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» » maatiloilla suoritettu pelto viljelys, karjanhoito ym 74 
» » taloudelliset tulokset 75 
» metsätalousosaston autojen käyttö opintomatka-ajoihin 55 
» » toimialaan kuuluvat asiat 53—55 
» päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 17 
» talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 60, 61 
» tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 21 
» virat ja viranhaltijat 18 

Killingholman kesähuvila, sähköjohtojen asentaminen 67 
Kioskit, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 70 

» urheilu- ja retkeilylautakunnan vuokralle antamat 203, 204 
Kirjalahjoitukset kaupunginkirjastolle 241 
Kirjalainaus kaupunginkirjastossa 242—244 
Kirjastolautakunta, eräiden yhdistysten avustusten käytön valvonta 248 

» kokoonpano, kokoukset ym 237 
Kirjavarasto, kaupunginkirjaston 240 
Kirkollisverojen pakkoperintä 103, 104, 105 
Kivelän sairaala, järjestelytoimiston tutkimusselostus 82 
Kivien louhimisluvat 55 
Kivinokka, valokuvauspaikan vuokralleanto 203 
Kodinhoitajien aamiaiskorvauksen määrääminen 8 
Kodinhoitokurssit, kotitalouslautakunnan järjestämät 235 
Kodinhoitotoiminta, kunnallinen 153 
Kodinperustamislainat 153 
Koiravaljakkoajojen järjestämiseen myönnetyt luvat 46 
Koitto, Raittiusyhdistys, Lammassaaren vuokraaminen 30 
Kokouspalkkioiden maksamista koskevat palkkalautakunnan päätökset 4 
Kompasseja tarkistuttamassa käyneet alukset 313 
Kompassintarkistuslaitteiden käyttötaksan vahvistaminen 302 
Koneiden, kaupungin omistamien, vuokraaminen pyhäpäiviksi 267 
Konekirjoituskokeet, järjestelytoimiston valvomat 85 
Konekirjoituslisät, viranhaltijoille myönnetyt 7 
Konepajatoimikunnan kokoonpano, kokoukset ja toiminta 259 
Konttorikonehuolto, virastojen ja laitosten 79 
Korjaamoiden, kaupungin eri laitosten, yhteistyön kehittämistoimenpiteet 259 
Korjauspajatyöt, rakennustoimiston 280 
Korkeasaaren liikenne 209, 295, 297 

» valokuvauspaikkojen, ravintola ja kioskin vuokralleanto 203, 204 
» valvojan toimintakertomus 208 

Korpas, sikojen pitäminen kotieläinrakennuksessa 52 
Kortteleiden korkeussuhteita koskevat kiinteistölautakunnan lausunnot 56 
Koskelan korttelin nro 990 tontin n:o 2 vuokrasopimuksen purkaminen 38 

» raitiovaunu- ja linja-autohallit ym 295 
» saunojen vuokrien korotus 66 

Kotiapulaiset, nuoret, lastensuojelulautakunnan valvonnassa olleet 168 
Kotiavustukset, huoltolautakunnan jakamat 143 
Kotiseututuntemuksen lisäämiseksi järjestetyt esitelmätilaisuudet, kurssit y m 208 
Kotitalouden opetustoiminta 234—235 
Kotitalouslautakunnan kokoonpano ja toimihenkilöt 234 

» käyttöön vuokrattu huoneisto 60 
» menot ja tulot 235 

Kotitalouslautakunta, Karhulinnan pesulan siirtäminen lautakunnan hoitoon 62 
Koulukodit 163 
Koululaiskonsertit, kaupunginorkesterin 256 
Koululaisliput, liikennelaitoksen myöntämät 297 
Koulu matkailutoimisto Oy., lisärakennuksen pystyttäminen majoitusta varten 64 

» » yhtiölle vuokratut alueet ja huonetilat 203, 204 
Kroonisten hoitola, kunnalliskodin rakennusten käytöstä ko. tarkoitukseen laadittu ehdotus ... 129 
Kukanmyyntipaikkojen vuokralleanto 71 
Kullatorpan lastenkoti 163 
Kulomaan alue, Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskustoimikunnalle vuokrattu kesävirkistysalue 29 
Kulosaaren sillan rakennustyöt 317 

» tilan määrääminen metsätalousosaston hoitoon 55 
Kulosaari, Helsingin Nuorten Demokraattisen järjestön kesänviettoalueen vuokrausta koskevat 

asiat 29 
» kalastus vajan paikaksi vuokrattu alue 33 
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Kumpulan uimalan kioskin- ym. pito-oikeuden vuokraaminen 203, 204 
Kunnallishallinnollisen kirjallisuuden luettelointi, tilastotoimiston suorittama .. 89 
Kunnalliskertomusten, vv:n 1875—1930, hakemiston laatiminen . '. 89' 
Kunnalliskoti, hoidokkiluku, menot ja tulot 139 

» hoitopäivämaksut 128 
» lääkärinhoito, henkinen huolto, hoidokkien työskentely 140 
» rakennusten käytöstä ja muuttamisesta kroonisten hoitolaksi laadittu ehdotus ... 129 
» rakennustyöt, hankinnat y m 264, 266, 267 

Kunnallisten työväenasuntojen hoidosta annettu selostus 76 
Kunnallis vaalijulisteiden pystyttäminen 69 
Kunnallisveron pakkoperintä 103, 104, 105 
Kunnallisverotilasto, tilastotoimiston laatima 90 
Kyläsaaren puhdistuslaitos, käyttö- ym. kustannukset, tulot ja toiminta 276, 277 

» varastoalueiden, aikaisemmin irtisanottujen, vuokraus 42 
Kyläsaari, Jätekeskus Oy:n vuokraoikeuden muutos 43 
Käpylä, huvila-alueen n:o 4 vuokra-alueen pienentäminen 32 

» lisäalueen vuokraaminen Asunto Oy. Pohjolankatu 43 -nimiselle yhtiölle 28 
» Syreenin Väri Oy:lle vuokratun tontin vuokran tarkistus 30 

Käpylä-lehti, kaupungin matkailijakartan jäljentämisluvan myöntäminen 58 
Käpylän sivukirjasto, järjestetyt näyttelyt, sisustustyöt ym 239, 247 
Käsityönopetuskurssit, kotitalouslautakunnan järjestämät 235 
Käärmetalo, lämmitysöljysäiliön ym. asentaminen ... 68 
Köyhäinhoito, ks. Huoltotoimi. 

Laajalahti, hevoslaidunalueen vuokraaminen 54 
» maanhankintalain tarkoituksiin luovutetut tontit 22 

Laajasalo, Stansvikin tila, lisäalueen vuokralleanto 29 
Lahjoitusrahastojen, huoltolautakunnan käytettävissä olevien, korkovarojen käyttö 144 
Lainavaraston, leiri-, retkeily- ym. välineiden, käyttö 229 
Laitoshoito, huoltolautakunnan järjestämä 136—143 
Laituri- ja aluevuokrista sekä laiturihuoltomaksuista satamalaitoksen saamat tulot 320 
Laiturihuoltotoiminta, satamalaitoksen 307 
Laivaliikenne Korkeasaari—Pohjoissatama 295, 297 
Lammassaaren vuokraaminen 30 
Lapsilisät, huoltolautakunnan maksamat 153 
Lasipalatsin huoneistojen vuokraus, korjaus ym 65 
Lastenhuoltolaitokset 162 
Lastenhuoltolaitosten työvuorossa olevan hoitohenkilökunnan ruokailu 161 

