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Meritullinkadun virastotaloa koskevat asiat 103, 261, 263 
Metsien tarkastus 65 
Metsäkummun hoitokoti, viranhaltijat ym 174 
Metsäosasto, ks. Kiinteistövirasto. 
Metsästyslupien myöntäminen 65 
Moottoriajoneuvojen huoltoasemat, Kampin alueella olevat, niiden sijoitus 67 

» » niitä koskevat vuokrasopimukset 50 
Moottorimieskerho, Helsingin, harjoitusalueen luovuttaminen sen käyttöön 55 
Mopedin, oman, käytöstä virkamatkoihin maksettava korvaus 23 
Mullan myynti 63 
Munkkiniemen sivukirjasto 2 

» tenniskenttäalueen vuokralleanto 212 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Museolautakunnan kokoonpano, kokoukset, esitykset ja lausunnot y m 252 
Musiikkilautakunnan kokoonpano, kokoukset, päätökset, esitykset y m 256 
Mustasaari, kesähuvilan vuokralleanto sieltä 212 
Mustikkamaan kansanpuiston kävijämäärä, ravintola-alueen vuokralleanto 211, 217 
Naurissalmen sillan rakennustyö ym 311 
Nikkilän sairaalakirjaston kirjastokerho 250 
Nosturit, satamalaitoksen 301, 305 
Nukarin lastenkoti, viranhaltijat ym 174 
Nuohous 142 
Nuorisokahvilaa varten vuokrattava huoneisto 72 
Nuorison moottoripyöräkoulutus 236 
Nuorisotyölautakunta, kerhokeskukset, kurssitoiminta, menot ja tulot y m 233, 235 

» kokoonpano, kokoukset, esitykset, lausunnot y m 232 
Näyttelyalueen, uiko-, vuokralleanto 53 

Oikeusapulautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 208 
Oikeusaputoimiston viranhaltijat, toimiston käsittelemät asiat ym 208 — 210 
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Omakoti- ja siirtolapuutarhaviljelijöille järjestettävät puutarhanhoidolliset kurssit 57 
Omakotirakennustoiminta, maansaantiin oikeutettujen 223 
Omakotitalon vuokralleantamiseen myönnetyt luvat 54 
Omakotityyppipiirustusten ajanmukaistaminen 54 
Osakepankin, Helsingin, ja kaupungin välinen tilitys 56 
Otso, satamajäänsärkijä, sitä koskevat asiat 19, 301, 304 
Oulunkylän sivukirjasto 241 — 247 

Pakilan sivukirjasto 240 — 247 
Palkkalautakunnan alaisten toimistovirkojen sijoittaminen pätevyysvaatimusluokkiin 1 

» antamat viranhaltijoita ym. koskevat lausunnot 30 
» toimisto, viranhaltijat ym 1 
» viranhaltijain palkkausta, ylityö- ym. korvauksia koskevat asiat 3 — 9 

Palkkaluokkatarkistuksia koskevat viranhaltijajärjestojen esitykset 3 
Palokunnan sivukirjasto 242 — 247 
Palolaitos, henkilökunta, kiinteistöt ja kalusto, sammutus-, sairaankuljetus- ja avunantotoi-

minta ym 135—144 
Palolautakunta, kokoonpano, päätökset, esitykset ja lausunnot 134 
Palovakuutukset, eräiden kaupungin omistamien rakennusten 86 
Paraisten Kalkkivuori Oy.lle tien rakentamiseen myönnetty lupa 57 
Pasilan sivukirjasto 240—247 
Pelastakaa Lapset -yhdistyksen avustaminen 191 
Pelastusarmeijan joulukeräykseen myönnetty lupa 86 
Perintö verolautakunta 118 
Pesulatoiminta, kotitalouslautakunnan 230 
Pienteollisuusalueiden vuokralleanto 47 
Pihlajasaarta koskevat asiat 212, 217 
Pikakirjoituslisät 18 
Pitkänsillan rinnakkaissillan poikkileikkausehdotus 66 
Pitäjänmäen sivukirjasto 240—247 
Poliisilaitos, huolto-osaston pidättämät henkilöt 182 

» Huopalahden poliisivartioaseman rakennustyöt 262 
Posti- ja lennätinhallitukselle tilapäisen autotallin rakentamiseen myönnetty lupa 55 
Puhelinkustannusten, asunnonvaihdosta aiheutuvien, suorittaminen 21 
Puhelinmaksujen suorittaminen viranhaltijan käytössä olevasta puhelimesta 21 
Puhelinyhdistyksen erästä Reimarlan aluetta koskevan vuokraoikeuden jatkaminen 51 

