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„ sitä varten varattu paikka Hakaniementorin varrella 26 

Kauppahallien tarkastajan toimi, esitys sellaisen perustamisesta 122 
Kauppahallit, niissä vapaiksi tulleiden puotien luovuttaminen huutokaupalla . . . . 190 

„ niitä varten vahvistetut uudet järjestyssäännöt 205 
„ ,, „ 1909 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 154 

Kauppahinta, alennettu, tontista 202 
„ maksamaton, myönnetty oikeus sen vakuudeksi tallettaa obligatsioneja 202 
„ työväenasuntoihin käytetyn tontin, sen koron alentaminen 202 

Kauppakirjan antaminen tonteista n:ot 14 Annan- ja 9 Fredrikinkadun varrella . . 37 
Kauppakojut, kiinteät, niitä varten julkaistut järjestyssäännöt 205 

„ niiden asettamiseen määrätyille paikoille myönnetty oikeus 189 
„ niistä harjoitetun kaupan järjestäminen 174 

Kauppakoulu, Edv. Hedengrenin, sille myönnetty avustus 117 
Kaupungin kiinteä omaisuus, 1909 vuoden tulosäännön mukaan siitä odotettavat tulot 156 

„ velat, 1909 vuoden menosääntöön niitä varten otetut määrärahat . . . . 144 
„ virastot, avaramman tilan varaaminen niille 75, 271 
„ „ 1909 vuoden menosääntöön niitä varten otetut määrärahat . . . 145 

Kaupunginarkkitehdille myönnetty palkankorotus 81, 146 
„ vahvistettu muutettu johtosääntö 82 

Kaupunginarkkitehdin vuosikertomus 270 
Kaupunginasemakaava, erään Vallilan alueen ottaminen siihen 2 
Kaupunginasemakaava-arkkitehdin johtosääntö 80 

„ vaali 79 
Kaupunginasemakaavan kartta 206 

„ muutos, Hakaniementoria koskeva 26, 288 
„ „ VI kaupunginosaa koskeva 1 
„ „ korttelia n:o 139 koskeva 3, 288 
55 51 n 55 372 „ 1 
„ „ Södervikin aluetta koskeva 1 
„ „ tonttia n:o 2 Ratakadun varrella koskeva . . . . 2 

Kaupunginasemakaava-toimikunta, lisätty, ehdotus sellaisen asettamisesta 80 
„ sen asettaminen . 78 
„ „ johtosääntö 79 
„ „ vuosikertomus 287 

Kaupungineläinlääkäri, hänelle myönnetty palkankorotus 104 
„ hänen apulaiselleen myönnetty palkankorotus 104 

Kaupungininsinöörin vuosikertomus . 260 
Kaupunginkassan tarkastukset 196 
Kaupungin]ähetys, sen työkoteja varten myönnetty avustus 133 

„ sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . . 136 
Kaupunginmaan vuokraaminen . . . . 12 
Kaupunginosa, VI, sen asemakaavan muutos 1 

„ „ uusi rakennusjärjestys osalle sitä 5 
„ XII, rakennusjärjestys erinäisille sen kortteleille 4 
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Kaupunginosa, XIII , XIV ja XV, niiden tonttien myyntiä varten vahvistettu ohjelma 34 
„ „ „ „ „ rakennusjärjestys erinäisille kortteleille niissä . . 4 
„ „ „ „ „ sisäpuoliset rakennusrajat niissä 5 
„ „ „ „ „ tasotustöitä varten vahvistettu ohjelma 34 
„ 7, „ „ „ vahvistettu rakennusjärjestys niille 3 
„ „ „ „ „ yhteisiä piha-alueita niissä 5 
„ XV, sen asemakaavan laajennus 2 

Kaupunginpalvelijain kesälomaa varten myönnetty määräraha 74, 145 
Kaupunginpuutarha Eläintarhassa, ajotien rakentaminen sinne 278 

„ „ tasotus- y. m. töitä siellä 281 
Kaupunginpuutarhurin asunnon rakentaminen Eläintarhaan 60, 67, 276 

„ vuosikertomus 278 
Kaupunginvaltuusmiehet 176 
Kaupunginvaltuuston kokoukset y. m 177 

„ kokoussalin käyttäminen rikosjutun käsittelemiseen 163 
„ käyttövarat 1909 vuoden menosäännön mukaan 155 

Kehäjohto, Kaasulaitoksen 67, 85, 158, 312 
Kelkkamäet 275, 285 
Kemisti, Vesijohtokonttorin, hänelle vahvistettu johtosääntö 83 
Kemistintoimen perustaminen Vesijohtokonttoriin . . . . . . 82 
Keskusvaalilautakunta, Uudenmaan läänin, sen jäsenten vaali 162 
Kestikievarin voimassapito 205 

„ „ anomus kaupungin vapauttamisesta siitä 205 
Kesäasuntojen hankkimista varten lapsille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 136 
Kesäkotia varten tuberkelitautisille kansakoulunoppilaille Anniskeluyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 136 
Kesäloma kaupungin työntekijöille 82 

„ kaupunginpalvelijoille 74, 145 
„ Marian sairaalan taloushenkilökunnalle 106 
„ katso myös Virkaloma. 

Kesäsiirtoloita varten kansakoulunoppilaille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 136 

„ „ työläisnaisille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 137 
Kesätyöskentelyn hankkimista varten lapsille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 136 
Keuhkotautispaviljongit, Työ- ja vaivaistalon 55 
Keuhkotautisten henkilöiden hoitoa varten Leppäsuon sairaspaviljongissa myönnetty 

määräraha 105 
Kielto, peruutettu, täyttää erinäisiä vesialueita 34 

„ pitää sikotarhaa 195 
Kiinnitykset, hankitut ja uusitut 203 
Kiinnitysten siirto 201 
KiinteistÖkirjan täydennys 203 
Kiinteistöt, kaupungin, niiden uudestiarvioiminen 204 

„ ulkomaiden alamaisten oikeus omistaa sellaisia 174 
Kiinteä omaisuus, kaupungin, siitä 1909 vuoden tulosäännön mukaan odotettavat tulot 156 
Kimnaasi, Aleksanterin-, neuvottelut sen kanssa tontiliostosta 15, 18 
Kioskit, niiden asettaminen 174, 189, 206 
Kirjanpidon perusteet, teknillisten laitosten 89 
Kirkkoherran puustelliksi myyty tontti , . . . . • 37 
Kirvesmiesten ammattiosasto, Perustuslaillinen, sille Anniskeluyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha , . • 138 
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Kivelän mielenvikaisten hoitolaitoksen käyttäminen vastaanottolaitoksena 55 
Klubioikeuksien myöntäminen 172 
Koiratallin korjaus Fredriksperissä 64 
Koirien verottamisen silmälläpitoa varten myönnetty määräraha 109 
Kojut, kiinteät, niitä varten vahvistetut järjestyssäännöt 205 

„ niiden asettamiseen määrätyille paikoille myönnetty lupa 189 
„ niistä harjoitetun kaupan järjestäminen 174 

Kokoussali, Kaupunginvaltuuston, sen luovuttaminen rikosjutun käsittelemiseen . . 163 
Kokoussalien käyttämistä varten vahvistetut järjestyssäännöt „ . 161 
Kolerakulkutaudin aiheuttama hedelmäkaupan rajoittaminen 206 

„ „ tulli- ja pakkahuoneen puhdistaminen 50 
„ aiheuttamat toimeenpiteet 106 

Kolmevuotiskatselmukset, Rahatoimikamarin toimittamat 204 
Komitea halpojen asuntojen saannin lisäämistä varten 6 