» viranhaltijain virkojen ja palkkauksen järjestely ym 160, 161 
Lastenhuoltotoimistoon saapuneet ilmoitukset ja virka-avun pyynnöt 164 
Lastenkodit, kaupungin 162—164 
Lastenpsykiatrin toimistolle luovutettu huoneisto 62 
Lastensuojelulautakunnan hallinnassa olevat tilat, puutavaran myynti 161 

» huostaan otettujen lasten sijoittaminen 164—168 
» kokoukset ja päätökset 159 
» käyttöön luovutettu huoneisto 62 
» menot ja tulot 176 
» sekä sen jaostojen ja johtokuntien kokoonpano 158 

Lastensuojelun Keskusliitto, esitys Alppilan ent. ravintola-alueen vuokraamisesta liitolle 46 
» » lasten sijoitustoimintaa koskeva neuvottelutilaisuus 160 

Lastensuojelurahastot 179 
Lastensuojelutoiminnan, yksityisen, tukeminen 178 
Lastensuojelu virasto, järjestelytoimiston rationalisoimisehdotukset 82 

» toimistot, viranhaltijat ym 161 
Lastentarhainopettajain edustajalle suoritettava kokouspalkkio 4 
Lastentarhat, huoneistojen vuokraaminen niitä varten 60, 62 
Lastentarhat ja -seimet, sähkön käytöstä henkilökunnan asunnoissa suoritettava korvaus 8̂  
Lastenvalvojan toiminta 171 
Latojen, auto-, ym. vajojen rakentaminen kaupungin maalle 52 
Lausunnot, elintarvikekeskuksen lautakunnan antamat 339 

» huoltolautakunnan antamat 129 
» järjestelytoimiston antamat 83 
» kaupunginarkiston antamat 93 
» kiinteistölautakunnan antamat 21, 49, 53, 55, 57, 59, 73 
» kirjastolautakunnan antamat 237 
» lastensuojelulautakunnan antamat l ö i 
i> liikennelaitoksen lautakunnan antamat 286 
>> museolautakunnan antamat 249 
>> musiikkilautakunnan antamat 254 
» nuorisotyölautakunnan antamat 228 
» palkkalautakunnan antamat 15 
» palolautakunnan antamat 116-
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Lausunnot, raittiuslautakunnan antamat .;... . 226 
» satamalautakunnan antamat — — 304 
» teurastamolautakunnan antamat 322 
» tilastotoimiston antamat 90 
» työnvälityslautakunnan antamat 180 
» urheilu- ja retkeilylautakunnan antamat 205 
» väestönsuojelulautakunnan antamat 216 
» yleisten töiden lautakunnan antamat 268 

Lauttasaaren sillan korjaustyöt .. 317 
» sivukirjasto, järjestetyt näyttelyt, kalustotäydennykset 240 

Lauttasaari, eräiden alueiden rajankäynnin suorittaminen 59 
» kesänviettoalueiden vuokralleanto 2 9 
» ns. parakkialueen vuokraoikeuden jatkaminen 203) 

Leikkikentät, eräiden Paloheinän alueiden kunnostaminen lasten leikkipaikoiksi 36-
Leiri-, retkeily- ym. välinelainavaraston käyttö 229 
Lemmilän vastaanottokoti 163 
Lemminkäinen, Asfalttiosakeyhtiö, maanalaisen bensiinisäiliöiden ym. sijoittaminen 40' 

» » Vallilan metsästä vuokratun varastoalueen pinta-alan 
muutos 43 

Leppäsuo, alueen käytöstä peritty korvaus 47 
Leppävaara, kaatopaikan vuokraaminen kaupungin metsäalueelta 53: 

Leski- ja orpoeläkekassa, kertomusvuonna myönnetyt eläkkeet, tulot ja menot 102: 
» » » viranhaltijat, sääntöjen erään kohdan muutos 101 

Lihan hinnoittelu, teurastamon ilmoittama 336 
Lihantarkastamot 325 
Liikenne Oy., Ab., maanalaisen moottoripolttoaineen säiliön pitämiseen myönnetty lupa 40 
Liikennelaitoksen eräiden autonkuljettajien päivärahoja koskeva kysymys 3 

» hallit ja työpajat 295 
» henkilökunta 287 
» laivaliikenne 295 
» lautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 284 
» linja- ja johdinautoliikenne, vaunusto y m 292—295 
» löytötavaratoimisto 288 
» matkalippujen hinnat eri liikennelinjoilla 296 
» menot ja tulot 297—299 
» raitioliikenne, kalusto, raiteet y m 288—292 

Liikennelaskenta, liikennelaitoksen toimeenpanema 284, 290 
Liikennemaksut, satamalaitoksen 320 
Liikenteen järjestelyä koskevat asiat 56, 57, 288, 290, 292 
Liikeyrityslaskenta, kansliaa ym. varten luovutetut huoneistot ja palkkiot 65 
Linja-autoaseman kahvilan vuokraaminen 65 

» keskustan koristeistutukset 68 
» sijoituskysymys 40' 

Linja- ja johdinautovaunusto, liikennelaitoksen 292—295 
Liputus, rakennustoimiston vuokraamat liput ym 267 
Loma- ym. kodit, niissä hoidetut köyhäinhoidolliset henkilöt 138 
Lomakkeiden suunnittelu, järjestelytoimiston suorittama 85 
Lottatehtävissä palvellun ajan hyväksilukeminen ikälisiä varten & 
Luistinradat, niiden käyttö, virvokkeiden myynti, kenkien ym. säilytysoikeuksien myöntämi-

nen 204, 206 
Luistinseurojen apumaksut, urheilu- ja retkeilylautakunnan jakamat 202: 
Luontoisetukorvaukset, palkkalautakunnan vahvistamat 8 
Lämpöteknikon toimintakertomus 272 
Länsisataman satamatyöntekijäin huoltorakennus 300, 301 

» varastoalueiden ja -tilojen vuokraaminen 302, 305, 306 
Länsiulapanniemen puistoalue, Helsingin poliisien kesäkotiyhdistykselle vuokrattu alue 29 
Lääkärien, sairaaloiden, palkkauksen korottamisesitys 4 
Löytötavaratoimisto, liikennelaitoksen 288 

Maamiesseura, Helsingin, kyntökilpailujen järjestämislupa 52 
Maanhankintalain edellyttämä asutuslautakunnan toiminta 219 

» mukaan myydyt ja luovutetut tontit 23—25 
Maanmittaustoimitukset, kokousajan määrääminen 58 
Maansaantihakemukset, asutuslautakunnan käsittelemät 221 
Maansaantiin oikeutetuille kerrostaloja varten varatut tontit 22 
Maatalouskoneiden tutkimussäätiö, Kaarelan kartanon vuokraus, vuokranmaksuun myönnetty 

lykkäys 27, 52 
Maatalousmiljardi, kansanhuoltotoimiston jakamat avustukset 213 
Maataloustuotteiden inventoimishinnat 50 
Maataloustyöntekijäin, kaupungin palveluksessa olevien, talvikauden töiden järjestäminen — 5 2 
Maatilat, Kaarelan kartanon vuokralleanto 27, 52 

» kaupungin tilojen tarkastus 52 
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Maatilat, kertomusvuoden viljelyssuunnitelman hyväksyminen 5 0 
» salaojitussuunnitelmat ja niiden toteuttaminen 51, 74 
» Stansvikin maatalouden lopettamistoimenpiteet 50 
» Stensbölen tilan eräiden vuokra-alueiden pienentäminen 51 
» Suutarilan kylässä olevien alueiden määrääminen maatalousosaston hoitoon 50 

