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Lauttasaari, asemakaavaehdotus 53 

» Helsingin poliisien yhdistyksen vuokraama huvila-alue 59 
» Koulumatkatoimistolle vuokrattu parakkialue 37 
» lasten kesänviettopaikkaa koskevan vuokrasopimuksen irtisanominen 42 

Leiri- ja retkeilyvälineiden lainavarasto, nuorisotoimiston 245, 250 
Leirialueet, telttoja ja majoja varten 224 
Leiriytymispaikat ja leirien järjestämiseen myönnetyt luvat 52 

Kunnell.kert. 1949, II osa 2 4 
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Lentolehtisten, raittiusaiheisten, levittäminen 239 
Leppävaara, vuokralleannetun navettarakennuksen korvaussopimus 52 

» sähkölinjan rakentaminen kaupungin alueille 51 
Leski- ja orpoeläkekassan toimintakertomus 100 
Lihan hinnoittelu teurastamon ilmoittama 345, 356 
Lihantarkastamot 343, 353—354 
Liikennejärjestelyjä koskevat asiat 288 
Liikennelaitoksen halli- ym. rakennukset 302, 305, 311 

» henkilökunnan palkkaus juhannuksena 4 
» johdinautoliikenne, 310 
» korjaamon työntekijöiden suojapuvut 4 
» korjauspajat 311 
» lautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 301 
» linja-autohallia varten laadittava asemakaavaehdotus 54 
» » j a kuorma-auto vaunusto 310 
» löytötavaratoimisto 306 
» matkalippujen hinnat eri liikennelinjoilla 311 
» menot ja tulot 312 
» sahan toiminnan lakkauttaminen 311 
» uuden henkilökunnan vapaaliput 4 
» virat ja viranhaltijat 305 
» vuokraama sepelinmurskaamoalue 32 

Liikennemaksuista, satamalaitoksen, kertyneet tulot 337 
Liikevaihtovero, painatus- ja hankintatoimiston suorittama 76 
Linja-autoaseman vuokran tarkistus 60 
Linja- ja kuorma-auto vaunusto, liikennelaitoksen 310 
Liput ja lipputangot, rakennustoimiston vuokraamat 276, 278, 280, 283 
Lomaketeknilliset kurssit, työtehotoimiston järjestämät 79, 80 
Lomakkeiden, kaupungin käyttämien, tarkoituksenmukaisuuden tehostaminen 79 
Luistinradat 223 
Luontoisetukorvaukset, palkkalautakunnan vahvistamat 8 
Lämpöteknikon toimintakertomus 286 
Löytötavaratoimisto, liikennelaitoksen 306 

Maanhankintalain mukaan myydyt tontit 21 
» mukaisten tonttien ja asuntotilojen myyntipäätösten peruuttaminen 26 
» soveltaminen kaupungin omistamilla mailla 26 

Maan vuokrauksissa viljelys-ym. alueiden rappeutumisen ehkäisemiseksi noudatettavat ohjeet ... 46 
Maaseutunäyttely, maatalousosaston osallistuminen siihen 50 
Maatalouskerhoyhdistyksen, Helsingin, vuokramaat 49 
Maataloustuotteiden hintataso 70 

» inventoimishinnat 47 
» luontoisetuina luovutettavien, enimmäismäärät ja hinnat 47 
» myynti, kiinteistötoimiston maatalousosaston 70 

Maataloustyöntekijoiden, kaupungin, asunto- ym. kysymyksistä käytävät neuvottelut 50 
Maataloustyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 3 
Maatilojen hoidosta annettu selvitys 50 
Maidon tuonti ja kulutus Helsingissä 231 
Maidontarkastamon uudisrakennus 277, 279 
Mainontaa koskevia asioita 45, 63 
Makkaranmyyntipaikat 62 
Maksuajan pidennykset, kiinteistölautakunnan myöntämät 27 
Malmi, aluelääkärin virka-asunto 58 

» jalkakäytävän ym. rakentaminen 55 
» suojakaivannon purkaminen 60 

Malmin kylässä olevien kiinteistöjen siirtäminen tonttiosaston hallintaan 42 
» lastenkoti 171 
» piirin huoneenvuokralautakunnan välittämät huoneistot 111 

Mannerheimintien tonttien n:o 87 ja 89 myyntipäätöksen muuttaminen 27 
Mannerheimliiton ja sen Helsingin osaston avustaminen 189 
Matkailijakartan myynti 76 