„ kansakoulujen tarkastuksen uudestijärjestämistä varten 112 
„ kansakoulunopettajani ja -opettajattarien palkkain järjestelyä varten . . . . 115 
„ kunnallisen teurastamon rakentamiskysymystä varten 61 
„ lisätilan hankkimista varten kaupungin virastoille 124 
„ Töölön kaupunginosan rakennusjärjestyksen laatimista varten . . . . . . . 123 

Konserttitalo, kysymys tontin luovuttamisesta sitä varten 29 
Korjaus, Fredriksperin koiratallin . 64 

„ kaupungin katujen ja yleisten paikkojen 68, 260 
„ „ rakennusten ja talojen 67, 270 
„ „ satamien 68, 265 
„ „ teiden ja viertoteiden 68, 265 
„ tavaravajojen sähköjohtojen 195 
„ tulli- ja pakkahuoneen palohälyytyslaitoksen 64 

Korjaustöitä Bengtsärin kasvatuslaitoksessa • 52 
„ Etsivän poliisiosaston huoneistossa 65 
„ Kasarmintorin kauppahallissa 63 
„ Marian sairaalassa 272 
„ Raatihuoneessa 75, 271 
„ Rantatorin kauppahallissa 272 
„ talossa n:o 22 Mariankadun varrella 195 
,, „ „ 6 Vuorimiehenkadun varella 28 
„ tulli- ja pakkahuoneessa 64, 270 
„ Työ- ja vaivaistalossa 65 
„ Vanhankaupungin poliisivahtikonttorissa - 195 

Korkeasaaren laitteiden kunnossapitoa varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 134 

Korot, vaivaishoidolle lahjoitettujen rahastojen, niiden käyttö 219 
„ 1909 vuoden tulosäännön mukaan 155 

Korvaus erinäisten lautakuntien jäsenille 124 
„ Greijuksen ja Gumtähden tilojen huonosta hoidosta 38 
„ huoneiston luovuttamisesta 201 
„ kaupungin vuokraajille 23 
„ palovahingosta 201 
„ tapaturmasta 200 
„ vahingoittuneesta hevosesta 201 
„ „ purjeveneestä 201 

Koti palvelijattaria varten, sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 137 
„ tehtaalaisnaisia „ „ „ „ „ „ 137 

Kottbyn tilan vuokraaminen 38 
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Koululaivan vapauttaminen satamamaksuista • 122 
Kouluoppilaille annettu maksuton uimaopetus 38 
Kouluoppilas, katso myös Kansakoulunoppilas. 
Koulupuutarhan järjestäminen Savilaan 278 
Koulutorin tasottaminen 280 
Kranck, E. A., arkkitehti, hänelle myönnetty matkastipencli 108 
Kreuger, H. O., hänen testamenttinsa 199 
Kristillinen Työväenyhdistys, Helsingin, Anniskeluyhtiön voittovaroista sille myönnetty 

määräraha 138 
Kroijerus, Hj. ja M., heidän lahjoitusrahastonsa 130 

„ Mimmi, hänen testamenttinsa , 129 
Kulovalkeita kaupungin metsissä 274 
Kunnallisasetus, uusi, lausunto sitä tarkoittavasta ehdotuksesta 160 
Kunnallishallinto, 1909 vuoden menosääntöön sitä varten otetut määrärahat . . . . 145 
Kunnallisia töitä varten vahvistetut työsäännöt 82 
Kunnallisneuvosmiehen virka, puuttuva vakanssisäästö 161 
Kunnallispormestarin virka, avoin, sen hoito 73 

„ „ puuttuva vakanssisäästö 161 
Kunnan antamat lainat puutteenalaisille työläisille 224 

„ työväenasunnot, hallintolautakunnan asettaminen niitä varten 62 
„ „ myönnetty määräraha kaluston hankkimista varten niihin . 132 
„ „ niiden rakentaminen Leppäsuolle ja Kallioon 67, 157 
„ „ „ „ Vallilaan 7, 11 

61 
157 
204 
137 
29 

123 
205 

139 
155 

35 
195 
19 

190 
155 

136 
343 

„ „ „ rakentamista varten annettu lisämääräraha . . . . 
„ „ vuokria niistä 1909 vuoden tulosäännön mukaan 

Kuulutusten, Rahatoimikamarin, paneminen sanomalehtiin 
Kuuromykkäin opetusta varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 
Kuvaamataidetten näyttelyhallia varten luovutettu tontti 
Kuvaaminen, häviävän Helsingin 
Kyydityksen voimassapito 
Käsiammattilaiskoulut. katso Alemmat käsiammattilaiskoulut. 
Käsityökoululle Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 
Käytettävissä oleva säästö 1909 vuoden tulosäännön mukaan 
Käytettävänä olevia tontteja Töölön kaupunginosissa 
Käyttöoikeus korttelin n:o 20 ranta-alueeseen 

„ Turvikin huvilapalstaan, sen luovuttaminen Lepokoti-yhdistykselle. . . 
„ vapaampi, kahteen vuokrattuun alueeseen 

Käyttövarat, Kaupunginvaltuuston, 1909 vuoden menosäännön mukaan 
Köyhäin lasten työkotien toimikunnalle Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 
Köyhäinasianajajan vuosikertomus 

Laakson tonttipalstaan litt. B. myönnetty vapaampi käyttöoikeus 190 
„ tonttipalstain litt. A, B, C ja D vuokraaminen 42 
„ viljelyspalstan n:o 7 vuokraaminen 42 
„ » n:o 9 „ 43 

Lahjoitus, neuvosmiehenleski Hilma Söderströmin 126 
„ Paulig puolisoiden, sen luovuttaminen „Bertha-Marian koti" yhdistykselle 130 

Lahjoitusrahasto, katso Rahasto. 
Lahjoitusrahastojen hoito vuonna 1907 71 
Laidunmaan vuokralleanto 189 
Lainat, kahta vuotta lyhyemmälle takaisinmaksua]'alle otetut 14, 17,46,47,49,54,57,87, 158 

„ „ „ pitemmälle „ „ 14, 17, 46, 47, 54, 57, 84, 158 
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Lainat, puutteenalaisille työläisille annetut 224 
„ 1909 vuoden tulosääonön mukaan 157 
„ katso myös Obligatsionilaina. 

Lainausliike, Kansankirjaston 252 
Laituri, katso Rantalaituri. 
Laivanveistämön alue 48 
Lannan hankinta, hyljätty anomus siitä 194 
Lapinlahden rantakaistaleen käyttö 26, 277 
Lapinniemi, omistusoikeus siihen 27 
Lapsenpäästölaitoksia varten anottu avustus 30 

„ „ anotut maksuttomat tontit 30 
Lapsensynnyttäjät, varattomat, sairaanhoitopaikkojen puute 30 
Lapsia, alaikäisiä, joille holhooja on määrättävä 341 
Lastenhoitoyhdistys, katso Yhdistys lastenhoidon edistämiseksi. 
Lastenkoti aviottomia lapsia varten, sen hyväksi tehty testamentti . . 126 

„ sitä varten Pelastusarmeijalle Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 137 

„ „ „ Rouvasväenyhdistykselle Anniskeluyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 136 

„ „ „ Valkonauha-yhdistykselle Anniskeluyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 137 

Lastenseimeä varten Sörnäsissä Pelastusarmeijalle Anniskeluyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 137 

Lastentarha, katso Kansanlastentarlia. 
Laurell, A. F., hänen rahastonsa vuosikoron käyttö 200 
Lausunto ehdotuksesta uudeksi kunnallisasetukseksi 160 