» puhelinkioskien pystyttämiseen ja siirtämiseen myönnetty lupa 80 
Puhtaanapito-osasto, ks. Rakennusvirasto. 
Puistolan sivukirjasto 241 — 247 
Puisto-osasto, ks. Rakennusvirasto. 
Pukinmäen sivukirjasto 240—247 
Punaisen Ristin sairaala, Suomen, sen kanssa tehdyn sopimuksen tarkistaminen 28 
Puolimatkansaaren käytöstä määrätty veloitus 51 
Putkijohtojen asentamis- ja pito lupien myöntäminen 56 
Puutarhanhoitokurssien järjestäminen omakoti- ja siirtolapuutarhaviljelijöille 57 
Puutavara- ja polttoainejaoston kokoonpano ja kokoukset 332 

» » polttoainetoimisto, henkilökunta, puutavaran hankinta, kuljetukset, myynti ym. 
3 3 2 - 3 3 5 

Pysäköintipaikkojen, tilapäisten, järjestämiseen myönnetty lupa 67 
Päivystyksen järjestäminen kaupungin sairaaloissa 9 
Päivystyskorvaus teollisuuslaitoksissa 9 
Päivölän lastenkoti, viranhaltijat, hoitopaikkojen lisääminen y m 172, 174 

Raastuvanoikeuden siviilinotaarin eroamisikä 17 
Rahatoimisto, kirjanpitotehtäviä koskevan tutkimuksen suorittaminen 102 
Raitiotiet, linjojen muutokset, liikkuva kalusto y m 283 
Raittiushuolto 164 
Raittiuslautakunnan kokoonpano, kokoukset, esitykset, lausunnot y m 226, 227 

» toimistoa varten vuokrattava huoneisto 72 
» virkailijat, teknillinen välineistö, järjestely- ja neuvontatyö y m 227 

Raittius viikon vietto ym 228 
Rajasaaren puhdistamon laajentaminen 260 
Rakennuskatselmusmiehet .„ 127 
Rakennuslainat 39 
Rakennusliike Palkki Oy:n veloittaminen tilapäisen tien käytöstä 57 
Rakennuspiirustusten hyväksyminen 54, 298 
Rakennustarkastustoimisto 127 
Rakennusten, eräiden kaupungin omistamien, palovakuuttaminen ym 86 

» ja alueiden, eräiden, siirtäminen talo-osaston hallintaan 82 
» kaupungin maalla pitämiseen myönnetyt luvat 53, 63 
» » omistamien, hallinnon ja hoidon yleisjärjestelyä koskeva tutkimus ... 101 
» » » muutos- ja korjaustyöt 81 
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Rakennustyömaiksi joutuvista kaupungin viljelyksessä olevista alueista vaadittava korvaus ... 64 
Rakennustyöt, liikennelaitoksen 290 
Rakennusviraston hankintaosastoa koskevat asiat . 262, 278 

» katurakennusosastoa koskevat asiat 103, 260, 263, 264, 268—273 
» konevarikon toiminta 278 
» puhtaanapito-osastoa koskevat asiat 261, 263, 264, 265, 273 
» puisto-osastoa koskevat asiat 276 
» talorakennusosastoa koskevat asiat 261, 263, 265, 275 
» tiliosastoa koskevat asiat 101, 279 
» viranhaltijat ja työntekijät 15, 16, 266 — 268 

Rakentamisvelvollisuuden täyttämisaj an pidentämistä ym. koskevat asiat 39 
Ratsastushalli, nimen muuttaminen Ruskeasuon urheiluhalliksi ym 68, 212 
Rautatietilasto 111 
Reijolan nuorisokoti, viranhaltijat ym 174 
Retkeilytoiminta 217 
Rinnekodin, Diakonissalaitoksen, hoitopaikkojen lisääminen 172 
Ruskeasuon hallit, liikennelaitoksen 290 

» ratsastushallia koskevat asiat 68, 212 
Ryssänsaarta koskevan vuokraoikeuden jatkaminen 51 
Ryttylän koulukoti, puutarhan vuokralleanto, viranhaltijat ym 61, 174 

Sairaalat, korjaus- ja kunnostustyöt ym 70, 100, 262, 263, 264 
» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset potilaat 155 
» » » lastensuojelulautakunnan huostassa olevat lapset 181 
» viranhaltijain palkkausta ym. koskevat asiat 9, 17, 21, 24, 102 