» uuden, laatiminen 56 
Matkailupalvelu, retkeilyosaston järjestämä 225 
Matkalippujen hinnat, liikennelaitoksen 311 
Matkustajaliikenne satamissa 325 
Maunula, suojakaiteen ja katoksen rakentaminen Metsäpuron-ja Pakilantien risteykseen . . .55 , 302 
Maunulan kansakoulun lisäalue 54 
Mechelingatan 38, Bostads ab., -nimisen yhtiön osakkeiden osto 20 
Merivoimien esikunta, ilmakaapelilinjan rakentaminen Laajasaloon 51 
Messukentän vuokraaminen 43, 44 
Metsäpuiden rodunjalostussäätiön valitsema kantapuu 52 
Metsästys kaupungin omistamilla alueilla 51 
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Mielisairaalat, niissä hoidetut köyhäinhoidolliset potilaat 141, 142 
Moottoriveneen, satamalaitoksen, käyttö 330 
Mukavuuslaitosten, yleisten, puhtaanapito 297 
Munkkiniemi, Länsitien päässä olevan tallirakennuksen sekä asuinrakennuksen vuokrasopimukset 60 
Museolautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 268 
Musiikkilautakunnan ja Suomalaisen oopperan välinen sopimus 274 

» » Teoston välinen sopimus 274 
» kokoonpano ja toiminta . 272 
» ohjelmajaosto 272 

Mustikkamaa, moottoriveneliikenne 219 
» telakka-alueiden vuokraus 37 
» uimalaitos 224 
» uimarannan tarjoilu kioskin vuokraaminen 219 

Muuntamoiden, sähkölaitoksen, rakentaminen 43 

400-vuotisjuhlanäyttelyn, kaupungin, valmistelutyöt, tilastotoimiston suorittamat 90 
Nikkilän puhdistuslaitos , . 289, 290 

» sairaalassa tilapäisesti työskenteleville suoritettava päiväraha 5 
Nosturit, satamissa olevat 317, 326, 329 
Nukarin lastenkoti 171 
Nuohoustoimi 121 
Nuoret rikoksentekijät 180 
Nuorisojärjestöjä varten perustettu välinelainavarasto 245—250 
Nuorisotalon rakentamisesta tehty esitys 243 
Nuorisotoimisto, virat ja viranhaltijat 243 
Nuorisotyölautakunnan kokoonpano, päätökset ym 243 
Nuorisotyön aiheuttamat kustannukset 250 
Nuorten naisten kristillisen yhdistyksen avustaminen 189 
Nybron tilasta myytyjen alueiden rakennusluvat .. 55 

Oikeusaputoimiston toiminta 191—193 
» viranhaltijat, kokoukset ym. . — 191 

Olympiakylän, uuden, asemakaavaehdotuksen laatiminen 53 
Omakotilainat 45 
Omnibusautoliikenne 309 
Opintokerhotyö, kaupunginkirjaston 264 
Osapäivätyöhön siirtyminen, kaupungin viranhaltijain 6 
Ostokorttien jakelut 232 
Osuuskassojen Keskus oy., lämpöjohtokanavan rakentaminen 43 
Ottolapsia koskevat lausunnot 170 
Ottolapsiksi toimitetut aviottomat lapset 183 
Oulunkylä, aluelääkärin virka-asunto 58 
Ouratsaari, vesilentoasemaa varten vuokrattu alue 31 

Painatus- ja hankintatoimiston monistukset ym. painotuotteet 76 
» » >) sidontamenot, viranhaltijat ym 75 

Pakila, eräiden teiden käyttöoikeuksien myöntäminen 43 
» » viljelemättä ja hoitamatta jätettyjen siirtolapuutarhapalstojen vuokraoikeuden 

peruuttaminen 42 
» korttelin n:o 560 Maistraatinkadun tontin n:o 1 jakaminen , . 30 
» valtausalueet 42 

Pakkoperintä, verojen ja yleisten maksujen, ulosottolaitoksen suorittama 102 
Palkan, vajaalta kuukaudelta maksettavan, laskemistapa 5 
Palkkalautakunnan kokoonpano ja kokoukset ym 1 

» lausunnot palkkaluokkien muuttamisesta, uusien virkoj en perustamisesta ym. 6 
» talous- ja lisätalousarvioehdotus 2 
» toimiston viranhaltijat 1 
» virheellisesti suoritetusta virkanimityksestä antama lausunto 5 

Palkkaluokkapäätöksen soveltaminen henkilökohtaisiin palkkoihin 3 
Palkkasäännöstelypäätösten soveltaminen 6 
Palkkojen ja eläkkeiden, viranhaltijain, järjestely säännöstelystä vapauttamisen johdosta 7 

» kuoppakorotus, viranhaltijain ja työntekijäin 2 
Pallokenttä, alueen uudistamissuunnitelma 218 

» huonetilan vuokraaminen pukusuojarakennuksesta ... 219 
» kilpailutilaisuudet ym , 223 
» nurmikenttien salaojitus- ja laajennustyöt 223 

Paloilmoituslaitteet 118 
Palokunnan rahastot 122 

» työpajat ja varusvarastot 121 
Palokunnat, vapaaehtoiset 121 
Palolaitoksen henkilökunta 117 

» huoneistot 118 
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Palolaitoksen kalusto 118 
» menot ja tulot 122 

Palolautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 115 
Palopostit ja vedenottopaikat 118 
Palotarkastukset, palonehkäisyneuvonta ym 121 
Palotoimi, tulipalojen sammutuksissa sattuneet tapaturmat 120 
Palovahingot ja niiden korvaaminen 120 
Palovartiointi teattereissa, näyttelyissä ym 121 
Pasilan sikala-alueen vuokraus 37 
Pelastusarmeijan avustaminen 189 

» joulupatojen sijoittamisluvat 63 
Peltojen, vapaiksi jääneiden, vuokralleanto 47 
Perhelisät, lastensuojelu viraston jakamat 184 
Pesulatoiminnan, kaupungin laitosten, rationalisoiminen 132 
Pihlajasaari, moottori veneliikenne 219 

» uimatarpeiden ym. vuokraamisoikeus 219 
Pihlajatien lastentalon suunnittelu 279 
Piirustukset, julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan tarkastamat 107 

» kiinteistölautakunnan hyväksymät — 44, 63 
» rakennustarkastuskonttorin vahvistamat 106 
» satamalautakunnan hyväksymät 321 

Pitäjänmäki, Hiomontien tontin n:o 6 vuokralleanto 32 
» liikenneturvallisuuden parantaminen Strömbergin tehtaan edustalla 55 
» tiealueen luovuttaminen korttelista n:o 9 27 

Pohjoissataman soutu- ja moottori venelaiturin vuokraaminen 321 
Pohjoissatamasta metsätalousosastolle luovutettava moottoriveneen laituripaikka 52 
Poikien eristyslaitoksen toiminta, hoidokit ym 171, 179 
Poikkeukselliset lapset, yksityisiin tai valtion laitoksiin sijoitetut 174, 175 
Poliisilaitokselle vuokrattu hevosten jaloittelualue 31 

» vuokratut huoneistot ja tallit 68 
Poliisipiirien huoneistoihin asennettavat lämminvesilaitteet 58 
Poliklinikan, uuden, sijoituskysymys, huoltolautakunnan lausunto 131 
Polttolaitoksen, jätteiden, rakentamissuunnitelma 298 
Polttopuuvarastojen inventointi 232 
Pommisuojat, ks. Kalliosuojat 
Puhdistuslaitokset, rakennustoimiston 289—290 
Puhelinmenot, kaupungin 75 
Puhtaanapito-osasto, rakennustoimiston 296 
Puisto-osasto, rakennustoimiston 292 
Puistolaan suunniteltava äitiys- ja lastenneuvolarakennus 59 
Puistotalojen vuokrien korotukset 61 
Pukinmäen urheilukenttä 223 
Puolimatkan saari, korvauksen periminen valtiolta sen käytöstä 45 
Puolustusvoimien maastoharjoitusalueet kaupungin lähimetsissä 52 
Putkijohtoalan palkkapäätöksen soveltaminen kaupungin töissä 3 
Puutavaran, metsässä valmistettavan, jakeluvaraston perustaminen 51 

» myyntihinnat metsätalousosaston luovutuksissa 50 
» sijoittamattoman, luovuttaminen halkotoimistolle 51 

Raitiotiet 306 
Raittiusavustusten jakaminen ja käytön valvonta 240 
Raittiushuolto 156 
Raittiuslautakunnan kokoonpano, kokoukset, edustus toimikunnissa ym 237, 239 

» saamat ja käyttämät varat 240 
Raittiustoiminta kouluissa 238 

» nuorison keskuudessa 239 
Raittiusvalistustyö, raittiuslautakunnan harjoittama 238 
Rajasaaren puhdistuslaitos, toiminta ym 289, 290 
Rakennus- ja muurausalalla maksettavat uudet urakkahinnat 5 
Rakennusainekulutus, rakennustarkastuskonttorin valvonnassa olleissa uudisrakennuksissa .... 106 
Rakennustarkastuskonttorin toimintakertomus 106 
Rakennustoimikunnan toimintakertomus 114 
Rakennustoiminnasta kaupungille kertyneet tulot 106 
Rakennustoimiston katurakennusosasto 286 

» korjauspajatöiden raha-arvo 295 
» lämpöteknikon toimintakertomus 286 
» puhtaanapito-osasto 296 
» puisto-osasto 292 
» talorakennusosasto 284 
» tilivirasto 299 
» työntekijät 283 
» töissä sattuneet tapaturmat 284, 287 
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Rakennustoimiston varasto-osasto 295 
» varasto-osaston vuokraamat liput ja lipputangot 276, 278, 280, 283 
» viranhaltijain palkkojen korotus 282 
» viranhaltijat 283 