Maidon tuonti ja kulutus Helsingissä 214 
Mainontaa koskevat kiinteistölautakunnan päätökset 68 
Mainoslehtisen, Helsinkiä esittelevän, julkaiseminen 208 
Maistraatinnotaarin viransijaisen palkkaedut 13 
Makkaranmyyntipaikat 70 
Maksuajan, tontin kauppahinnan, vuokran tms., pidennykset, kiinteistölautakunnan myöntämät 26 
Malmi, eräitä alueita koskevien vuokraoikeuksien jatkaminen 32 

» Kaarnapuu Oy:lle vuokrattu varastoalue 43 
» kerhohuoneiden luovuttaminen nuorisotyölautakunnalle 62 

Malmin, Helsinki-, kaupunginvoudinkonttorin toiminta 105 
» kunnalliset asuintalot, asukkaiden määrääminen 63 
» lastenkoti 163 
» piirin huoneenvuokralautakunnan toiminta 111 
» seudun työväenyhdistys, kansantanssitilaisuuksien järjestäminen 37 
» sivukirjasto, järjestetyt esittelyt, kalustotäydennykset 240 
» Sähkölaitos Oy., muuntamoa varten tarvittavan alueen vuokraaminen 29 
» Työväennäyttämön kannatusyhdistys, ulkoilmanäytäntöjen järjestäminen 37 

Malminseudun sosialidemokraattisen yhdistyksen vuokrasopimuksen purkaminen 38 
Mannerheimliiton ja sen Helsingin osaston avustaminen 178 
Marian sairaala, osastonhoitajan ikälisäpäätöksen oikaisuanomus 9 
Marjaniemen uimalaitos, virvokkeiden myynti 203 
Marttila, invalidikylän erään rakennuksen piirustukset 45 
Matineat, kaupunginorkesterin 256, 257 
Matkailijakartan myynti 80 
Matkailupalvelu, retkeilyosaston järjestämä 208 
Matkalippujen hinnat, liikennelaitoksen ... 296 
Matkustajalaiturin ym. rakennustyöt 316, 317 
Matkustajaliikenne satamissa 312 
Maunula, nuorisotyölautakunnan käyttöön vuokrattu huoneisto 60 
Meilahden ent. huvila-alueen n:o 26 a tyhjentämistoimenpiteet 38 

» huvila-alueen vuokra-aikojen pidentämisehdot 32 
Meritorppa, Oy., Munkkiniemen tenniskenttien vuokraus 36 
Messukentän luovuttaminen näyttely- ym. tarkoituksiin 46 
Metro-Auto, Oy., Ab:n bensiininjakelulaitteen siirtäminen 40 
Metsäkummun tarkkailukoti, laitoksen toiminta 160, 162 
Metsänhakkuuilmoitus, kaupungin v:n 1952 hakkuista 52 
Mielisairaalat, niissä hoidetut köyhäinhoidolliset potilaat 136, 138 
Mikkolan, J. J., professori, ja kirjailija Maila Mikkolan huvilan vuokraa ym. koskevat asiat 30 
Mittausmiesten, ns. kuukausipalkkaisten, palkkaus 59 
Munkkiniemen sivukirjasto, järjestetyt näyttelyt ja esittelyt 240, 247 
Munkkiniemi, autohuoltoaseman paikan vuokraaminen 39 

» tenniskenttien vuokraus, kentän kunnostamiseen myönnetty oikeus 36 
» tonttiosaston hoitoon määrätyt alueet 45 

Museolautakunnan kokoonpano ja kokoukset 249 
Musiikkilautakunnan ja Oy. Yleisradio Ab:n välinen sopimus 255 

» » Suomalaisen Oopperan välinen sopimus 255 
» » Teoston välinen sopimus 255 
» kokoonpano, kokoukset ym 254 

Mustasaari, ravintola-, huvila- ym. rakennusten vuokraaminen 204 
Mustikkamaan uimarannan tarjoilukioskin vuokraaminen 203 
Muuntamoiden, sähkölaitoksen, rakennuttaminen 264, 265 
Muuntamot, alueiden luovutus tai vuokraus niitä varten 29 
Muuttoliikettä, kaupunkiin suuntautuvaa, koskeva tilastotoimiston tutkimus 89 

Niittylä, pienteollisuusalueiden vuokraus alueelta 42 
Niittypellon tilan viemäri ojan perkaaminen .'... 46 
Nikkilän puhdistuslaitoksen käyttö-, ym. kustannukset, toiminta 276 

» sairaala, ikälisän maksaminen psykologin vuosilomasijaiselle 9 
Nordsjö, rakennussuunnitelman tarpeellisuutta käsittelevä kokous, kaupungin edustajan valitse-

minen 57 
Normit, köyhäinhoidon perimistoiminnassa noudatettavat 127 
Nosturit, satamissa olevat 309, 312 
Nosturitaksan vahvistaminen 302 
Nukarin lastenkoti 163 
Nuohoustoimi 120 
Nuorisojärjestöjen avustaminen 232 
Nuorison, kaupunkiin muuttavan, opastus- ja neuvontatoiminta 229 
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Nuorisotoimiston kurssitoiminta ym 232 
» virat ja viranhaltijat 228 

Nuorisotyölautakunnan kerhokeskusten toiminta 231 
» kokoonpano, kokoukset ym 228 
» käyttöön vuokratut ja luovutetut huoneistot 60, 62 
» välinelainavaraston käyttö 229 

Oikeusapulautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 199 
Oikeusaputoimiston viranhaltijat, käsittelemät asiat ym 199—201 
Olsson, Paul, Puutarha-arkkitehtitoimistolle vuokrattu alue 28 
Oiympia-Kuva Oy.ltä ostettu värikuvakokoelma 249 
Opettajien, lastenhuoltolaitoksien, palkkauskysymykset 160 
Opintokerhotyö, kaupunginkirjaston 245—-247 
Ostokorttien jakelu 61, 211—214 
OTK.lle vuokratun varastoalueen pinta-alan muutos 43 
Otso, jäänsärkijä 313 
Ottolapsia koskevat lastensuojelulautakunnan lausunnot 164 
Ottolapsiksi toimitetut lapset 174 
Oulunkylä, eräiden viemäri ojien perkaaminen 46 

» » tilojen rajankäynnin suorittaminen 59 
» maanhankintalain tarkoituksiin luovutetut tontit 22 
» äitiys- ja lastenneuvolahuoneiston vuokraaminen 60 

Oulunkylän huvila-alueiden vuokraoikeuksien jatkaminen 32 
» * seurakunnan kirkon kellotornin alueen vuokrasopimus 33 

Ouratsaari, Itäinen, veneveistämöalueen vuokraaminen 33 
» Veljekset Karhumäki Oy:n vuokrasopimuksen purkaminen 38 

Paasivaaran, S. W., Margariinitehdas Oy:lle kuormauslaiturien rakentamiseen myönnetty oikeus 43 
Paasivuoren, A. K., aluevaihdosta suoritettavan välirahan määrääminen 22 
Paciuksenkadun rakennustyöt 275 
Painatus- ja hankintatoimisto, henkilökunta, painatus- ja sidontamenot y m 79 
Pakila, kirkkorakennuksesta kaupungin laitoksille vuokratut huonetilat 63 

» lisäalueen luovuttaminen Oy. Esso Ab:n jakeluasemaa varten 40 
» rouva M. Mickelssonille vuokrattu alue 28 

Pakkoperintä, verojen ja yleisten maksujen, ulosottolaitoksen suorittama 103 
Palkkalautakunnalle saapuneet kiertokirjeet ja tiedoitukset 8, 15 
Palkkalautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 1 