„ „ „ poliisijärjestykseksi 159 
„ Invaliditeettivakuutuskomitean mietinnöstä 160 
„ järjestyssäännöistä erinäisille huvilayhdyskunnille Helsingin pitäjässä . . . 160 
„ tonttien jakamisesta 36 
„ „ yhteenrakentamisesta 36 

Lautakunnat, erinäiset, kysymys korvauksesta niiden jäsenille 124 
Leikkikentän laittaminen Haapaniemeen 279 

„ „ Punanotkoon 280 
Lepokoti-yhdistykselle Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . . 137 

„ „ luovutettu käyttöoikeus Turvikin huvilapalstaan 19 
Leppäsuon sairaspaviljonki, myönnetty määräraha sairaanhoitoa varten 105 
Levin, Viola, hänen testamenttivaroistaan kaupungille tulevan osuuden suoritus kau-

punginkassaan 200 
Liikemiesyhdistykselle, Suomen, Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 139 
Liikennekonttorin tarpeita varten hankittava tila 49 

„ vuosikertomus . . 208 
Liikennemaksujen alentaminen pellavansiemenistä 120 

„ määrä 208 
„ takaisinsuoritus 121 

Liikennetie Pohjoissataman ja Siltavuorenrannan välillä 45 
„ Unioninkadun ja Rautatietorin välillä 16 

Lilius, Alb., fil. tohtori, valittu kansakouluntarkastajaksi 114 
Lindberg, A. V., oikeusneuvosmies, määrätty hoitamaan avointa kunnallispormestarin 

virkaa 73 
Lindman, F. W., huutokauppakasöörinleski, hänen eläkkeensä korotus 142 
Linnoitusesplanadi, Viaporin, Hernesaaren asema sen rajojen sisäpuolella 40 

„ „ peruutettu kielto erinäisten sen rajojen sisäpuolella ole-
vien vesialueiden täyttämistä vastaan 34 
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Lisätty Kaupunginvaltuusto 14, 16, 46, 47, 54, 56, 61, 84, 85 
Liuskapannujen asettaminen tulli- ja pakkahuoneeseen 64 
Lokajohdon laittaminen tonttiin n:o 5 Vaasankadun varrella 64 
Lokajohto, katso myös KanavoimistyÖt ja Viemärijohto. 
Lokakaivon laittaminen asemarakennuksen viereen 193 
Loo, Edv., oikeusneuvosmies, nimitetty oikeuspormestariksi 74 
Luentosali työmiehiä varten Kallion kansakoulutalossa 59 
Luistinratojen laittaminen 191, 278 
Lukusalit, Kansankirjaston, niiden käyttö 256 
Lunastaminen, Böhlen tilan hallintaoikeuden 12, 144 
Luotsilaitos, Vrakholman luovuttaminen sille 25 
Luovuttaminen, alueen, ruumisasemaa varten Kalliossa maksuttomasti 24 

„ „ Suomen Metsästysvhdistykselle ampumarataa varten maksut-
tomasti 33 

„ „ vähävaraisten asuntoja varten maksuttomasti 32 
Merisataman uimalaitoksen, Helsingin Uimaseuralle 38 

„ tonttien, katso Tontti. 
Lyhentäminen, taksoitettujen varojen, 1909 vuoden menosäännön mukaan 155 
LähtÖkatselmukset, Rahatoimikamarin toimittamat 204 
Lämmitysjärjestelmän muuttaminen Marian sairaalassa 64, 67 
Länsi-Rannan laiturin pitentaminen 48 
Lääkäri, Työ- ja Vaivaistalon, hänen vuosikertomuksensa 228 
Lääkärinapua varten tapaturmatilaisuuksissa myönnetty määräraha 110 
Löfgren, A. A., alaikäinen, hänelle myönnetty kasvatusavustus 142 

Maanviljelijäin Maitokeskusliike Osakeyhtiö, kysymys tontin luovuttamisesta sille. . 33 
Maatilat, kaupungin, niistä odotettavat tulot 1909 vuoden tulosäännön mukaan . . . 156 
Maihintulopaikka Uuden hautausmaan viereisellä rantakaistaleella 27 
Maistraatin ja Raastuvanoikeuden arkisto, poistettu määräraha sen aktuaarin henkilö-

kohtaisen apulaisen palkkaamista varten 145 
„ muutettu menosääntö 72 
„ puheenjohtajalle ja jäsenille myönnettävästä virkalomasta annettu lausunto 158 

Maitopisara-yhdistykselle Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . 136 
Majoitus, luonnossa suoritettu 337 
Majoituslautakunnan vuosikertomus 334 
Majoitusta nauttivien henkilöiden lukumäärä 335 
Makasiinivuokrien, maksamattomien, periminen 121 

„ määrä 208 
Makkien puhtaanapito 268 
Mallas juoma-asiain valmistus valiokunnan vaali 164 
Mallasjuomain anniskelun järjestely 166 

„ myyntioikeuksien myöntäminen 173 
Malmbyn huvilayhdyskunta Helsingin pitäjässä, rakennusjärjestyksen laatiminen . . 160 
Marian sairaala, ehdotus silmäpoliklinikan perustamisesta 108 

„ „ korjaustöitä 272 
„ „ korotettu palkkio yhdelle amanuenssille 107 
„ „ laina sen lisärakennusta varten 84, 85 
„ „ lisämääräraha desinfisioimiskoneen hankkimista varten 106 
„ „ lämmitysjärjestelmän muuttaminen 64, 67 
„ „ määräraha kesäloman valmistamista varten taloushenkilökunnalle . 106 
„ „ palkkio rakennushallituksen jäsenille 104 
„ „ vahvistettu uusi vuosirahansääntö 98 
n » vahvistetut uudet säännöt 93 
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Marian sairaala, ylilääkärinvirka kirurgisella osastolla 107 
„ „ 1909 vuoden tulosäännön mukaan odotettavat tulot sairaanhoidosta 156 
„ turvakoti, katso Seclmigradskyn pientenlastenkoulu. 

Martha-yhdistykselle Anniskeluyhtiöii voittovaroista myönnetty määräraha 137 
Matkastipenclejä kahdelle kansakoulunopettajalle osanottoa varten Lontoon piirustus-

kongressiin y. m. . . . . 116 
„ mielisairaiden hoitolaitosten tutkimista varten ulkomailla 108 

Matkastipendi Gustav Pauligin lahjoitusrahastosta 126 
„ „ „ „ määräykset sen antamista varten 125 
,, k an san kirjastonhoitajalle 119, 257 
„ lehtori J . Reuterille 119, 347 
„ työväenasuntojentarkastajalle 107 
„ katso myös Stipendi. 