Rakentamisajan pidentäminen, kiinteistölautakunnan sitä koskevat lausunnot ym 27 
Rakentamisvelvollisuuden täyttämisestä annetut vakuudet 27 
Rannikkoliikenne 327 
Rationalisoimistoiminta, työtehotoimiston 81 
Ratsastushalli, ravintolahuoneiston, tallien ym. vuokraaminen 219, 220 
Ratsastusopisto, Keskustalli ja Hippodrom, kahden kaviouran vuokraaminen niille yhteisesti ... 219 
Rautatiekirjakauppa oy., lehtien myynti linja-autoasemalla 63 
Rehujen käyttö teurastamossa 342 
Reijolan lastenkoti 171 
Rekola oy:n puutarhaviljelyspalstojen vuokrasopimukset 36 
Retkeilytoiminta, urheilu- ja retkeilytoimiston järjestämä 225 
Riistanhoidon valvonnan tehostaminen 52 
Rikollisuuden vastustamispäivät, raittiuslautakunnan osallistuminen 239 
Ryttylän koulukoti 171, 179 
Räntan nimisen luodon vuokraaminen 52 

Sairaalat, niissä hoidetut köyhäinhoidolliset potilaat 141, 142 
» rakennus- ja korjaustyöt 276, 277, 281, 282 

Sairaanhoitajattarien asuntola, Bostads ab. Mechelingatan 38, yhtiön osakkeiden osto 20 
Sairaankuljetustoiminta, palokunnan 120 
Sairaudesta johtuneita poissaolopäiviä koskeva tutkimus 81 
Sairaushuolto, lastensuojelulautakunnan huostaan otettujen lapsien 174, 179 
Sairausloman myöntämistä koskevat asiat 10 
Sairauslomapalkat, teurastajien 12 

» vuorotyössä oleville maksettavat 12 
Sairauslomasijaisten palkkaamiseen käytetyt määrärahat 11 
Sanoma- ja aikakauslehtien tilaushinnat 75 

» » aikakauslehtitilaukset, kaupungin virastojen 1, 18, 50, 52, 55, 56, 75, 282 
Sanomalehtien myyntipaikat 62 
Satama-aluevuokrista kertyneet tulot 338 

» ja liikennelaitos, yhteisen laivaväen palkkaaminen 6 
Satamajäänsärkijä Turso 317 
Satamalaitoksen edustus komiteoissa ym 316 

» ja sen osastojen päälliköt 316 
» laskuun suorittamat työt 335 
» taksojen ja maksujen muutokset ja korotukset 318 
» tulot ja menot 336 
» varast osu ojista vuokrattujen varastotilojen vuokrat 318 
» virat ja viranhaltijat 324 
» virkahuoneiston muutto 317 

Satamalautakunnan hallinnassa olevien maa-alueiden vuokraus 318 
» » » rakennusten ja varastotilojen vuokraus 320 
» kokoonpano ja kokoukset 316 
» tekemät vuokrasopimukset 319 

Satamaliikenne · — 326 
Satamamaksuista kertyneet tulot — 336 
Sataman mainostamista, kiertokäyntejä satamassa ym. koskevia asioita 317 
Satamarakennustoiminta 331 
Satamat, laiturien pituus, varastorakennukset ym 326 

» rautatieraiteiden pituus 326 
» suoritetut korjaus- ja kunnossapitotyöt 331 
» uudisrakennukset 333 

Satamatyöntekijoiden huoltorakennus Sörnäisissä 334 
» ruokailu- ja oleskelusuojat 317 

Satamavesipostit 330 
Savilan pumppulaitoksen toiminta, tulot ja menot ym 289, 290 
Seurakuntien väestökirjanpidon keskittäminen 90 
Seurasaaren uimalaitos 224 
Sinfoniakonsertit, kaupunginorkesterin 273 
Sivukirjastokeskuksen perustaminen 257 
Sivukirjastot, huoneistojen vuokraaminen niitä varten 57 

>> kaupunginkirjaston 256, 257—259, 265, 279 
Sivutoimen hoitamiseen myönnetyt oikeudet 10, 17 
Sofianlehdon pikkulastenkoti 171, 172 

» vastaanotto- ja ammattioppilaskoti 171, 179 
Soran ottoon myönnetyt luvat 52 
Sotaleskien työhuolto 185 
Sotaorpojen työhuolto 185 
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Sotilasavustukset · · · · 158 
Soutustadionin kunnostustyöt 335 
Soveltuvuuden selvittäminen ammatin valinnassa, työnvälitystoimiston suorittama 205 
Stadionin alueen vuokrasopimuksen muuttaminen 31 

» etelänpuoleisen aukion luovuttaminen Lasten päivän tivolia varten 44 
Sukeltajien palkkoja koskevat esitykset 6 
Sunnuntaityöstä maksettava korvaus 8, 61 
Suojelukasvatustoimisto, saapuneet ilmoitukset ja toimenpiteet niiden johdosta 178 
Suojelu valvonnan alaiset lapset ja nuoret henkilöt 177, 180 
Suomalaisen oopperan ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 274 
Suomen hiilihappoteollisuus oy:lie vuokrattu tehdasalue 37 
Suomen kalakauppiaitten liitolle vuokrattu Räntan niminen luoto 52 

» lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 189 
» messut osuuskunta, messukentän luovuttaminen kevätmessuja varten 43 
» » » polttoainesäiliön sijoittaminen 43 
» sokeri oy:n ja kaupungin välinen aluejärjestely 31 
» työväenteatterille vuokrattu Yesilinnanmäen kesäteatterialue 37 