» lausunnot eräiden virkojen täyttämisestä niitä haettaviksi julistamatta 5 
» » sopimuspalkan myöntämisestä ym 4 
» » virkojen perustamisesta, järjestelystä, palkkauksesta ym. ..4, 5, 6 
» talousarvioehdotus ym 2 
» toimiston viranhaltijat ja huoneisto 1—2 

Palkkojen korotusehdotus, työttömyystöissä olevien työntekijäin 6 
Pallokenttä, kilpailutilaisuudet 206 

» - pukusuojarakennuksen huonetilojen vuokralleanto 204 
Paloheinä, eräiden alueiden kunnostaminen lasten ulkoilu- ja leikkipaikoiksi 36 
Paloilmoituslaitteet ja -ilmoitukset 118, 119 
Palokaivot, alueiden varaaminen niitä varten ym 58 
Palokunnan rahastot 121 
Palokunnat, vapaaehtoiset 121 
Palolaitoksen henkilökunta 116 

» huoneistot ja kalusto 117 
» menot ja tulot 121 

Palolaitosta koskevat järjestelytoimiston ehdotukset 82 
Palolautakunnan kokoonpano, kokoukset ja päätökset 114 
Palopostit ja vedenottopaikat 118 
Palopäällystökoulu, tontin vuokrauspäätöksen peruuttaminen 38 
Palotarkastukset 120 
Palotoimi, tulipalojen sammutuksissa ym. sattuneet tapaturmat 119 
Palovahingot ja niiden korvaaminen 119 
Palovartiointi teattereissa, näyttelyissä ym 120 
Pasila, eräiden alueiden vuokrasopimukset 33 
Pelastusarmeijan avustaminen 178 

» joulupatojen sijoittamisluvat 72 
Pelkkatalojen, Maunulantie 1—19:ssä sijaitsevien, korjaaminen 68 
Perhelisät, lastensuojelu viraston jakamat 174 
Pesulaitos, kunnalliskodin 140 
Pienteollisuus, sen harjoittamiseen asuntoalueilla myönnetyt luvat 45 
Pienteollisuusalueiden vuokraus ja vuokraoikeuden siirrot 41—44 
Pihamaiden, kaupungin rakennusten, kunnostaminen 68 
Pihlajasaari, moottori veneliikenne 203 
Pihlajatie 32, talon määrääminen talo-osaston hoitoon 62 
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Pihlajatien rakennustyöt 275 
Piirustukset, julkisivupiirustusten tarkastajien tarkastamat 107 

» kiinteistölautakunnan hyväksymät 45 
» rakennustarkastustoimiston vahvistamat 106 
» satamalautakunnan hyväksymät 307 

Pikakirjoituslisät, viranhaltijoille myönnetyt 8 
Pirkkolan kahluulammikko, kioskinpito-oikeuden vuokraaminen 203 
Pitäjänmäki, Talin kalliolla olevan tanssilava-alueen vuokraus 37 
Pohjois-Haaga, korttelin 29105 tonttien n:o 1 ja 2 myyntipäätöksen peruuttaminen.. 22 

» » maanhankintalain tarkoituksiin luovutetut tontit 22 
Pohjolan Jäätelö Oy:n vuokraaman jäätelönmyyntipaikan siirtäminen 71 
Poikien ammattikoulu, keskikerroksen luovuttaminen tilapäismajoitukseen 67 
Poikkeuksellisten lasten sijoittaminen laitoksiin ja perheisiin — 166 
Poliisilaitoksen kesäkotiyhdistykselle vuokrattu alue • •••• 29 
Poliisilaitos, huoneiston luovuttaminen laitoksen käyttöön 62 
Porvoontien, Vanhan, oikaisemiseksi tarvittavat alueet 51 
Postisäästöpankin uudisrakennuksesta kaupungin virastojen käyttöön vuokrattu huoneistotila ... 61 
Primula Oy:ltä vuokratun lastentarhahuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen 62 
Puhdistuslaitokset, viemäriveden 276 
Puhelinkioskien pystyttäminen j a vuokrasopimukset . . . . .?, . . . . 67 
Puhelinyhdistys, puhelinkioskien pystyttämisoikeudet ja vuokrasopimukset 67 
Puhtaanapito-osasto, rakennustoimiston 280 
Puistola, tanssilavan pitämisoikeuden myöntäminen 37 
Puisto-osasto, rakennustoimiston 279 
Pukinmäki, Brusaksen tila, tiesaven ottaminen 52 

» Jokitien tanssilava, kansantanssitilaisuuksien järjestäminen 37 
» Karhunsuontien varrella sijaitsevan ladon palo , 52 
» vanhan kansakoulun piharakennuksen myynti purettavaksi 68 
» » kansakoulutalon siirtyminen nuorisotyölautakunnan hallintaan 231 

Puodinkylä, jousiammuntakilpailujen järjestäminen kaupungin metsäalueella 55 
» maanhankintalain tarkoituksiin luovutettujen tonttien hinnat 22 

Puodinkyläntien, Vanhan, varrella oleva huvila-alue n:o 12, rakennusten kaupungin maalla pitä-
miseen myönnetty oikeus 45 

Puolimatkansaaren käytöstä perittävä korvaus 47 
Puutavaran hinnat metsätalousosaston myynneissä, hakkuuilmoitukset 54 
Päivärahojen, matkustussäännön mukaisten, suorittamista koskeva tulkintakysymys 3 
Pääkirjasto, kaupunginkirjaston, järjestetyt esittelyt, näyttelyt y m 238, 247 
Pääluottamusmiesten päiväkirjan käytäntöönottamista koskeva esitys 4 

» varatyömaille asettamista koskeva esitys v 7 

Raastuvanoikeuden puhtaaksikirjoituskansliassa ym. suoritetut työntutkimukset ..-w 82 
Raitiotiet, liikenne, kalusto y m 288—292 
Raittiusavustusten jakaminen ja niiden käytön valvonta 226 
Raittiushuoltotoimenpiteet, huoltolautakunnan soveltamat 151 
Raittiuslautakunnan esitelmä-, ohjelma- ja propagandatoiminta 224 

» kokoonpano, kokoukset, edustus toimikunnissa ym 223, 226 
» toimisto ja virkailijat 223, 227 

Raittius valistustyö kouluissa, eri järjestöjen tilaisuuksissa ym 224—225 
Rajasaaren puhdistuslaitoksen käyttö- ym. kustannukset, tulot ja toiminta 276, 277 
Rakennuslaina-asiat, kiinteistölautakunnan käsittelemät 26 
Rakennustarkastustoimisto, tilastokaavakkeen uudistaminen 90 

» toimintakertomus 106 
Rakennusten, rappeutuneiden, purettavaksi myynti 68 
Rakennustoiminta, asuntotuotantokomitean hoitama 78 

» asutustoimiston valvoma 220 
Rakennustoimisto, tarveaineiden valmistus ja hankinta 278 

» tiesaven otto Brusaksen tilalta 52 
Rakennustoimiston katurakennusosasto 273 

» koneinsinöörin valvontaan kuuluvat laitokset 272 
» korjauspajatöiden raha-arvo 280 
» puhtaanapito-osasto 60, 280 
» puisto-osasto 279 
» talorakennusosasto 271 
» tilivirasto 282 
» työaikaa pimeänä vuodenaikana koskeva anomus 6 
» töissä sattuneet tapaturmat 271, 274 
» varasto-osasto 279 
» » » lippujen ym. vuokraaminen 267 
» viranhaltijat ja työntekijät 270 