Meilansiin kuuluvan alueen ottaminen kaupunginasemakaavaan 2 
Meno- ja tulosääntö, 1909 vuoden 65, 66, 69, 143 
Menosääntö, katso myös Vuosirahansääntö. 
Menot, sekalaiset, niitä varten 1909 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . . . 154 
Merholman vuokraaminen 39 
Meriläinen, Augusta, tarkastusmiehenleski, hänelle myönnetty eläke 141 
Metsänhoitajan vuosikertomus 273 
Metsästysyhdistykselle, Suomen, luovutettu alue 33 
Metsät, kaupungin, apuharvennus niissä 273 

„ „ metsänperkaus „ 273 
„ „ niiden hoito , . . . . 273 
„ „ tukkipuiden leimaus niissä 274 

Mielenvikaisten hoitolaitoksen vuosikertomus 229 
Mielisairaiden hoitolaitoksen rakentaminen maaseudulle 56 

„ hoitolaitosten tutkimista varten ulkomailla myönnetyt matkarahat . . 108 
„ siirtola Sipoon pitäjässä 238 

Mielisairashoidon järjestäminen 55 
Mittausmaksujen määrä 208 
Monopoliseeraaminen, väkijuomain anniskelun ja vähittäismyynnin 164 
Moottori, katso Imukaasumoottori. 
Moottorit, sähköjohtoverkkoon yhdistettävät 48 
Morsian saaren vuokraaminen 40 
Muinaismuistolautakunnalle myönnetty määräraha 123 
Muistomerkki kaatuneiden suojeluskaartilaisten haudoille 163, 276 
Muistopuhe kauppias K. H Renlundin kuoleman johdosta 163 

„ pormestari E. Öhmanin kuoleman johdosta 163 
Muistutusasiassa annettu selitys . 161 
Mukavuuslaitoksen siirto 193 
Mullan saantiin kaupungin varastosta myönnetty lupa 194 

„ valmistaminen Tehtaanpuistossa 276, 284 
Muurarimestari Alex. Artin rahaston käyttö 278 
Muuttoavustus rakennuksen poisviemistä varten 201 
Myrkyllisiä aineita, oikeus niiden kaupan harjoittamiseen 176 
Myrskylän turvakodin kustannuksien kaupungin suoritettava osuus 220 
Myynti, erinäisten alueiden, valtionrautateille 23 

„ tonttien, katso Tontti. 
Myyntioikeudet, mallasjuomani 173 

„ palo- ja väkiviinan paljottais- . . 174 
„ viinien ja muiden miedompain juovutusjuomain 168 
„ väkijuomain vähittäis- 170 

Kunnall. kert. 1908. 49 



370 Asiarekisteri. 

Mäntymäki Eläintarhassa, lupa sen käyttämiseen kansanjuhlia v. m. varten . . . . 189 
n „ „ „ „ lähetvsjuhlaa varten 190 

Naisasialiitto Unionille AnniskeluyhtiÖn voittovaroista myönnetty määräraha . . . . 137 
Naisten työkodilta Sörnäsissä jääneiden varojen käyttö 133 
Nordman, G., ent. ulosottoapulainen, hänelle myönnetty eläke 141 
Nordmann, P., fil. tohtori, hänelle myönnetty tekijäpalkkio 141 
Nuorisoklubille, Helsingin Perustuslailliselle, AnniskeluyhtiÖn voittovaroista myönnetty 

määräraha 138 
Nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle AnniskeluyhtiÖn voittovaroista myönnetty 

määräraha 138 
Nurmikkojen kasteleminen 283 
Nyberg, Arvid, oikeusneuvosmies, lisäpalkkio hänelle v. t oikeuspormestarina ollessaan 72 
Nystedt, Anna, opettajatar, hänelle myönnetty eläke 142 
Näköala Ullanlinnanvuorelta 28, 37 
Näyttelyhalli, kuvaamataidetten, paikan luovuttaminen sitä varten 29 

Obligatsioneille pantu vero Ranskassa 87, 144 
Obligatsionien arvonta 197 

„ tallettaminen maksamattoman kauppahinnan vakuudeksi 202 
Obligatsionilainan ottaminen 84 

.. vuodelta 1902 aiheuttamien menojen suorittamista varten myönnetty 
määräraha 87 

Observatoorirakennus 20 
Ohjelma tasotustöitä varten Töölön kaupunginosissa 34 

„ tonttien myyntiä varten Töölön kaupunginosissa 34 
Oikeuksia mallasjuomain anniskeluun 166 

„ „ myyntiin 173 
„ palo- ja väkiviinan paljottaismyyntiin 174 
„ viinien ja muiden miedompain juovutusjuomain myyntiin 168 
„ väkijuomain anniskeluun 166, 171 
„ „ myyntiin 166, 170 

Oikeusapu työväelle 347, 352 
Oikeusneuvosmiehenvirka, sijaisen palkkaamista varten myönnetty määräraha . . . . 74 
Oikeuspormestarinviran hoitoa varten myönnetty määräraha 72 
Olander, M. Ch., hänen rahastoonsa kuuluvan tontin myynti 27 
„Oma koti" yhdistyksen anomus maksuttomasta tontista 32 
Omaisuus, kaupungin irtain 196 

„ „ kiinteä 156 
Omistusoikeus, Kasvitieteellisen puutarhan alueen 22 

„ Lapinniemen 27 
„ tonttien n:ot 14 Annan- ja 9 Fredrikinkadun varrella 37 
„ Tähtitieteellisen observatoorin alueen 21 

Ompeluseuraa varten AnniskeluyhtiÖn voittovaroista myönnetty määräraha 136 
Opettaja- ja opettajataryhdistys, Helsingin kansakoulujen, sille AnniskeluyhtiÖn voitto-

varoista myönnetty määräraha 136 
Opetus- ja sivistyslaitoksia varten 1909 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . 152 
Opintomatka, Työväenasiain lautakunnan sihteerin 351 
Osakuntataloa varten luovutettu tontti 28 
Osto, tonttien n:ot 1 Vilhelmin- sekä 1 ja 2 Fabianinkadun varrella 15 

„ Aggelbyn kartanon 13 
Oulunkylän huvilayhdyskunta Helsingin pitäjässä, järjestyssääntöjen y. m. laatiminen 160 
Oulunkylässä olevan alueen luovuttaminen Suomen MetsästvsyhdistykselJe 33 
Oulunkylä, katso myös Aggelbyn kartano. 
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Paikkoja osotettaessa satunnaista hedelmien y. m. myyntiä varten käytettävä menet-
telytapa 205 

„ virvoitusjuomavaunuja y. m. varten 189 
Pakkahuone, katso Tulli- ja pakkahuone. 
Pakkahuonehaaraosaston järjestäminen Länsi-Rannalle 49 
Pakkahuonetilan puute 48 
Paljottaismyyntioikeus, palo- ja väkiviinan, sen myöntäminen 174 
Palkankorotus kansankirjaston amanuensseille 119 

„ kaupunginarkkitehdille 81, 146 
„ kaupungineläinlääkärille 104 
„ kaupungineläinlääkärin apulaiselle 104 
„ Marian sairaalan amanuenssille 107 

Palkkain järjestely, kansakoulunopettajain ja -opettajattarien 115 
Palohälyytyslaitos tulli- ja pakkahuoneessa, sen korjaus 64 
Palojärjestys eräille huvilayhdyskunnille Helsingin pitäjässä 160 
Palolaitos, sitä varten 1909 vuoden menosääntöon otetut määrärahat 147 
Palopostit 298 
Palotoimikunnan vuosikertomus 211 
Palovahingonkorvaus, anomus siitä 201 

„ hävinneestä omaisuudesta 213 
Palvelijatarkotia varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . . 137 
Palvelijatarvhdistys, Helsingin, sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 137 
Palvelusväen, kunnollisen, palkitseminen 134 
Parantola, risatautisten lasten, sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 136 
Parmaajain, iSatamakonttorin, toiminta 199 
Patsaiden pystyttämiseen sähköjohtoa varten myönnetty lupa 206 
Paulig, Gustav, hänen lahjoitusrahastostaan matka-avustusten antamista varten vah-

vistetut määräykset 125 
„ „ ,, „ myönnetty matkastipendi 126 
„ puolisoiden lahjoituksen luovuttaminen „Bertha-Marian koti" yhdistykselle . 130 