Svenska kristliga föreningen av unga män -nimisen yhdistyksen avustaminen 189 
Synnytysloman aikana palkkaetuihin oikeutetut viranhaltijat 12 
Sähkölaitos, harjoittelijain palkkaus 5 

» muuntamoiden rakentaminen 43 
Säännöstelystä vapautuneet tarvikkeet 233 
Sääntöpalkkaisten virkojen luettelon painattaminen 3 

Taksoituslautakunnan toimintakertomus 95 
Talin sikala 69 
Talorakennusosasto, rakennustoimiston 284 
Talousopetuskurssit, kotitalouslautakunnan järjestämät 253 
Talvipuutarha, kaupungin 293 
Tanssi- ja esiintymislavojen vuokraus 277, 278 
Tanssilava-alueiden vuokrasopimusten tarkistaminen ja pidentäminen 37 
Tapanilan urheilukentän juoksuratojen valmistuminen 223 
Tapaturmantorjuntayhdistyksen koulukoteihin kohdistuvan toiminnan avustaminen 189 
Tapaturmat, puhtaanapitotöissä sattuneet 297 

» rakennustoimiston töissä sattuneet 284, 287, 293 
» tulipalojen sammutusten yhteydessä sattuneet 120 

Tavaraliikenne satamissa 327 
Tavolan koulukodin johtajalle maksettava sunnuntaityökorvaus 8 
Tavolan koulukoti 171, 179 
Tebul oy:n kanssa tehtyjen vuokrasopimusten purkaminen' 42 
Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 274 
Tervalammen työlaitos, hoidokkien henkinen huolto ym 145 

» » hoidokkirakennuksen luonnospiirustukset 131 
» » kuntoisuuspisteen raha-arvo 129 
» » maatila 146 
» » menot ja tulot 145 
)> » sen hyväksyminen harjoittelupaikaksi 131 
» » uusi hoidokkirakennus 277 

Terveydenhoitotarkastukset lastenhuoltolaitoksissa 172 
Teurastamolautakunnan kokoonpano ja kokoukset 340 
Teurastamon henkilökunta 341 

» juoksuratojen ym. laitteiden käyttö 345 
» jäähdyttämö ja syväjäädyttämö 344, 355 
» karjatallien käyttö 342 
» käyttöosasto 347 
» laboratorio 345 
» lihanpurkauslaiturin laajentamistyöt 277 
» rautatievaunupesimöt 348 
» sairasosasto 346 
» sikala 275, 276 
» suolipesimö 342 
» suorittama vuotien punnitus ja tarkastus 342, 345 
» tarkastuslääkärin toteamat taudit 346, 352—354 
» teurastajien sairauslomapalkka 12 
» teurastusosastot 341, 352 
» tukkumyyntihalli 344, 355 
» tulot ja menot 348 
» tuotantokomitea 341 
» veden- ja sähkönkulutus 347, 348 

Tie- ja katutyöt, katurakennusosaston suorittamat 287, 288, 289 
Tilapäisen työvoiman ottaminen metsätalousosaston töihin 52 
Tilastokokous, pohjoismainen 87 
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Tilastollinen kuukausijulkaisu 88 
Tilaston laadinnan helpottamista tarkoittavat toimenpiteet ja ehdotukset 88 
Tilastotoimisto, huoneisto-olot 58, 86 

» julkaisutoiminta 87 
» kalustonhankinnat — .··· 91 
» kunnallisten virastojen ja laitosten kirj allisuuden inventointi ja luettelointi . . . . . . 89 
» menot ja tulot 91 
» tietojen ja selvitysten antaminen viranomaisille ja yksityisille 88 
» virat ja viranhaltijat 85 
» väestöprognoosi * · · · · 87 

Tinan valanta kaduilla uudenvuodenyönä 63 
Tivoli, Lasten päivän, alueen vuokraaminen sille — 44 
Toivolan koulukoti 171 
Toivoniemen koulukoti 171, 179 

» » johtajattarelle maksettava sunnuntaityökorvaus 8 
Tontit, kiinteistölautakunnan myymät 21 

» » vuokralle antamat 28 
» maanhankintalain mukaan myydyt 22 
» niiden varaaminen asunto- ja tehdastarkoituksiin 28 
» niitä koskevien kauppakirjojen laatiminen 27 

Tonttien, maanhankintalain mukaisten, myyntipäätösten peruuttaminen 26 
Tonttijakokarttojen hyväksyminen — 56 
Tonttijaonmuutosehdotukset, kiinteistölautakunnan laadituttamat , — > 53 
Torikauppa, kauppiaiden rattaiden säilytyspaikka 60 

» myyntipaikkojen vuokraaminen 62 
Toukolan eräiden alueiden vuokrasopimusten irtisanominen 42 