Rakentamisvelvollisuuden laiminlyöminen 37 
» täyttämisestä annetut vakuudet 26 

Rannikkoliikenne 310 

Kunnall.kert. 1953, II osa 2 3 
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Rastilan päärakennuksen vuokralleanto 204 
Rata- ja kiskotyöt, liikennelaitoksen 291 
Rationalisoimistutkimukset, järjestelytoimiston suorittamat 81—83-
Ratsastushalli, kaviourien, huonetilojen ym. vuokralleanto 202, 203, 204 
Reijolan nuorisokoti, oppilaiden ansiotulojen käyttö, laitoksen toiminta 160, 163 
Reimars, Osuusliike Elannon vuokrasopimuksen muutos 37 
Rekola, ent. Hiekka Oy:n alueelta vuokrattu viljelys- ja laidunmaa 53 
Retkeilytoiminta, urheilu- ja retkeily toimiston järjestämä 208 
Rikoksentekijäin, nuorten, valvonta 170» 
Rokotuspalkkiot, oikeus niiden saantiin 5 
Rotaprint-painamon tuotto 795 

Rudus, Oy., Abille vuokrattu varastoalue 301 
Ruoanlaiton opetus, kotitalouslautakunnan järjestämät kurssit 235 
Ruoholahden varastoalueiden vuokraaminen 306 
Ruskeasuon ns. läpikulku talojen asuntojen jako 64 
Ryttylän koulukoti, viranhaltijat, laitoksen toiminta 14, 161, 163 
Räntan-nimisen luodon vuokraaminen 30' 
Rönnholmen, saaren vuokralleanto 30' 

Sagittarius, Jousiampumaseura, vuokra-alueen vaihto 51 
Sairaalat, eräiden viranhaltijain ikälisäkysymykset 9 

» huoneen vuokraaminen Kammion sairaalan asuntolaksi 61 
» lääkärien palkkauksen korottamisesitys 4 
» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset potilaat 136, 137, 138 
» potilaskin anpidon tilastoiminen 89 
» rakennus- ja korjaustyöt 261, 262, 263, 264—265 
» sähkön käyttö asuntoloissa, henkilökunnalta perittävä korvaus 8 

Sairaankuljetustoiminta, palokunnan 119 
Sairauslomakorvausta koskevat palkkalautakunnan päätökset 6, 10, 12 
Sairauslomasijaisten palkkaamiseen käytetyt määrärahat 10 
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland -yhdistyksen avustaminen 178 
Sanitol, Oy., Ab., tulenaran nesteen maanalaisen säiliön sijoittamiseen myönnetty lupa 401 

Sanomalehtien myyntipaikat 72 
Satamajäänsärkijä Turso 313 
Satamalaitokselle Herttoniemen huvilasta luovutettu huoneisto 62 
Satamalaitoksen ja sen osastojen päälliköt, edustus komiteoissa ym 300 

» rakennustoimikunnan kokoukset ja työskentely 301 
» taksojen ja maksujen muutokset 302, 
» tulot ja menot 319—321 
» virat ja viranhaltijat 307 

Satamalautakunnan ja sen jaoston kokoonpano, kokoukset ym 300 
» tekemät vuokra- ym. sopimukset 301, 305 

Satamaliikenne 309 
Satamamaksujen korottaminen 303 
Satamarakennusosaston ent. huoneiston osan luovuttaminen museolautakunnan käyttöön 250-

» organisaatio ym., jaoston asettaminen sitä tutkimaan 301 
» tulot ja menot 319 

Satamarakennustoiminta 315 
Satamasaari, moottori veneliikenteen harjoittaminen 203 
Satamat, korjaus ja kunnossapito 315, 317 

» uudisrakennukset 316, 317 
» varastorakennukset, laituripituus y m 308 

Satamatyöntekijäin huoltorakennukset 262, 263, 300—302 
Satama vesipostit 313 
Saunojen, kaupungin omistamien, vuokralleanto 66 
Savilan pumppuaseman käyttö- ym. kustannukset 276 
Senaatintorin kalliosuoja, huoneisto- ym. tilojen vuokraaminen 65 
Seurasaaren kansanpuiston ravintolan vuokra 204 

» valokuvauspaikan vuokralleanto 203 
Seximo Oy:n vuokrasopimuksen irtisanominen 65 
Shell, Oy., Ab., maanalaisen polttoainesäiliön pitäminen, jakelulaitteen siirtäminen 40» 

» » Ab:n ja kaupungin välinen aluevaihto 21 
Sibeliuspuisto, alueen vuokraaminen pienoisgolfkenttää varten 36 
Siirtolapuutarhat, majoja ym. koskevat kysymykset 46 
Sinfoniakonsertit, kaupunginorkesterin 256 
Sirkuksen pystyttämiseen myönnetty lupa 46 
Sirpalesaari, telakka-alueen ja rakennusten vuokraaminen 302 
Sivukirjastot, toiminta, korjaus- ja uusimistyöt ym 60, 239 
Sivutoimen hoitamiseen myönnetyt oikeudet 7, 19 
Skanoil, Oy., Ab., yhtiölle vuokrattu varastoalue 43 
Skatan kartanon metsänhoitomaksut, neljännesmaksuoikeuden hakeminen 55 

» Kaverit, pienoisgolfkentän rakentaminen 36 
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Sofianlehdon vastaanottokoti 162 
Soranottopaikat, soranjakelu ym 54 
Sosiaaliryhmityksen, uuden, laatiminen 90 
Sotainvaliidien Veljesliiton Helsingin alaosastolle vuokrattu virkistysalue 29 

» » » piirille vuokratut jäätelönmyyntipaikat 71 
Sotaleskien ja -orpojen työhuolto 154 
Sotilasavustukset, huoltolautakunnan maksamat 153 
Sotilaskotityössä palvellun ajan hyväksilukeminen ikälisiä varten 8 
Soutustadion, soutuallashuoneen vuokraus 203 
Soveltuvuuden selvittäminen ammatinvalinnassa, työnvälitystoimiston suorittama 187 
Stadion, harjoitussalien vuokranmaksut 204 

» huoneiston vuokraaminen ostokorttien jakelua varten 61 
» nuorisotyölautakunnan käyttöön vuokratut huonetilat 60 

Stansvik, lisäalueen ja huvilan vuokraaminen kaupungin virkamiesyhdistykselle 29, 64 
» maatalouden lopettamistoimenpiteet 50 
» vanhan vajarakennuksen myynti purettavaksi 68 

Stensbölen tila, eräiden vuokra-alueiden pienentäminen 51 
Sturenkatu 4—6:ssa sattuneen tulipalon vaurioiden korjaaminen 68 
Suojelukasvatustoimisto, saapuneet ilmoitukset ja toimenpiteet niiden johdosta 169 
Suojelu valvonnan alaiset lapset ja nuoret henkiölt 168, 169 
Suomalaisen Oopperan ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 255 
Suomen Autoklubi, suojateitä koskeva ehdotus 57 

» Lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 178 
» Luterilainen Evankeliumiyhdistys, tilapäismajoituksen järjestäminen 67 
» Messut Osuuskunta, ns. Messukolmion alueen luovuttaminen kevätmessujen ulkonäyt-

telyalueeksi 46 
» Punaisen Ristin apusisarena palvellun ajan hyväksilukeminen ikälisiä varten 8 
» » » sairaala, potilaskirjanpidon tilastoiminen 89 

Suomenlinna, ravintola Walhallan viemärijohdon yhdistäminen 45 
Syreenin Väri Oy., tontin vuokran tarkistus 30 
Sähkölaitos, alueen vuokraaminen sille työmaaparakkia varten 29 

» muuntajia varten tarvittavien alueiden luovuttaminen 29 
» muuntajien rakennuttaminen 264, 265 

Sähkön ja kaasun laskutus, reikäkorttijärjestelmään siirtyminen 81 
Sörnäisten varastoalueiden vuokrasopimukset 306 
Sörnäistenniemen eräiden teollisuustonttien vuokrasopimukset 34, 38 