Pelastusarmeijalle Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 137 
„ myönnetty lupa järjestää ulkoilmakokouksia kaupungin avoimilla 

paikoilla 190 
Pelastuskoti, Pelastusarmeijan, sitä varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 137 
„ Valkonauha-yhdistyksen, sitä varten Anniskeluyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 137 
Perustuslailliselle Kirvesmiesten ammattiosastolle Anniskeluyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 138 
„ Nuorisoklubille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 138 
„ Työväenyhdistykselle „ „ „ „ 138 
„ „ luovutettu tontti 32 

Pesonen, M., fil. maisteri, valittu kansakouluntarkastajaksi 114 
Pesuhuoneiden kunnossapito 269 
Petrolivalaistus 332 
Pientenlastenkouluille varatut tontit 33 
Piirustuskongressi Lontoossa, matkastipendejä osanottoa varten siihen 116 
Pikasuodattimet, amerikkalaiset, niiden asettaminen 294 

„ „ „ ostoa varten myönnetty määräraha . . . . 65, 153 
n „ vesijohtoveden puhdistaminen niillä 45 

Pikku-Huopalahden kansakoulua varten anottu avustus 161 
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Pikku Pässin vuokraaminen 43 
Pippingskölclin turvakotia varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 136 
Pitennysaika tonttien rakentamista varten 37 
Pohjalaisten osakuntataloa varten luovutettu tontti 28 
Pohjavesi, mahdollisuus saada sellaista 45 
Pohjavesitutkimukset 66, 153, 310 
Poikain ammattikoulu, katso Valmistava poikain ammattikoulu. 
Poikaklubia varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 136 
Poliisiasemaa varten Pengerkadun varrella myönnetty lisämääräraha 67 
Poliisijärjestys, ehdotettu lisäys siihen 159 

„ uusi, lausunto sitä tarkoittavasta ehdotuksesta 159 
„ „ sen julkaisemista varten myönnetty määräraha 111 

Poliisilaitos, sen menosääntö 109 
„ sitä varten myönnetty valtioapu 110 
„ „ „ 1909 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 147 

Poliisimiehistölle annettu maksuton uimaopetus 38 
„ hankitut voimistelupuvut 110 

Poliisitaloa varten osotettu tontti 25 
Poliisivahtituvan rakentamista varten Vanhaankaupunkiin myönnetty määräraha . . . 67 
Poppius, M., neiti, otettu Rahatoimikonttorin konttorikirjurintoimeen 76 
Postipakettiosastolla tullatut tavarat 209 
Prostitueerattujen naisten avustaminen 132 
Puhdistaminen, Töölönlahden veden 44 

„ vesijohtoveden, kemiallisilla aineksilla 45 
Puhe kauppias K. H . Renlundin muistoksi 163 

„ pormestari E. Öhmanin „ 163 
Puhelimen asettamiseen tulli- ja pakkahuoneeseen myönnetty lupa 196 
Puhelinkioskien asettamista tarkoittava anomus 206, 277 
Puhtaanapito, erinäisten katuosuuksien, sen ottaminen kaupungin liuostaan 193 

„ yksityisten omistamien talojen, sitä koskevien sopimusten irtisanominen 193 
Puhtaanapitolaitos, sen menot 267 

„ sitä varten 1909 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . . 69, 157 
Puistojen hoito 282 

„ käyttäminen kansanjuhliin y. m 189 
Puistolaitteet Ullanlinnanvuorella 20 
„Puita köyhille" yhdistykselle myönnetty avustus 133, 134 
Punanotko, leikkikentän laittaminen sinne 280 
Puodit Hietalahdentorin kauppahallissa, anomus niiden vuokran alentamisesta . 190, 191 

„ kauppahalleissa, niiden luovuttaminen huutokaupalla 190 
Puutaimistojen kunnossapitoa varten 1909 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . 69 
Puutaimiston perustaminen Savilaan 280 
Puutarhalautakunta, sen vuosikertomus 275 

„ sille myönnetty lisämääräraha 123 
Puutarhayhdistyksen entisellä tiluksella Eläintarhassa olevan rakennuksen palo . . . . 195 
Pövtäkirjakieli, Työväenasiain lautakunnan 348 

Raastuvanoikeuden menosäännön muuttaminen . . 72 
n väliaikaisen viidennen osaston ylläpitoa varten myönnetty määräraha 74 

Raatihuone, sen muutos- ja korjaustyöt avaramman tilan hankkimiseksi kaupungin 
virastoille 74, 271 

Rahasto, Fr. J . von Beckerin, siihen kuuluvan tontin myynti 28 
n » n n n siitä myönnettyjä avustuksia palvelijoille 200 
„ J . Dannströmin, sen vuosikorkojen käyttö 104 
„ H. Ch. Gripenbergin, pahantapaisten lasten turvakotia varten, sen käyttö . . 51 
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Rahasto, Richard Heimbergerin palkinto- 127 
„ Helsingin Anniskeluyhtiön, pahantapaisten lasten turvakotia varten, sen käyttö 51 
„ Helsingin Vähittäismyyntiyhtiön, pahantapaisten lasten turvakotia varten, sen 

käyttö 51 
„ H. O. Kreugerin, sen vuosikorkojen käyttö . . . . 199 
„ Hj . ja M. Kroijerus'en lahjoitus-, sen vuosikorkojen käyttö 130 
„ kunnollisen palvelusväen palkitsemista varten, siitä jaetut avustukset 134 
„ A. F. Laurellin, sen vuosikorkojen käyttö . 200 
„ M. Ch, Olanderin, siihen kuuluvan talon myynti 27 
„ Gustav Pauligin lahjoitus-, määräyksiä matka-avustusten antamista varten . 125 
„ „ „ „ siitä myönnetty matkastipendi 126 
„ K. H. Renlundin, käsityöpajoissa ja tehtaissa palvelevien oppilaiden ja nuorten 

työntekijäin hyväksi 127 
„ „ „ „ stipendejä varten päästötodistuksen saaneille kansakoulun-

oppilaille 127 
„ Hilma Söderströmin lahjoitus- 126 

W. J . E. Westzynthius'en 129 
„ J . G. Wilckmanin, Sörnäsin kansakoulun köyhien oppilaiden hyväksi . . . . 131 
„ E. J . Willstedtin, vastaista ukkokotilaitosta varten 128 
„ Alex. Ärtin, sen käyttö 278 

Rahastot, vaivaishoidolle lahjoitetut, niiden korkojen jakaminen 219 
Rahatoimikamarin jäsenet 207 

„ kokoukset v. m 207 
„ kuulutusten paneminen sanomalehtiin 204 

Rahatoimikonttorille vahvistettu uusi menosääntö 75, 146 
Raitioteiden uudest¡rakentaminen 62 
Raitiotie- ja Omnibusosakeyhtiölle vuokratut tontit 41 
Raittiusopetuskursseja varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha. . 138 
Raittiusyhdistyksille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetyt määrärahat . . . . 138, 139 
Rajaviivan määrääminen korttelin n:o 20 merenpuoliselle sivulle 195 
Rakennuksen poisviemistä varten myönnetty muuttoavustus 201 
Rakennukset, kaupungin, niiden korjaaminen 270 
Rakennusjärjestys erinäisille huvilayhdyskunnille Helsingin pitäjässä 160 

„ „ kortteleille X I I kaupunginosassa 4 
„ „ „ XII I , X I V ja XV kaupunginosissa 4, 288 
„ XII I , XIV ja XV kaupunginosille 3 

muutettu, kortteleille n:ot 180, 182, 183 ja 185 4 
„ osalle VI kaupunginosaa . 5 
„ Vallilan alueelle 7, 9 