» » korttelien vuokrasopimusten irtisanominen katurakennustöiden johdosta ... 42 
Tulipalot 119 
Tullipakkahuoneen ulkopuolella toimivat vaakamestarit 331 
Tullisaari, kansanpuiston kahvilakioskin ja rantakioskin vuokralleanto . 219 
Tulo- ja omaisuusverolautakunnan toimintakertomus 96 

» » omaisuusveron pakkoperintä 104 
» » omaisuusverotuksen tulokset 97 

Turvakodit, niissä hoidetut köyhäinhoidolliset henkilöt .141, 142 
Turvattomat lapset, lastensuojelulautakunnan huostaan otetut 174 
Turvattomien lasten huoltotoimistoon saapuneet ilmoitukset ja virka-avunpyynnöt 173 
Turvavartiointi, messujen, näyttelyiden ym 121 

» teattereissa 121 
Tutkijalautakunnan toimintakertomus 96 
Tuulaakimaksuista kertyneet tulot 337 
Työajan menetyksestä, sairaudesta johtuvan, tehdyt tutkimukset 81 
Työehtosopimusten eräiden määräysten tulkinta — 5 
Työehtosopimus, maataloustyöntekijoitä koskeva 3 
Työnhuoltotoimiston tekemät esitykset ym. toiminta 185 
Työkodit ja siirtolat, niissä olleet köyhäinhoidolliset henkilöt 141, 142 
Työmaajuopottelun torjuntatoiminta * 240, 241, 242 
Työmaiden vartiointi 276 
Työntekijät, ks. myös viranhaltijat 
Työntekijät, likaisen työn erikoiskorotukset . 4 
Työntutkimukset, työtehotoimiston 77 
Työntutkimusten, Kontera oy:n kaupungille suorittamien, jatkaminen ja toteuttaminen. . .— 77 
Työnvalityslautakunnan kokoonpano ja kokoukset 194 
Työnvälitystoimisto, henkisen työn osasto 195, 198—201, 216 

» huoneistot 196 
» informaatiotoiminta 204 
» kirjeenvaihto 196 
» maatalousosasto 196, 209, 216 
» menot ja tulot 196, 216 
» merimiesosasto 196, 206, 209, 216 
» nuoriso-osasto 195, 201—206, 216 
» ravintolaosasto 196, 210, 216 
» työnhakemukset ja -hakijat, työpaikat ja työn-

välitykset 196, 197, 199, 203, 207, 216 
» virat ja viranhaltijat 195 
» yleiset osastot 195, 216 
» ylioppilasvälitys 198, 201 

Työsuhteiden, työstä poisjääneiden työntekijöiden, ennalleen palauttaminen 6 
Työtehotoimisto, aloite-, koulutus- ym. toiminta 80, 81 

» lomakerationalisointi 79 
» tutkimusten, ennen v. 1949 aloitettujen, jatkaminen 77 
» uudet työntutkimukset 78 
» viranhaltijat, huoneistot ym 77 
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Työttömyyshakkuutöihin sijoitettavaa työvoimaa varten laaditut työohjeet . .^ 52 
Työttömyystyöt, katurakennusosaston 289 

» niiden järjestämistä naisille koskeva lausunto 130 
» satamalaitoksen 336 

Työtuvat, huoltolautakunnan alaiset 147 
Työväenasunnot, kunnalliset 73 
Töölön sokeritehtaan aluetta koskeva järjestely 31 

Uimakoulutoiminta 224 
Uimarannan vuokraaminen Vantaan Pikkukoskelta 43 
Uimarannat 224 
Uimastadion, kilpailu- ja näytöstilaisuudet 223 

» eräiden laitteiden hankkiminen 276 
» vuokra- ym. sopimukset 219 

Ulkoilmajuhlien, -kokousten ym. järjestämiseen myönnetyt luvat 44 
Ulkoilmakonsertit 225, 274 
Ulkomaan matkustajaliikenne 329 
Ulkomainen merenkulku ja tavaraliikenne 327 
Ulosottolaitoksen toimesta suoritettu verojen pakkoperintä 102 
Union Internationale des Transports Publics -nimisen yhdistyksen jäsenmaksun suorittaminen ... 302 
Urakkahinnat, rakennus- ja muurausalalla maksettavat 5 
Urheilu- ja retkeilylautakunta, apurahojen jako . 218 

» » » kokoonpano, kokoukset ja päätökset 218 
» » retkeilytoiminnan menot ja tulot 227 
» » retkeily toimisto, loma- ja vapaa-ajanviettotoiminta 225 
» » » virat ja viranhaltijat 222 

Urheilukenttien korjaus- ja kunnossapito 291 
» uusien, rakennustyöt 223 

Urheilukilpailujen järjestämisluvat, kiinteistölautakunnan myöntämät 44 
Urheilulaitteiden korjaus- ja kunnossapitotyöt 286, 291 

» uudistyöt 291 
Urheilunneuvonta ja -ohjaus, urheilu- ja retkeily]autakunnan järjestämä 224 
Urheiluseurojen avustaminen 218 
Urheilutoiminta kesällä 223 