Sairaalatilasto 111 
Salaojitustöiden suorittaminen Haltialan tilalla 60 
Sanoma Oy:lle tien rakentamiseen myönnetty lupa 57 
Sanomalehtien myyntipaikkojen luovuttaminen 85 
Satamajäänsärkijät 16, 19, 301, 304 
Satamalaitos, henkilökunta, osastojen päälliköt, edustus komiteoissa ym 9, 296, 300 

» taksojen ja maksujen muutokset ja korotukset, tulot ja menot ym. . 103, 298, 313 
Satamalautalunta, kokoonpano, kokoukset, jaostot, esitykset ja lausunnot ym 296, 298, 299 
Satamaliikenne 301 
Satamarakennustoiminta 306 — 313 
Satamat, rakennusten ja varastotilojen vuokraukset ym 298, 301 
Satamatyöntekijäin huoltorakennukset 296 
Satamavesipostit 305 
Sauna- ja pesutupamaksut, kaupungin maatilojen vuokraajien 63 
Saunan, Hämeentie 63:ssa sijaitsevan, vuokralleanto 80 

» rakentaminen Kulosaaren kartanoon 81 
Savikylän tiehoitokunnan avustaminen 64 
Shell Oy., huoltoasemia ja jakelulaitteita koskevat sopimukset ym 49, 50, 57, 262 
Siirtolapuutarhat 53, 57 
Sofianlehdon vastaanottokoti, viranhaltijat ym 174 
Sompasaaren ja Nihtisaaren siirtäminen satamalautakunnan hallintoon 298 
Sorakuopan täyttämiseen myönnetty lupa 66 
Sosiaalilääkärin, lastensuojelu viraston, toimisto 186 
Sotaorpojen avustaminen -. 166 
Sotilasavustukset, huoltolautakunnan maksamat 165 
Stansvikin virkistysalueen laajentaminen, rakennustyöt ym 52, 81 
Suojelu valvonnan alaiset lapset 179 
Suomalais-englantilainen Kauppayhdistys, mainosten pitämiseen myönnetty lupa 89 
Suomen Merimies-Unioni, ks. Merimies-Unioni, Suomen, sekä vastaavasti muut sanalla Suomen 

alkavat. 
Suomenlinnan sivukirjasto 138—147 
Svenska Finlands vårdanstalt för sinnesslöa -laitosta ylläpitävän kuntainliiton avustaminen 191 
Syväjäädyttämö, teurastamon 321 
Sähkölaitos, Hanasaaren voimalaitoksen rakennustyöt 261 

» huonetilan vuokraaminen sitä varten 72, 73, 75 
» muuntamoita ym. varten sille luovutetut alueet . 52 
» Vallilan kytkinlaitoksen louhintatyöt 261 
» virka-asuntojen tarvetta koskeva selvitys 103 

Sörnäisten hiililaituri, raiteisto ym 308, 309 

Taisteluharjoitusten järjestämiseen Kadettikoululle myönnetty lupa 65 
Taivalsaari, betonitehdasta varten sieltä vuokrattava alue 47 
Taivaskallio, tilapäisen radioantennin pystyttämiseen sinne myönnetty lupa 56 
Taksat ja maksut, liikennelaitoksen 291 

» » » satamalaitoksen 298 
» » » teurastamon 317 
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Taksoituslautakunta 117 
Talja, tapaturmantorjuntayhdistys, mainosrakennelmien pystyttämisluvan myöntäminen sille ... 89 
Talo-osasto, ks. Rakennusvirasto. 
Tapanilan sivukirjasto 240—247 

» äitiys- ja lastenneuvolaa varten vuokrattava huonetila 70 
Tapaturmat ja sairauslomat, kiinteistöviraston töissä sattuneet 63 
Tariffit, ks. Taksat. 
Tasoristeysten, Herttoniemen teollisuusraiteiden, siirtämiseen myönnetty lupa 67 
Tavaraliikenne satamissa 304 
Teiden rakentamiseen myönnetyt luvat 56, 67 
Tenniskentät 212, 213 
Teollisuuslaitokset, päivystyskorvauskysymykset y m 103 
Tervalammen työlaitos, huollettavat, maatila, rakennustyöt ym 158, 262 
Teurastamo, henkilökuntaa, rakennuksia, laitteita ym. koskevat asiat 312, 318, 319 

» sitä koskeva tutkimus ja uudelleenjärjestely 102 
» taksojen ja maksujen tarkistaminen 317 
» tarkastuseläinlääkärin toteamat taudit 323 
» tukkumyyntihallin ja syväjäädyttämön käyttö, lihantarkastus, tulot ja menot ym. 