Rakennuskonttorin toiminta 260 
Rakennuskorkeuden ylittämisestä tehty anomus 37 
Rakennuslautakunnan asettamisesta tehty anomus 78 
Rakennuspiirustuksia, Rahatoimikamarin hyväksymiä 203 
Rakennusrajat, sisäpuoliset, erinäisille tonteille XII I , XIV ja XV kaupunginosissa. . 5 
Rakennustentarkastaja R. Björnbergin virkaerohakemus 76 
Rakennusten tarkastajan johtosääntö 76 

„ kertomus 258 
„ vaali 78 

Rakennustoimeen, tonttien luovuttaminen yksityiseen 26 
Rakennustoimikunta, Kallion uuden kansakouiutalon 59 

„ kunnan työväenasuntojen 11 
„ Marian sairaalan, palkkio sen jäsenille 104 
„ Ratakadun kansakouiutalon 59 
„ Sähkölaitoksen 57 
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Rakennustoimikunta, Työ- ja vaivaistalon 54 
Rakennustoiminta, kunnan, Vallilassa 7 
Rakennustöiden, kunnan, antaminen urakalle 162 
Ranta-alue, Uudenmaan pataljoonan kasarmin, käyttöoikeus siihen 195 
Rantakaistale Uuden hautausmaan vieressä, sen käyttö 26, 277 
Rantalaiturit, niiden valaisemista varten 1909 vuoden menosääntöön otettu määräraha 70 

„ niitä varten 1909 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 68 
Rantatie Siltavuoren- ja Pohjois-Rannan välille 276 
Rasituksia, yleisiä, varten 1909 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 153 
Ratkaisemattomat asiat, Kaupunginvaltuuston diaariin merkityt 158 
Rauta- ja metallityöntekijäin ammattiosasto, Helsingin ruotsalainen, sille Anniskelu-

yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 138 
Rautatiepenger, Töölönlahden, sen alla käyvän kanavan laajentaminen 23 

„ „ „ leventäminen 23 
Rautatieraiteiden laskeminen Katajanokalle 63, 270 
Ravintolaliikettä koskevan päätöksen johdosta tehty valitus 173 
Reimarsin tila, hylätty anomus huvilatonttien vuokraamisesta siitä 38 

„ „ maan luovuttaminen siitä valtionrautateille 23 
Renlund, K. H., hänen testamenttinsa 127 

„ „ „ puhe hänen muistokseen 163 
Reuter, J., lehtori, hänelle myönnetty matkastipendi 119, 347 
Rikberg, H., neiti, otettu Rahatoimikonttorin konttorikirjurintoimeen 76 
Risatautisten lasten parantolayhdistykselle Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 136 
Rohdoskaupan harjoittamiseen myönnetty oikeus 175 
Rouvasväenyhdistykselle Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . . 136 
Runeberginesplanadi, viemärijohdon laskemiseen sen alle myönnetty lupa 191, 277 
Runsimiehet, Satamakonttorin; niiden toiminta 199 
Ruoholahden Rantakatu, lupa sivuraiteen laskemiseen sille 192 
Ruokaa varten köyhille kaasakoulunoppilaille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 136 
Ruotsalaiselle Työväenyhdistykselle Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha ! 138 
Ruumiinkuljetuksia varten myönnetty määraraha 111 
Ruumisasemaa varten luovutettu alue Kalliossa 24 

Sailors Home'lle Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 139 
Sairaala keuhkotautisia varten Leppäsuolla 105 

„ tulirokkotapauksia varten Hesperiassa 108 
„ Työ- ja vaivaistalon, sen vuosikertomus 228 
,, venerisiä tauteja varten, ehdotus sellaisen järjestämisestä Työlaitoksen raken-

nukseen 55 
Sairaanhoito keuhkotautisia varten Leppäsuolla 105 

„ Marian sairaalassa, tulot siitä 1909 vuoden tulosäännön mukaan 156 
Sairaanhoitotarkoituksia varten ehdotettu Työ- ja vaivaistalon rakennusten käyttä-

minen 55 
Sairaankuljetus vaunun hankkiminen 147 

käyttö 214 
Sakarinkadulla olevan rakennuksen säilyttämiseen myönnetty lupa 194 
Sallin tiluksen viljelyspalstan n:o 2 vuokraaminen 41 
Sandelin, E., lääk. ja kir. tohtori, uudestaan valittu Marian sairaalan kirurgisen osas-

ton ylilääkäriksi 107 
Sanomalehdet, Rahatoimikamarin kuulutusten ja tiedoksiantojen paneminen niihin . . 204 
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Santaholma, peruutettu kielto viereisen vesialueen täyttämistä vastaan. . . 34 
Satama-alue, anomus kalastuksen järjestämisestä siellä 192 
Satamakapteenille tuleva ylöskantoprosentti 199 
Satamakonttorin kirjanpitäjälle tuleva ylöskantoprosentti . . . . o 199 

„ parmaajain ja runsimiesten toiminta 199 
Satamamaksut, koululaivan vapauttaminen niistä 122 
Satamat, niitä varten 1909 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 68 

„ Rakennuskonttorin toimittamat korjaus- y. m. työt niissä 265 
Savila, koulupuutarhan järjestäminen sen alueelle 278 

„ puutaimiston perustaminen „ 280 
Savutarkastus, lakkautettu määräraha sitä varten 150 
Sedmigradskvn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti, H. O. Kreugerin rahaston vuosi-

korkojen käyttäminen avustukseksi niiden oppilaille . 199 
„ pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti, niiden vuosikertomukset . . , 244 
„ „ „ „ „ tonttien varaaminen niille . . 33 

Sekalaiset menot 1909 vuoden menosäännön nmkaan 154 
„ tulot 1909 vuoden tulosäännön mukaan 156 

Selitys muistutusasiassa 161 
Seurakunnat, Helsingin ruotsalaiset ja suomalaiset, niiden hallintokunnan anomus kaup-

pakirjan antamisesta . . . 37 
„ „ „ „ „ „ hautausmaa-komitea 26 

Seurasaaren laitteiden kunnossapitoa varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 134 

Sihteeri, Työväenasiain lautakunnan, katso Työväenasiain lautakunta. 
Siirtola mielisairaita varten Sipoon pitäjässä 238 
Sikotarhan pitämistä vastaan annettu kielto 195 
Silmäpoliklinikka, ehdotus sellaisen perustamisesta Marian sairaalaan 108 
Simonkadun lehtokujapuut 278 
Sisäpuoliset rakermusrajat Töölön kaupunginosissa 5, 287 
Sivuraiteiden laskemiseen myönnetty lupa 192 
„Skärgärdsfiskarenas andelslag" nimiselle osuuskunnalle myönnetty määräraha . . . . 134 
Snellman, Hannes, varatuomari, määrätty hoitamaan kunnallisneuvosmiehen virkaa . 73 
Sockenbackan huvilayhdyskunta Helsingin pitäjässä, rakennusjärjestyksen laatiminen 

sille ' . / 160 
Sofielundin tiluksen vuokraaminen 38 
Sokeain miesten työlaitosta varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 137 
Sokeainkodin hyväksi tehty testamentti 128 
Sosiaaliset tutkimukset, Työväenasiain lautakunnan sihteerin harjoittamat 351 
Sotaväkeen kuuluvat henkilöt, jotka nauttivat majoitusta , 335 
Sotilaiden vahingonteko kaupungin metsissä 193 
Sotilasjoukkueen, marssivan, tieltä väistyminen 159 
Sovintolautakunta väkijuomamonopolia varten 165, 166 
Staffansbvn huvilayhdyskunta Helsingin pitäjässä, rakennusjärjestyksen laatiminen sille 160 
Stipendejä alempain käsiammattilaiskoulujen oppilaille 127 

„ päästötodistuksen saaneille kansakoulunoppilaille 127 
„ katso myös Matkastipendi. 