Taksoituslautakunnan toimintakertomus : 96 
Taksojen, satamalaitoksen, muutokset ja korotukset 302 
Talin—Lassaksen alue, maanhankintalain tarkoituksiin luovutettujen tonttien hinnat 22 
Talin siirtolapuutarhayhdistys, sille myönnetty oikeus uima-altaan rakentamiseen 46 
Tallbackan huvilan vuokralleanto 64 
Talo-osaston hoitoon määrätyt kiinteistöt 62, 63 
Talonmies-lämmittäjät, työaikalain soveltaminen ko. viranhaltijoihin, palkkaetujen määrää-

minen 2, 4 
Talonmiesten, talonmies-lämmittäjien ym., talo-osaston hallinnassa olevien talojen, palkkaus-

kysymykset 68 
Talorakennusosasto, rakennustoimiston 271 
Tanssilava-alueiden vuokraus, tanssilavan käyttöoikeuden luovuttaminen 37, 264 
Tapanila, ent. Sasekan alueella olevan mökin vuokralleanto 64 
Tapaturmantorjuntatoiminnan tehostamissuunnitelma 82 
Tapaturmat, rakennustoimiston töissä sattuneet 271, 274, 279 

» tulipalojen sammutustöissä ym. sattuneet 119 
Tarkkailukoti, Metsäkummun, laitoksen toiminnan aloittaminen 160 
Tavaraliikenne satamissa 310—312 
Telttailualueet, retkeilyosaston 208 
Tenniskentät, uuden kunnostaminen, Kalastajatorpan läheisyydessä olevien vuokraus 36 
Teollisuustontin ostajan tai vuokraajan asuntojenrakentamisvelvollisuus 20 
Teollisuustonttien, eräiden, vuokrasopimukset 34, 38 
Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 255 
Tervalammen työlaitos, hoidokit, menot ja tulot ym 142 

» » maanviljelys ja karjanhoito 143 
» » työntekijäin vuosilomalain soveltaminen vartijaharjoittelijoihin 10 

Terveen Elämän Edistämisyhdistyksen ent. vuokra-alueen majojen asukkaiden häätäminen 38 
Terveydenhoitotarkastukset lastenhuoltolaitoksissa 164 
Terveydenhoitovirasto ja sen alaiset laitokset, työntutkimusten aloittaminen 83 

» viranhaltijat, oikeus rokotuspalkkioiden saantiin 5 
Testaus, työnvälitystoimiston suorittama 188 
Teurastamo, järjestelytoimiston rationalisoimisesitykset 82 
Teurastamolautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 322 
Teurastamon eräiden työntekijäin työajan muuttaminen 6 

* henkilökunta 323 
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Teurastamon jäähdyttämön ja syväjäädyttämön käyttö 325, 335 
» karjatallien ja rehujen käyttö, suolipesimöt 324 
» kone- ja lämpökeskukset, rautatievaunupesimöt 329 
» laboratorion toiminta 327 
» sähkövinttureiden, juoksuratojen ym. laitteiden käyttö 326 
» tarkastuseläinlääkärien toteamat taudit 328, 333, 334 
» teurastusosastot, tukkumyyntihallin käyttö 323, 325, 33S 
» veden-, sähkön- ja höyrynkulutus, tulot ja menot 329—332; 

Tie- ja katutyöt, katurakennusosaston suorittamat 274 
Tiedoituslehti, järjestelytoimiston julkaisema 84 
Tielaboratorion, katurakennusosaston, toiminta 275 
Tikkurila, soran luovuttaminen tien kunnostamiseen 55 
Tilastotoimisto, huoneisto-olot, julkaisutoiminta 88 

» kalustonhankinnat, kirjasto ym 91 
» kaupungin väestönkehityksestä laadittu ennuste 8 9 
» menot ja tulot 91 
» reikäkorttiosaston laajennus 89 
» tietojen ja selvitysten antaminen viranomaisille ja yksityisille 90 
» virat ja viranhaltijat 87 

Tit-Bit, Oy., ulkoilmatarjoiluun myönnetty oikeus 37 
Toivolan oppilaskoti 163 
Toivonniemen koulukoti 163 
Toivonliiton työn tukeminen 223 
Tontit, eräiden myyntipäätösten peruuttaminen 22 

» eräistä kiinteistölautakunnan vuokralle antamista perityt vuokrat 20' 
» hallintasopimus-, niiden myynti 220 
» kauppakirjoja koskevia päätöksiä 25 
» kiinteistölautakunnan huutokaupalla myymät 22 
» » vuokralle antamat 26—33 
» maanhankintalain tarkoituksiin myydyt ja luovutetut 23—25 
» maansaantiin oikeutetuille kerrostaloja varten luovutetut 22; 
» niiden varaaminen asunto- ja tehdastarkoituksiin 26 

Tonttijakokarttojen hyväksyminen 58 
Tonttijaonmuutosehdotukset, kiinteistölautakunnan laadituttamat 55 
Torikauppa, kellaritilojen vuokraaminen kauppiaille, myyntipaikkojen vuokraus 66, 69 
Torpparinmäen asuntoalue, korttelin nro 35174 tontin nro 14 vuokrauspäätöksen peruuttaminen 39 
Toukolan konepaja, tuntikirjurin sairaus- ja vuosilomaetujen määrääminen 10 
Toukolan saunojen vuokrien korotus 66 

» sivukirjasto, huoneiston vuokraaminen 60 
Trustivapaa Bensiini Oy., maanalaisen säiliön ym. vuokrasopimuksen irtisanominen 41 
Tuberkuloosiparantoloista ja -sairaaloista pääsevien ns. toipilaspäiväraha 129 
Tuberkuloottisten jälkihuoltoon myönnetyn määrärahan käyttö 154 
Tulipalot H 8 
Tullipakkahuoneen ulkopuolella toimivat vaakamestarit 314 
Tullisaari, kioskin vuokraaminen 203 
Tulo- ja omaisuusveron pakkoperintä 103, 104, 105 

» » omaisuusverotuksen tulokset 98 
Tuomarinkylä, kauppias O. Tanskaselle vuokratun alueen vuokra-aika 30 

» Osuusliike Elannolle vuokratun tontin vuokrasopimus 37 
Turpeen nostoon myönnetty oikeus 54 
Turso, satamajäänsärkijä 313 
Turvakodit, niissä hoidetut köyhäinhoidolliset henkilöt 136—137 
Turvattomat lapset, lastensuojelulautakunnan huostaan otetut 164 
Turvavartiointi, teattereiden, näyttelyiden ym 120 
Tutkijalautakunnan, verotusvalmistelun, toimintakertomus 97 
Tuulaakimaksuista kertyneet tulot 320 
Työaikalain soveltaminen eräissä tapauksissa 2 
Työehtosopimusten irtisanominen sekä neuvottelut niiden johdosta 3 
Työhuolto, sotaorpojen ja -leskien 154 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys, kesämökin sijoittamiseen myönnetty lupa 46 
Työmaajuopottelun torjuntatoiminta 226 
Työntekijät, ks. myös Viranhaltijat. 