321, 325 
Teurastamolautakunnan kokoonpano, kokoukset, esitykset ja lausunnot 317, 318 
Teurastuspalkkioiden tarkistaminen 6 
Tiedotus- ja suhdetoiminta 100, 105 
Tiet, niiden rakentamiseen myönnetyt luvat 56, 67 
Tietyöt, katurakennusosaston suorittamat 269 
Tilastotoimisto, asunto- ja väestölaskennat, huoneenvuokra- ja huoneistovajauslaskelmat ym. 110, 111 

» reikäkorttikoneet, julkaisutoiminta, menot ja tulot ym 109, 110, 112 
» virat ja palkat, virkamatkat ym 109 

Tinanvalantapaikkojen vuokralleanto 86 
Tit-Bit Oy., ulkoilmatarjoiluun myönnetty lupa 52 
Toimisto virkojen pätevyysvaatimusluokitus 1 
Toinen linja 21:ssä sijaitsevan talon vuokralleanto 76 
Toipilasrahan jako-ohjeet ym 147—149, 166 
Toivolan oppilaskotia koskevat asiat 172, 174, 263, 264 
Toivoniemen koulukoti, valtionavun lakkauttaminen, viranhaltijat ym 172, 174 
Tontit, niiden maksuajan pidentäminen 39 

» » myyminen, varaaminen y m 38, 45 
» » varaaminen asunto-, teollisuus- ym. tarkoituksiin 39 
» » vuokrauspäätösten ja vuokrasopimusten muuttaminen ym 39 — 50 
» tonttiosaston hoitoon määrätyt 56 

Tonttijakokarttojen hyväksyminen 69 
Tonttijaon muutosehdotukset, asemakaavaosaston laatimat 66 
Torikauppa, myyntipaikkojen vuokralleanto ym 83 
Toukolan sivukirjasto 240 — 247 
Traktorinkuljettajina toimineiden apumiesten palkkaus 17 
Troil Oy:lle tien rakentamiseen myönnetty lupa 57 
Trustivapaa Bensiini Oy., autonhuoltoasemien vuokrasopimukset y m 50, 56, 299 
Tuberkuloosiparantolan toimistorakennuksen suunnittelu ym 261 
Tuberkuloositoimistoa koskeva rationalisoimistutkimus 102 
Tuberkuloottisten jälkihuoltoon myönnetty avustus 166 

» toipilasrahan maksuohjeet 147 — 149 
Tullisaari, kesähuvilan vuokralleanto sieltä 212 
Tuomarinkylän kartanon vuokrasopimuksen päättyminen 64 
Tuottajain Lihakeskuskunta, sille vuokrattavan teollisuustontin vuokrausehdot 45 
Turistiesineiden myyntiluvan myöntäminen 85 
Turso, satamajäänsärkijä 304 
Turvavartiointi teattereissa ym 141 
Tutkijalautakunta, verotusvalmistelun 117 
Työehtosopimukset 12, 13 
Työntekijät, ks. myös Viranhaltijat. 

» palkkausta, vuokrakorvauksia ym. koskevat asiat 10—17, 18, 20, 21, 22 
» työehtosopimukset 12, 13 
» vuosilomaoikeutta koskevat kysymykset 23 

Työn välityslautakunnan kokoonpano, kokoukset y m 193 
Työnvälitystoimisto, henkilökunta, huoneistot y m 194 

» henkisen työn osasto 196 
» maatalousosasto 204 
» merimiesosasto 202 
» nuoriso-osasto 198 
» ravintolaosasto 205 
» työnhakemukset ja -hakijat, työpaikat ja työnvälitykset 195 — 207 
» ylioppilasvälitys 196 

Työpaikkatilasta!, uuden, käytäntöönotto 17, 111 
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Työtakkien hankkiminen eräille viranhaltijoille 22 
Työtehoneuvottelukunta 99 
Työttömyystyöt, satamalaitoksen järjestämät 311 
Työttömyystöinä suoritetut vesijohto- ym. työt 273 
Työturvallisuustoiminta 104 
Työtuvat, huoltolautakunnan 159 
Työväen raittiuspäivän vietto 228 

