154 

» palkkaamien lääkärien päivystyskorvaus 153 
Yliopistosairaalani poliklinikkain käyttö 159 
Ylioppilaiden raittiusyhdistyksen avustaminen 177 
Ylioppilasvaihto-toiminta, kansainvälinen 252 
Ylipainoisten autojen käyt tö 233 
Ylityökorvaukset, viranhaltijain 116, 147 

Äitiysavustuksen, lapsilisän ja perhelisän suorittamista varten perustettava yhteinen virasto ... 121 
Äitiys- ja lastenhoidonneuvolain huoneistot 120, 152 

» » lastenhoidonneuvolan, Lastenlinnassa sijaitsevan, vuokrasopimus 37 
» » » uusien virkojen perustaminen 37 
» » lastenhoidonneuvolatoiminnan kehittämistä koskeva aloite 38 



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, si t temmin kaksikielisinä 
painoksina suomen- ja ruotsinkielisin rinnakkaistekstein. V. 1933 ja myöhemmin ilmesty-
neissä julkaisuissa on yksinomaan suomenkielinen teksti, m u t t a taulukoissa on ruotsin-
kieliset sekä — sarjoissa I, II , I I I ja VI — ranskankieliset otsakkeet; sar jas ta VI on kui-
tenkin myös erillinen ruotsinkielinen painos, joka lukuvuoteen 1936/37 saakka sisältää 
vain ruotsinkielisten opetuslaitosten toimintakertomukset, m u t t a siitä lähtien kaikki kyseiset 
kertomukset. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—32. 1910—47. 
33—36. Edellinen osa 1948—51. 

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 teollisuuslaitokset. Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten lautakun-
nan julkaisema. 
1—36. 1916—51. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1—36. 1916—51. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—19. 1916/17—1950/51. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkai-
sema. Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsikot; v v . 1 9 1 9 — 5 2 sisällysluettelo 
on laadittu myös ranskankielellä j a v : s t a 1 9 5 3 l ä h t i e n e n g l a n n i n k i e l e l l ä . 

5—11. 1909—15, 
12—42. 1919—53. 

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—61. 1908—48. 
Vanhempi sarja. Kaupunginvaltuusto. 
1—3. 1875—87. 
Henkilöhakemisto 1875—1930. 
Kiinteistöhakemisto 1875—1930. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 
1—9. 1911—32. 
10—25. 1934—53. 

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

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—52. 
1953: 1—8. 