Ström, J., vahtimestarinleski, hänelle myönnetty eläke 142 
Suihkukaivo Kauppatorilla, määräraha sen muutostöitä varten 193 

„ „ sitä varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 134 

Suksimäkeä varten Eläintarhassa myönnetty määräraha 65 
Sulhanen saaren vuokraaminen 41 
Sulkemisaika, Länsi-Rannau voihallin 205 

„ Rantatorin kauppahallin 205 
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Sundvall, V., leskirouva, kirjastonamaimenssi, hänelle myönnetty eläke 143 
Suodattaminen, vesijohtoveden 45, 153, 299 
Suodattimien osto vesijohtoa varten . 85 
Suoja-alue vesijohtoputkea varten, sille rakentaminen . 24 
Suojeluskaartilaiset, haavoitetut, niille myönnetyt avustukset 140 

„ kaatuneet, hautapatsaan pystyttäminen heidän haudoilleen . 163, 276 
Suomen Eläin suo jelusyhdistykselle Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 137 

„ kansalaisoikeuksien anomukset 175 
„ Liikenneyhdistykselle Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha. . 139 
„ Metsästysyhdistykselle luovutettu alue 33 
„ Naisyhdistykselle Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . . 137 
„ Satama ja vesiliikennetyöntekijäin liiton osastolle n:o 18 Anniskeluyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 138 
Sähköjohdon vetäminen yli kadun, lupa siihen 206 
Sähköjohtoja varten tarkoitettujen patsaiden pystyttäminen, siihen myönnetty lupa . . 206 
Sähköjohtojen korjaaminen tavaravajoissa 194 
Sähkölaitoksen aliasema- ja hallintorakennuksen rakentaminen 57 

„ johtojen liittämistä varten vahvistetut säännöt 47 
„ rakentamista varten myönnetty määräraha 67, 158 

Sähkövalojohdot kaupungin kaduilla, riita niiden poistamisesta 162 
„ X, X I ja X I I kaupunginosissa 163 

Sähkövirran hinta 48 
Säilytysajan lyhentäminen pakkahuoneeseen otetuille tavaroille 162 
Säännöt Helsingin kunnallisia töitä varten 82 

„ Sähkölaitoksen johtojen liittämistä varten 47 
„ katso myös Johtosääntö ja Järjestyssäännöt. 

Säästö, käytettävissä oleva, 1909 vuoden tulosäännön mukaan 155 
Säästölaskelman perusteet budgettia laadittaessa 88 
Söderström, Hilma, neuvosmiehenleski, hänen lahjoituksensa 126 
Södervikin alue, uuden kaasutehtaan rakentaminen sinne 56 

„ aluetta koskeva asemakaavan muutos 1 
Sörnäsin kansakoulu, J . G. Wilckmanin rahasto sen köyhien oppilaiden hyväksi . . . 131 

„ kansanlastentarhalle myönnetty oikeus mullan saantiin kaupungin varastosta 194 
„ Rantakatu, myönnetty lupa sivuraiteiden laskemiseen sinne . 192 

Taimilavalaitteiden muutto Tehtaanpuistosta Eläintarhaan 65 
Taimilavalannan valmistus 276, 284 
Taimitarha 273 
Taivallahden ja Töölönlahden välille rakennettava kanava, ehdotus siitä 44 
Takaisin suoritus, liikennemaksujen 121 
Takaussitoumukset, Rahatoimikamarin hyväksymät 203 
Taksa kaupungin ajureille, ehdotus sellaiseksi 159 
Taksoitettujen varojen lyhentäminen 1909 vuoden menosäännön mukaan 155 
Taksoitus 1909 vuoden menosäännön mukaan 158 
Talo, katso Tontti. 
Talvipuutarha 281, 284 
Tanssilavan rakentaminen Hesperian puistoon 190 
Tapaturman korvauksia 200 
Tapaturmatilaisuuksissa tarpeellista lääkärinapua varten myönnetty määräraha . . . . 110 
Tarkastajantoimen perustaminen kauppahalleja varten, hylätty esitys siitä 122 
Tarkastus, kasvatuslaitosten 119 

„ kaupunginkassan 196 
„ Vallilan työväenasuntojen 12 



Asiarekisteri. 377 

Tarkastusmiehet, terveyspoliisin, niiden johtosääntö 103 
Tasottaminen, Eläintarhan urheilukentän 279 

„ Haapaniemen leikkikentän 279 
„ Kapteenin- ja Tehtaankadun viereisen avoimen paikan 280 
„ Koulutorin 280 
„ Punanotkon leikkikentän 280 

Tokantorin 279 
„ Uuden hautausmaan viereisen rantakaistaleen 27 
„ Vallilan tien 11 

Tasotustyöt Kaivopuistossa * 278 
„ Töölön kaupunginosissa, niitä varten vahvistettu ohjelma 34 

Tavaranvälitysliikkeen perustaminen tulli- ja pakkahuoneeseen 196 
Tavaravaja Länsi-Rannalla, sen korottaminen 49, 67, 158 

„ „ „ „ laajentaminen 49 
Tavaravajojen sähköjohtojen korjaus 194 
Tehtaalaisnaisten kotia varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . 137 
Tehtaanpuisto, taimilavalaitteiden muutto sieltä 65 

„ taimilavalannan siellä valmistamisen aiheuttamat haitat 276, 284 
„ tien rakentaminen sen poikki 280 

Tekijäpalkkio tohtori P. Nordmannille 141 
Teknilliset laitokset, katso Kaasulaitos, Sähkölaitos, Valaistuslaitos ja Vesijohtolaitos. 
Teknillisten laitosten kirjanpidon perusteet • 89 
Tennishalli, sen rakentaminen 277 

„ sitä varten vuokrattu alue 41 
Terveydellisten tutkimusten laboratoorin bakteriologintoimi 101, 103 

„ „ „ johtajan vaihto 103 
Terveyden- ja sairaanhoitoa varten 1909 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . 148 
Terveydenhoitojärjestyksen laatiminen erinäisille huvilayhdyskunnille Helsingin pitä-

jässä 160 
Terveydenhoitolautakunnan valituille jäsenille myönnetty palkkio 107, 148 

„ vuosikertomus 108 
Terveyspoliisin tarkastusmiesten johtosääntö 103 
Terveystoimisto veneristen tautien vastustamista varten, sille Anniskeluyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 137 
Testamentti, H. O. Kreugerin 199 

„ Mimmi Kroijerus'en 129 
K. H. Renlundin 127 
W. J . E. Westzynthius'en 128 
E. J . Willstedtin 128 

„ O. Öhrnbergin 126 
Testamenttivarat, Viola Levinin, niiden kaupungille tulevan osuuden suoritus kau-

punginkassaan 200 
Teurastamon rakentaminen 61 
Therman, Uno, kansankirjastonhoitaja, hänelle myönnetty matkastipendi 119, 257 
Tien rakentaminen Hermanniin, siitä tehty anomus 192 

„ „ Lapinlahden kaakkoisesta rannasta Kirkkomaankadulle 27 
Tikkurilan huvilayhdyskunta Helsingin pitäjässä, rakennusjärjestyksen laatiminen sille 160 
Tilan, avaramman, varaaminen kaupungin virastoille 74 
Tilapäiset vuokrasopimukset, Rahatoimikamarin tekemät 183 
Tilastollinen tutkimus asunto-oloista, kysymys sen toimittamisesta 161 
Tilavuokran suorittamisesta ylimaksupäivistä anottu vapautus 120 
Tilien tarkastus, 1907 vuoden 71 
Tilinpäätös, 1907 vuoden 70 

Kunnall. kert. 1908. 49 
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Tilinteon laiminlyöminen, holhoojien ja uskottujenmiesten annettavan 342 
Tilusvaihto Turholman tilan sekä Turvikin ja Turstenin tiluspalstojen välillä 18 
Toimikunta, kunnan työväenasuntojen rakentamis- 11, 2G, 62 

„ Pitkänsillan uudestirakentamista varten 124 
„ uuden obligatsionilainan ottamista varten 84 
„ katso myös Komitea ja Valiokunta. 