» Säästöpankki, Helsingin, virastokäyttöön siltä vuokratut huonetilat 71, 103 
Työväenopisto, suomenkielinen, rakennustyöt 261, 263, 264 
Työväenyhdistys, Helsingin, ravintola-alueen ja virvoitusjuomakioskin vuokraaminen sille 212 
Töölön sivukirjasto 2 3 9 - 2 4 7 
Töölönkatu 55:ssä sijaitsevan koulutalon vuokraaminen kaupungin käyttöön 73 

Uimakoulutoiminta 216, 217 
Ulkoilmateatterit 52 
Ulkomainen tavara- ja matkustajaliikenne 302, 304 
Ulkomainos Oy:lle mainonnan harjoittamiseen myönnetty lupa 88 
Ulosottolaitos, sen uudistamista koskeva tutkimus 102 

» toiminta, huonetilan vuokraaminen sitä varten 71, 123 
Ulosottovirasto, ks. Ulosottolaitos. 
Urheilu- ja retkeilylautakunnan ja sen jaostojen kokoonpano, kokoukset, esitykset ja lausunnot 

y m 211, 212, 213 
» » retkeilylautakunta, alueiden, rakennusten, kioskien ym. vuokralleanto 211 
» » » eräiden alueiden luovuttaminen sille ns. pikakenttiä varten .. 52 
» » » eräiden vuokrasopimusten siirtäminen sille 34 
» » retkeilytoiminnan menot ja tulot 219 
» » retkeilytoimisto, huonetilan vuokraaminen sitä varten 71 
» » » toimistotöitä koskeva tutkimus 100 
» » » viranhaltijat 7, 214 

Urheilukilpailujen, ulkoilmajuhlien ja -kokouksien järjestämisluvat, kiinteistölautakunnan 
myöntämät 56 

Urheiluopisto-Säätiö, tontin vuokraaminen sille 44 
Urheilutoiminta 215, 272 
Uudisrakennukset, satamien 308, 309 
Uutelan alueen metsäsuunnitelman vahvistaminen 65 

Vajaamielisten huolto 55, 103, 172 
Vakuuksien, asemakaavalain mukaisten, määrääminen 34 
Vakuusasiakirjojen tarkastus 34 
Vallilan kytkinlaitoksen louhintatyöt 261 

» sivukirjasto 240—247 
Valokuvauspaikkojen vuokralleanto 85 
Vankeusyhdistyksen avustaminen 191 
Vapaa-ajanviettohuoneistot 111 
Vapunpäivänä suoritetusta työstä maksettava korotettu palkka 7 
Varapalokunnat 143 
Varastoalueiden vuokralleantoa ym. koskevat asiat 47, 48—50, 296 
Varastoimis- ja laiturihuolto-osasto, satamalaitoksen 300, 305 
Varastorakennukset, satamien 301 
Varsasaaren kävijämäärä 217 
Vattuniemen pientelakka-alueen vuokralleanto 47 
Verolautakunta 118 
Veroviraston ja kaupungin välinen sopimus viraston ylläpitämisestä aiheutuneista kustannuk-

sista ym 120 
» viranhaltijat ym 119 

Vesijohdon pitoa kaupungin maalla koskeva lupa 63 
Vesilaitoksen laskutustoiminnan uudistaminen 102 
Vesipostit, yleiset, ja suihkukaivot, niiden kustannukset 270 
Viemärityöt 34, 263, 265, 276 
Viemäriveden puhdistuslaitokset 270 
Viljelysmaiden vuokralleanto 45, 61 
Viljelyssuunnitelma, kaupungin maatilojen 60 
Viranhaltijat, ks. myös Työntekijät. 

» eläkkeitä koskevat asiat 29 
» eroamisiän saavuttaneille myönnetty oikeus pysyä virassaan 17 
» hautausavustusten ja ikälisien myöntäminen y m 27 
)> kaupungin palveluksesta ilman omaa syytään vapautuvien sijoittaminen 105 
» kaupungin ulkopuolella asumiseen myönnetyt oikeudet 18 
» kone- ja pikakirjoituslisät 18 
» leirirahan maksaminen heille 18 
» luontoisedut 19 
» oman mopedin käytöstä virkamatkoihin maksettava korvaus 32 
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Viranhaltijat, palkkausta, ylityö- ym. korvauksia koskevat asiat 3—9, 27 
» puhelinmaksujen suorittaminen viranhaltijan käytössä olevasta puhelimesta, ruo-

kailusta perittävä korvaus ym. 21, 22 
» sairauslomat ja virkavapaudet ym 26 
» sivutoimen hoitamiseen myönnetyt oikeudet 18 
» toimisto virkojen pätevyysvaatimusluokitus 1 
» vuosilomaoikeutta koskevat kysymykset 23 