» talvella 223, 224 
Uudenmaan läänin tie- ja vesirakennuspiirin sora-alue 51 
Uudisrakennukset, vuoden aikana valmistuneet 106 
Uunisaaren uimalaitoksen toiminta 224 

Vaakamestarit, tullipakkahuoneen ulkopuolella toimivat 331 
Vaalimainontaa koskevat määräykset 63 
Vaasan höyrymylly oy:n vuokra-alue 320 
Vallilan kerhokeskuksen avustaminen .. 64 

» metsästä vuokrattu sepelinmurskaamoalue 32 
» urheilukentän yhteyteen rakennettu kahlaamo 73 

Valokuvauspaikkojen vuokralleanto 62 
Vanhainkodin aluesuunnittelu, luonnospiirustukset ja sjoituskysymys 130, 131 
Vanhainkodit, niissä hoidetut köyhäinhoidolliset henkilöt 141, 142 
Vanhakaupunki, koiratarha-alueen vuokraaminen 37 

» Nymanin perikunnan vuokra-alueiden uudelleen järjestely 30 
Vanhusten ym. huollettavien aseman parantamista koskevat päätökset 127 
Vantaan Pikkukoski, kallioalueen vuokraaminen uimarannaksi 43 

» » virvokekioskinpito-oikeus ! 219 
Vapaaehtoiset palokunnat 121 
Vapaiden huoltojärjestojen avustaminen, huoltolautakunnan antamat lausunnot 133 
Varallaolokorvaus, kansakoulujen vahtimestareiden 4 
Varapalokunnat 121 
Varasto-, työpaja- ja ms. alueiden vuokrasopimukset 32, 38 
Varastoalueiden vuokraoikeuksien siirtoja 42 

» vuokraus 32, 33 
Varastoimis- ja laiturihuoltotoiminta 330 
Varastorakennukset, satamalautakunnan hallinnassa olevat 326 
Varatyöt, satamalaitoksen 336 
Ward, C. T., oy:lle suoritettava korvaus 45 
Variksien ampumiseen myönnetyt luvat . · · · 52 
Vartiokylä, huoneiston vuokraaminen äitiys- ja lastenneuvolaa varten 57 

» Lataus oy:lle vuokrattu alue 37 
» urheilukenttää varten varattu alue 55 
» urheilukentän rakennustyöt 223 

Vastaanotto- ja ammattioppilaskoti, Sofianlehdon 171, 179 
Velkakirjojen, myytyjä tontteja vastaavien, kaupungin hallussa olevien, tarkastus 18 
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Velodrom, kilpailutilaisuudet ym » 223 
Venelaiturien vuokraaminen *.* » 321 
Verkkopallokentän, Etel. Hesperiankadun, kenttämaksut > 45 
Verolautakunnan toimintakertomus 95 
Verotilastot, tilastotoimiston laatimat 89 
Verotusvalmisteluviraston toimintakertomus 97 
Vesilentoasemaa varten vuokrattu alue 31 
Vesilinnanmäen kesäteatterialueen vuokraaminen 37 
Viemärityöt 54, 289, 290 
Viikinmäeltä vuokratut varasto- ym. tontit 33 
Viljelys- ja syöttöpalstat, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 33, 47 
Viljelysmaan, kaupungilta vuokratun, edelleen vuokraaminen 35 
Villa Munksnäs, aluevaihto 54 
Viranhaltijain, eläkkeelle siirtyneiden, virka-asunnot 8 

» henkilökortiston uudelleenjärjestäminen 3 
» ikäkorotusten myöntäminen 10 
» ja työntekijäin palkkojen kuoppakorotus 2 
» » » v. 1918 erotettujen, korvausanomus 6 
» kielitaitosäännön tarkistus 2 
» kunnalliskodin, johtosäännön muutos 127 
» luontoisetukorvaukset 8 
» oikeus synnytyslomapalkkaan 12 
» osapäivätyöhön siirtyminen 6 
» palkkojen säännöstelystä vapauttamisen aiheuttamat toimenpiteet 7 
» sunnuntaityökorvaukset 8 
» virkavapaudet, viransijaisuuspalkkiot ym 11 
» vuosilomamääräysten tulkitseminen 8, 9 
» ylityökorvaukset 7 

Viranhaltijoille, eroamisiän saavuttaneille, myönnetyt oikeudet virkaansa jäämiseen 10 
» kaupungin ulkopuolella asumiseen myönnetyt oikeudet 10 
» oman auton käytöstä virkamatkoilla suoritettava korvaus 5 
» sivutoimen pitämiseen myönnetyt oikeudet 10 