» lomasäännön 3 §:n tulkinta , 12 
» maatalous-, töiden järjestäminen talvikaudeksi 52 
» työtapaturmista laadittu tilasto 90 
» työsuhteen jatkuminen alkoholistihuoltolassaolon jälkeen 13 
» työttömyystöissä olevat, sairauslomakorvausta, palkkojen korottamista ym. kos-

kevat asiat 6, 7 
» uuden eläkesäännön hyväksyminen 2 

Työntutkimustoiminta, järjestelytoimiston 81 
Työnvälityslautakunnan kokoonpano ja kokoukset 180 
Työnvälitystoimisto, ammatinvalinnan ohjaustoiminta 186—188 
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Työnvälitystoimisto, henkisen työn osasto 184 
» huoneistot, menot y m 182 
» maatalousosasto 193 
» merimiesosasto • •• 190 
» ns. valintakokeiden suorittaminen ammatti- ym. kouluihin pyrkiville 188 
» nuoriso-osasto 186 
» ravintolaosasto 194 
» työnhakemukset ja -hakijat, työpaikat ja työnvälitykset 182—186, 188—197 
» virat ja viranhaltijat 181 
» yleiset osastot 182 
» ylioppilas välitys 183 

Työsuhteen jatkumiskysymys eräissä tapauksissa 13 
Työtapaturmista, kaupungin palveluksessa olevien, laadittu tilasto 90 
Työtehoneuvottelukunnan kokoukset ja käsittelemät asiat 81 
Työtehoseura, Messukentän luovuttaminen näyttelyalueeksi 46 
Työtehotoimisto, ks. Järjestelytoimisto. 
Työttömyystöissä noudatettavien ohjeiden tulkinta 6 
Työturvallisuustarkastusten suorittaminen 82 
Työtuvat, huoltolautakunnan alaiset 144 
Työväenteatterin Kannatusyhdistys, Vallilan kesäteatterialueen vuokraoikeuden jatkaminen ... 37 
Töölön raitiovaunuhalli, korjaus- ym. työt 296 

» sivukirjasto, järjestetyt esittelyt, näyttelyt y m 239, 247 
Töölöntori, myyntipaikkojen vuokraaminen 70 

Uimakoulujen apumaksut, urheilu- ja retkeily lautakunnan jakamat 202 
Uimakoulutoiminta ja uimarannat 207 
Uimalaitokset, niiden luovuttaminen eri seurojen käyttöön 207 
Uimastadion, ravintolanpito-, jäätelönmyynti- ym. oikeuksien vuokralleanto, näytösten ym. 

vuokramaksut 203 
Uimastadionin toiminta 207 
Ulkoilmajuhlat, -näytännöt ym 47, 208 
Ulkoilmakonsertit, musiikkilautakunnan järjestämät 256 
Ulkoilmatarjoiluun ravintoloille ym. myönnetyt oikeudet • • 37 
Ulkoilmateatterit 37 
Ulkomainen merenkulku, tavara- ja matkustajaliikenne 310, 312 
Ulkomainos Oy., Ab., mainospilarien ym. pystyttäminen 68 
Ulosottolaitoksen toimesta suoritettu verojen pakkoperintä 103 
Union-Öljy, Oy., Ab., bensiininjakelu- ja autohuoltoasemien vuokrasopimukset 40 

» » » » moottoripolttoaineiden jakeluaseman muuttaminen huoltoasemaksi 301 
Urheilu- ja retkeilylautakunta, apurahojen jako urheiluseuroille ym 202 

» » » kokoonpano, kokoukset y m 202 
» » retkeilymajojen, retkeilyosaston hallinnassa olevien, käyttö 208 
» » retkeilytoiminnan menot ja tulot 209 
» » retkeily toimiston järjestämä loma- ja vapaa-ajanviettotoiminta ym. 208 
» » » virat ja viranhaltijat 206 

Urheilukenttien kunnossapito- ym. kustannukset 277 
Urheilukilpailujen järjestämisluvat 47 
Urheilulaitteiden korjaus ja kunnossapito, uudistyöt 277, 278 
Urheiluneuvonta ja -ohjaus, urheilu- ja retkeilylautakunnan järjestämä 207 
Urheiluseurojen avustaminen 202 
Urheilutoiminta 206 
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri, parakkialueen vuokraaminen 53 
Uudenpellon varastoalue, Kirjapaino Oy. Lauseen vuokra-alueen pinta-alan muutos 43 
Uudisrakennukset, vuoden aikana valmistuneet - 106 
Uudisrakennustilasto, tilastokaavakkeen uudistaminen 90 
Uuraan Vilpas, voimistelu- ja urheiluseura, Rönnholmen-nimisen saaren vuokraaminen sille... 30 
Uutelan viljely- ja laidunmaiden vuokralleanto 203 

Vaakamestarit, tullipakkahuoneen ulkopuolella toimivat 314 
Vainio, A., Kalatukkuliike, Räntan-nimisen luodon vuokralleanto 53 
Vajaamielisten lasten sijoituskysymys 160 
Vakuudet, rakentamisvelvollisuuden täyttämisestä 26 

» tontin maksamattoman kauppahinnan ym. vakuudeksi otetun kiinnityksen määrää-
minen 26 

» » omistajalle katurakennuskustannusten korvaamisesta määrätyt 19 
Vakuusasiakirjojen tarkastus 
Walhalla, ravintola, viemärijohdon yhdistäminen 45 
Valio, Voinvientiosuusliike, varastotilan vuokraaminen sille 301 
Vallila, palopäällystökoululle varatun tontin vuokrauspäätöksen peruuttaminen 38 
Vallilan kesäteatterin alueen vuokralleanto 37 

» Lennokkikerho, liitolentoharjoitusten järjestämislupa 55 
» siirtolapuutarha, hellojen sijoittamiseen majoihin myönnetyt luvat 46 



,"358 Hakemisto 

Vallilan sivukirjasto, korjaus- ja uusimistyöt - 239 
Valokopiolaitos, painatus- ja hankintatoimiston 79 
Valokuvaus, vanhojen rakennusten ym. kaupunginmuseon toimesta suoritettu 251 
Valokuvauspaikkojen, kansanpuistoissa ym., vuokralleanto 72, 203 
Valtion margariinitehdas, Herttoniemessä olevan alueen vuokrauspäätöksen purkaminen 51 

» Viljavarastolle Hernesaaresta vuokrattu alue 301 
Vanhainkodin hoitopäivämaksut 128 
Vanhainkodit, niissä hoidetut köyhäinhoidolliset henkilöt 136—137 
Vanhainkoti, hoidokkiluku, menot ja tulot ym 141 
Vanhakaupunki, Berghydda-nimisen alueen vuokraaminen 33 

» huvila-alue n:o 2, rakennuksen ym. kaupungin maalla pitäminen 45 
Vanhankaupunginlahti, liitolentoharjoitusten järjestäminen jäälle 55 

» uppopuiden nostamiseen myönnetty oikeus 302 
Vanhusten asuntolat, rakennustyöt ym. 262, 263, 264 

» oloja koskeva tutkimus 89, 129 
Vankeusyhdistyksen avustaminen 178 
Vantaanjoki, jäiden nostoon myönnetyt luvat 52 
Vapaan Alkoholistihuollon kannatusyhdistykselle myönnetty avustus 128 
Varapalokunnat 121 
Varasto-osasto, rakennustoimiston 279 
Varastoalueiden vuokraus, vuokraoikeuden siirrot 41—44, 301, 305, 306 
Varastoimis- ja laiturihuoltotoiminta, satamalaitoksen 313 
Varatyömaat, pääluottamusmiehen asettamista koskeva esitys 7 
Varisten ampumiseen myönnetyt luvat 55 
Vartiokylä, eräiden yhtiöiden ym. rakennusten kaupungin maalla pitäminen 45 

» Ilotulitus Oy:lle vuokratun alueen vuokrasopimus 33 
» lisäalueen vuokraaminen konttoripäällikkö J. Lukkalalle 28 