Viransijaisuuspalkkioiden myöntäminen viranhaltijoille 27 
Virastojen ja laitosten, eräiden, sijoittaminen Työväen Säästöpankin taloon 71, 103 

» » » huoneistojen vuokrausta koskevat asiat 70 — 75 
Virastot ja laitokset, Meritullinkadun virastotalon käyttö y m 103, 261, 263 

» » » niille annetut vuosikertomusten laatimisohjeet 111 
» » » työpalkkatilasto 17, 111 

Virat, niiden täyttäminen haettavaksi julistamatta 18 
Virkalääkärien palkkauksen järjestely 4 
Virkasäännön muutoksesta aiheutuvien palkkajärjestelyjen toteuttaminen 2 
Virkavapaudet, viranhaltijoille myönnetyt 26 
Virvoitusjuoma- ym. kioskien vuokralleanto 83, 212 
Vuokralle annetut asuntotontit, alueet ym 42 — 54, 80 

» » bensiininjakeluasemat ym 50 
» » golfkentät, katukahvila-alueet ym 52 
» » kioskit, kukanmyynti- ja valokuvauspaikat 83, 85, 211, 212 
» » makkaran- ja jäätelönmyyntipaikat, myyntipaikat toreilla, kauppahallissa 

y m 82, 84 
» » näyttely- ja sirkusalueet, tinanvalantapaikat y m 53, 86 
» » varastoalueet ym 48—50 
» » viljelysmaat ym 45, 60, 62 

Vuokraoikeuden pidennykset ja siirrot 42 — 44, 51, 61, 62 
Vuokrasopimukset, kiinteistölautakunnan tekemät, niiden muuttaminen, siirtäminen, irtisano-

minen ym 34, 4 2 - 4 8 , 6 1 - 6 3 , 7 0 - 7 5 , 76, 77 
» satamalautakunnan tekemät 296, 298 
» urheilu- ja retkeilylautakunnan tekemät 211 

Vuokrasopimusten irtisanomisasiat, huoneen vuokralautakuntien käsittelemät 130 
Vuokrien, eräiden, tarkistamista ym. koskevat päätökset 40 

» kaupungin vuokralle antamien ja ottamien huoneistojen, korotukset ym 81 
Vuosikertomusten, virastojen ja laitosten, laatimisohjeet 111 
Vuosilomaoikeutta ja sen korvaamista koskevat kysymykset 23 
Väestönsuojat . 80 
Väestönsuojelulautakunnan kokoonpano, kokoukset, esitykset ja päätökset 220 
Väestönsuojelun menot ja tulot 222 
Väestönsuojelu toimisto, henkilökunta, toimisto, jaostojen työ y m 221 

» huoneiston vuokraaminen sitä varten 71 

Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano, kokoukset, esitykset ja lausunnot y m 260 —266 

Äitiys- ja lastenneuvolat, niitä varten vuokratut huoneistot 70, 72 
Äitiysavustus- ja perhelisätoimisto 185 



Viimeksi ilmestyneet julkaisut 

(Muut paitsi A IV ja V julkaisee Helsingin kaupungin tilastotoimisto) 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja englanniksi. 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
43. 1958. 
Jälkimmäinen osa (tilastokatsaus). 
3 9 - 4 1 . 1 9 5 4 - 5 6 . 

II—III. Ulkomaankauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulukot ja tavaraluettelo myös 
ruotsiksi ja englanniksi. 
20. 1958. 

IV. Helsingin kaupungin teollisuuslaitokset. Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten lautakunnan 
julkaisema vuosikertomus. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi. 
44. 1959. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. Suomen- ja 
ruotsinkielinen, englanninkielinen katsaus. 
44. 1959. 

VI. Opetuslaitokset. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen laitos, taulukot myös englanniksi. 
26. 1957/58. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. 
Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkielinen sisällysluettelo. 
48. 1959. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
70. 1957. (vuosikerta 1952 ei vielä ole ilmestynyt). 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. 
Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
32. 1960. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 
Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
37. 1959. 

F. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. 
Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
Ajankohtainen irtolehtijärjestelmää käyttäen. 

G. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. 
Suomen- ja ruotsinkielinen teksti. 
11. 1960. 