Virastojen ja laitosten huoneistoja koskevat asiat 57, 58 
Viraston, lapsi- ja perhelisiä sekä äitiysavustuksia varten, perustamiskysymys 131, 169 
Virka-asunnot, eläkkeelle siirtyneiden kunnalliskodin viranhaltijain 8 
Virkasäännön ja työehtosopimusten eräiden määräysten tulkinta 5 
Virkavapauden ajalta myönnetyt palkat 11 
Virkavapaudet, palkattomat 11 
Virvokkeiden tilapäinen myynti purjehduskilpailujen aikana 63 
Voimistelu- ja urheiluseurojen avustaminen 218 
Vuokra-alueiden, tiheissä asumusryhmissä olevien, lunastuskysymys 36 
Vuokra-autojen tuntikorvaus auraustöissä 5 
Vuokralle annetut asunto- ja liiketalotontit 28 

» » bensiininj akelupaikat 31, 38 
» » huoneistot 59 
» » kioskit 61 
» » laidunalueet 52 
» » maa-alueet ja rakennukset 49 
» » vapaaksi jääneet pellot 47 
» » varastoalueet 32 
» » viljelys- ja syöttöpalstat 33—47 

Vuokramaiden, kaupungin, rappiota koskevat tutkimukset 46 
Vuokraoikeuden menettäminen 42 

» siirrot 39—41, 42, 49, 61, 63, 320 
Vuokrasopimuksen laiminlyönnin korvaaminen 50 

» peruuttaminen, Malmin kylässä olevan peltoalueen 50 
Vuokrasopimukset, satamalautakunnan tekemät 319—321 
Vuokrasopimusten, kiinteistölautakunnan: tekemien, muutoksia, peruutuksia ym. koskevat asiat 

31—42, 49—50 
Vuokraveneiden, satama-alueella liikennöivien, hyväksyminen 330 
Vuokrien korotus, kaupungin vuokralle ottamien huoneistojen 61 

» » kunnallisten työväenasuntojen 73 
» » puistotalojen 61 

Vuosiliput, liikennelaitoksen myöntämät 312 
Vuosilomakorvauksen maksaminen viranhaltijan kuoleman jälkeen 10 
Vuosilomamääräysten tulkitseminen 8, 9 
Vuosilomat, valtiolla palvellun ajan hyväksilukeminen 9 
Vuotien tarkastus, teurastamon 342 
Väestökirjanpito, kaupungin evankelis-luterilaisten seurakuntien 90 
Väestönsuojelulautakunnan toimintakertomus 235 
Väestöprognoosi, tilastotoimiston laskema 87 
Väkijuomaliikkeen voittovarojen, kaupungille myönnettyjen, käyttö 129 
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Väkijuomien käytön tarkkailurekisterin perustamisesta annettu lausunto 130 
Wärtsilä-yhtymä oy:lle vuokrattu virkistysalue 36 

Yksityishoitoon sijoitetut huoltolautakunnan hoidokit 146 
» » lapset 175 

Yleisen talletusmakasiinin työmaksut 318 
Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 275 
Ylityökorvaukset, eläinlääkärien 7 

» työntekijöiden matkoihin käyttämästä ajasta 7 
» viranhaltijoille maksettavat 7 

Yötyökorvaukset, liikennelaitoksen rataosaston työntekijäin 8 

Äitiys- ja lastenneuvolat 57, 59 
Äitiysavustukset, lastensuojelu viraston jakamat 184 
Äitiysavustus- ja perhelisätoimisto 184 



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

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
Ilmestyi aluksi erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, sittemmin kaksikielisinä 
painoksina suomen- ja ruotsinkielisin rinnakkaistekstein. V. 1933 ja myöhemmin ilmesty-
neissä julkaisuissa on yksinomaan suomenkielinen teksti, mutta taulukoissa on ruotsinkieli-
set sekä — sarjoissa I, II, III ja VI — vuoteen 1952 ranskankieliset ja siitä lähtien englannin-
kieliset otsakkeet; sarjasta VI on kuitenkin myös erillinen ruotsinkielinen painos, joka luku-
vuoteen 1936 saakka sisältää vain ruotsinkielisten opetuslaitosten toimintakertomukset, 
mutta lukuvuodesta 1936/37 lähtien kaikki kertomukset. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—32. 1910—47. 
33—38. Edellinen osa. 1948—53. 

II. Ulkomaan kauppa. Helsingin kaupungin tilasto to miston 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—15. 1927—52. 

IV. Kaupungin teollisuuslaitokset (v:een 1949 teknilliset laitokset). Helsingin kaupungin teol-
lisuuslaitosten lautakunnan julkaisema. 
1—38. 1916—53. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1—38. 1916—53. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—17. 1916/17—48/49. 20. 1951/52. 

©. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkai-
sema 5. vuosikerrasta lähtien. 
Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsakkeet; sisällysluettelo on laadittu myös 
ranskankielellä vuoteen 1952 ja siitä lähtien englanninkielellä. 
1—11. 1905—15. 
12—43. 1919—54. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema 21. vuosikerrasta lähtien. 
Aikaisemmin julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, v:n 1932 kertomuk-
sesta alkaen ainoastaan suomenkielisenä painoksena. 
1—64. 1888—1951. 
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—26. 1934—54. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 
1—31. 1923—53. 

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—54. 
1955/1 