Velkakirjojen, kaupungin myymien tonttien, tarkastus 19 
Velodrom, kilpailutilaisuudet 207 
Venelaiturien vuokraaminen 302 
Veneveistämöalueiden vuokrasopimukset 33 
Verkkosaaren varastoalueiden vuokralleanto 306 
Verojen ym. maksujen pakkoperintä 103 
Verolautakunnan toimintakertomus 97 
Verotuspohjaa koskeva tilastotoimiston ennuste 89 
Verotusvalmisteluviraston asiamiesosaston toiminta 99 

» siivoojat, ikälisien maksamiskysymys 9 
» tarkkailijan kertomus 100 
» virat, viranhaltijat ym 98 

Vesi- ja Lämpö Oy., Viikin varastoalueen vuosivuokran määrääminen 42 
Vesilaitos, alueen luovuttaminen Herttoniemen pumppuasemaa varten 28 
Vesimaksut, satamalaitoksen antamasta vedestä 302 
Vesipostien ym. hoito- ja kunnossapitokustannukset 275 
Viemäri- ja katurakennusohjelman, v:n 1954, hyväksyminen 47 
Viemärien, ns. isännättömien, siirtäminen rakennustoimiston hoitoon 52 
Viemärityöt 46, 276, 277 
Viik, Imatran Voima Oy:n ruokalarakennuksen kaupungin maalla pitäminen 45 
Viikin pientenlastenkoulun alueen vuokralleanto 28 

» varastoalueiden vuokraajien vuokraoikeuksien jatkaminen 43 
Viikinmäen huvila-alueen nro 14 vuokrasopimuksen muutos 38 

» myymäläalue, Osuusliike Elannon vuokraoikeuden jatkaminen 37 
» varastoalueiden vuokrasopimukset 42 

Viks Svenska Smäbarnskoleförening, yhdistykselle vuokrattu alue 28 
Viljelys- ja syöttömaat, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 30, 50 
Viljelysalueen, Vantaan itäpuolella sijaitsevan, vuokraoikeuden siirto 36 
Viljelyssuunnitelman, kaupungin maatilojen, hyväksyminen 50 
Viranhaltijat, eräiden virkojen täyttäminen hakijan omin palkkavaatimuksin 4 

» ikälisien tai vastaavan palkankorotuksen maksaminen 8, 9, 225 
» konekirjoitus- ja pikakirjoituslisät 7, 8 
» lastenhuoltolaitosten, virkojen, palkkauksen ym. järjestely 160, 161 
» luontoisetukorvaukset 8 
» sairaus- ja synnytyslomat, virkavapaudet 10, 12, • 13 
» työtapaturmista laadittu tilasto 90 
» uuden eläkesäännön hyväksyminen 2 
» » virkaluettelon julkaiseminen 2 
» viransijaisuudet, viransijaisuuspalkkiot y m 8, 13 
» vuosiloman, pitämättä jääneen, korvaamiskysymykset 9, 10 
» ylimääräisen vapaapäivän myöntämiskysymys 3 
» ylitöitä koskevat määräykset 5 

Viranhaltijoille, eroamisiän saavuttaneille, myönnetyt oikeudet virkaansa jäämiseen 7 
» kaupungin ulkopuolella asumiseen myönnetyt oikeudet 7 
» sivutoimen hoitamiseen myönnetyt oikeudet 7 
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Viransijaisuuspalkkiot ym., viranhaltijain 8, ' 13 
Virastojen ja laitosten huoneistoja koskevat asiat 60—68 

» » » johtajille järjestetyt kurssit ja neuvottelutilaisuudet 84 
Virkaluettelon, uuden, julkaiseminen 2' 
Virkasäännön eräiden määräysten tulkinta 2; 
Virkavapaudet, viranhaltijoille myönnetyt 13 
Virkistysalueet, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 29 
Virkoja, haettaviksi julistamatta täytettäviä, koskevat palkkalautakunnan lausunnot 5 

» sopimuspalkkaisia, koskevat palkkalautakunnan lausunnot 4 
Virtanen, E., peltoalueen vuokraoikeuden jatkaminen 51 
Voimistelu- ja urheiluseurojen avustaminen 202 
Vuokra-alueiden, tonttiosaston hallinnassa olevien, katselmukset 44 
Vuokralle annetut asunto- ja liiketalotontit 26—28-

» » autohuolto- ja bensiiiiinjakeluasemat 3 9 
» » kioskit 70, 203, 204 
» » varasto- ja pienteollisuusalueet 41—44, 301, 305, 306 
» » viljelys- ja syöttömaat 30 

Vuokraoikeuden menettäminen 44 
» siirrot 29, 34—36, 44, 306 

Vuokrasopimukset, satamalautakunnan ja sen jaoston tekemät 301, 305 
Vuokrasopimuskaavakkeet, kiinteistölautakunnan hyväksymät uudet 63 
Vuokrasopimusten, kiinteistölautakunnan tekemien, muutoksia, peruutuksia ym. 29, 30, 31—34, 

36—41, 42—44, 51 
Vuokraveneiden, satama-alueella liikennöivien, hyväksyminen 313 
Vuokrien, käypien sekä eräiden kiinteistölautakunnan perimien välisestä erosta esitetty selvitys 20 

» määrääminen, korotukset ym., kaupungin vuokralle ottamien tai antamien huoneis-
tojen 63 

» viljelysalueiden, indeksisidonnaisuus 51 
Vuosikatselmukset, kiinteistölautakunnan vuokralle antamien alueiden 44 
Vuosiliput ym. liikennelaitoksen myöntämät 297 
Vuosilomakorvauksia ja vuosilomia koskevat palkkalautakunnan päätökset 9, 10 
Vuotien tarkastus, teurastamon suorittama 324 
Väestönkehityksen, kaupungin lähivuosien, ennuste, tilastotoimiston laatima 89 
Väestönlaskennan, Helsingin, keskustoimikunnan ja keskuskanslian toiminnan päättyminen ym. 89 
Väestönsuojelulautakunnan kokoonpano, kokoukset ja menot 216 
Väestönsuojelunohjaajan toiminta 217 
Väestönsuojelu toimiston jaostojen toiminta 217 

» toimisto ja toimihenkilöt 216 
Väkijuomaliikkeen voittovarojen, kaupungille myönnettyjen, käyttö 223 
Väkiluvun, Helsingin virallisen vv:n 1946—1950, korjaaminen 89 

Yksityishoitoon sijoitetut huoltolautakunnan hoidokit 143 
» » lapset 167 

Yleinen talletusmakasiini, varastotilojen vuokraus 306 
Yleisradio, Oy., Ab:n ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 255 
Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 261 
Ylitöitä, kaupungin viranhaltijain, koskevat määräykset 5 

Äitiys- ja lastenneuvolat, huoneistojen vuokraaminen niitä varten 60, 62 
Äitiysavustus- ja perhelisätoimisto 1?4 



J u l k a i s u j e n lue t t e lo 

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 otsikot; 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—35. 1910—50. 
36—39. Edellinen osa. 1951—54. 

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—15. 1927—52. 

IV. Kaupungin teollisuuslaitokset (v:een 1949 teknilliset laitokset). Helsingin kaupungin teol-
lisuuslaitosten lautakunnan julkaisema. 
1—39. 1916—54. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1—39. 1916—54. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin ti lastotoimiston julkaisema. 
1 _ 1 7 < 1916/17—47/49. 19—21. 1950/51—1952/53. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkai-
sema 5. vuosikerrasta lähtien. 
Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsikot; sisällysluettelo on laadittu myös ranskan-
kielellä vuoteen 1952 ja siitä lähtien englanninkielellä. 
1—11. 1905—15. 
12—44. 1919—55. 

€. 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, 66. 1888—1951, 1953. 
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—27. 1934—55. 

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—55. 