Toimitusjohtajan, Vaivaishoitohallituksen, vaihto 122, 215 
Toipumiskoti-yhdistys, sen avustusanomus 104 

„ sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . 137 
Toivon tilukseen kuuluvan alan vuokraaminen 41 

„ tiluksen eteläisen tonttipalstan „ 43 
„ „ pohjoisen tonttipalstan ,, 42 

Tokantorin tasotustyöt 279 
Tontin arvonkohoamisesta koituvan hyödyn varaaminen kunnan hyväksi 12 

„ luovuttaminen, katso Tontti. 
„ maksuton luovuttaminen kuvaamataidetten näyttelyhallia varten 29 
„ „ „ lapsenpäästölaitosta varten, hylätty anomus siitä . . 30 
„ „ „ „Oma koti" yhdistykselle „ „ „ . . 33 
„ „ „ Töölön Työväenyhdistykselle „ „ „ . . 32 
„ myynti Maanviljelijäin Maitokeskusliike Osakeyhtiölle 33 
„ osottaminen konserttitaloa varten 29 
„ „ kuvaamataidetten näyttelyhallia varten 29 

Tontinlunastukset 1909 vuoden tulosäänuön mukaan 156 
Tontit, joiden yhdistämistä varten vesijohtoverkkoon määrärahoja on otettu 1909 vuo-

den menosääntöön 65 
„ Rahatoimikamarin myymät 178 

Tontti n:o 7 Ainokadun varrella, sen luovuttaminen kuvaamataidetten näyttelyhallia 
varten 30 

„ n:o 14 Annankadun varrella, kauppakirjan antaminen siitä 37 
„ n:o 12 Antinkadun varrella, sen myynti 28 
„ n:o 1 Fabianinkadun varrella, sen osto. 15, 16 
» n ; o 2 „ „ „ „ 15, 16 
„ n:o 9 Fredrikinkadun „ kauppakirjan antaminen siitä 37 
„ n:o 6 Fredriksperinkadun varrella, lupa viemärijohdon laskemiseen sen poikki 191 
» n : 0 8 « » „ » » r „ 192 
„ nro 2 Hermannin I korttelissa n:o 11, sen vuokraaminen 43 
„ n:o 5 Hietaniemen huvilatien varrella, anomus sen luovuttamisesta ukkokotia 

varten 31 
n:o 6 Hietaniemenkadun varrella, sen luovuttaminen Perustuslailliselle Työ-

väenyhdistykselle 32 
„ n:o 11 Huvilakadun varrella, myönnetty lupa yhteisen vesijohtoputken laskemi-

seen siihen ja naapuritonttiin . . . 191 
„ nro „ „ „ ,, pitennysaika sen rakentamista varten 37 
„ n:o 13 „ „ „ lupa yhteisen johtoputken laskemiseen 

siihen ja naapuritonttiin 191 
„ n:o „ „ „ „ pitennysaika sen rakentamista varten 37 
„ n:o 24 Itäisen Viertotien varrella, sen jakamista koskeva anomus 36 
„ nro 33 „ „ „ myönnetty lupa rakennuksen säilyttämiseen 194 
„ nro 32 Kasarminkadun varrella, Sähkölaitoksen aliasema- ja hallintorakennuksen 

rakentaminen sinne 57 
„ nro 9 Laivuririnteen varrella, kysymys kansakoulutalon rakentamisesta sinne 58 
„ nro 22 Mariankadun varrella, sen korjaaminen 195 
» n : 0 » » » „ myynti 27 
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Tontti 11:0 5 Museokadun varrella, sen luovuttaminen Suomalaista tyttökoulua varten 24 
„ 11:0 1 Pikku Robertinkadun varrella, Sähkölaitoksen aliasema- ja hallintora-

kennuksen rakentaminen sinne 57 
„ n:o 17 Pitkänsillanrannassa, valitus sen lunastamista koskevasta päätöksestä . 164 
„ 11:0 21 Pohjois-Esplanadikadun varrella, sen osittainen uudestirakentaminen . . 248 
„ n:o 1 Pohjoisen Rautatiekadun varrella, sen luovuttaminen kuvaamataidetten 

näyttelyhallia varten 29 
„ n:o 13 Porvoonkadun varrella, sen varaaminen pientenlastenkoulua varten . 33, 247 
„ n:o 2 Ratakadun varrella, alueen lohkaseminen siitä 2 
„ n:o 6 „ „ kansakoulutalon rakentaminen sinne 58 
„ n:o 8 „ „ „ „ „ 58 
„ 11:0 10 „ sen osottaminen uutta poliisitaloa varten 26 
„ n:o 23 Runebergkadun varrella, piirustusten laatiminen sinne rakennettavaa 

alempain käsiammattilaiskoulujen ja am-
mattikoulujen rakennusta varten . . . . . 59 

„ n:o 60 „ „ sen kauppahinnan alentaminen 202 
n:o 10 Ruoholahdenkadun varrella, myönnetty lupa imukaasumoottorin sijoitta-

miseen sille 194 
„ n:o 6 Sörnäsin Rantatien varrella, lupa sivuraiteiden laskemiseen sille 192 
„ n:o 4 Tehtaankadun varrella, hylätty esitys vahvistetun rakennuskorkeuden ylit-

tämisestä 37 
„ n:o 1 Toukolan Rantakorttelissa, sen vuokraaminen 41 
„ n:o 3 Töölönkadun varrella, sen luovuttaminen pohjalaisten osakuntataloa varten 28 
„ n:o 6 „ „ „ „ Suomalaista tyttökoulua „ 24 
„ n:o 8 „ „ „ r, „ „ „ 24 
„ n:o 13 „ „ hylätty anomus sen arvon alentamisesta 38 
„ 11:0 47 „ „ sen myynti „Bertha-Marian koti" yhdistykselle. . 131 
„ n:o 5 Vaasankadun varrella, loka- ja vesijohdon laittaminen siihen 64 
„ n:o „ „ lupa viemärijohdon' laskemiseen naapuritontin 

poikki 191 
„ n:o 9 „ „ lupa viemärijohdon laskemiseen naapuritontin 

poikki 192 
„ nro 37 „ „ sen kauppahinnan koron alentaminen 202 
„ n:o 2 Viipurinkadun varrella, sen varaaminen pientenlastenkoulua varten 33, 247 
„ n:o 1 Vilhelminkadun varrella, sen osto 15, 17 
n n:o 2 „ „ „ „ 15, 17 
„ n:o 6 Vuorimiehenkadun varrella, ehdotus sen myynnistä 28 
„ n:o 12 „ „ myönnetty pitennysaika sen rakentamista 

varten 37 
„ Porthaninkadun varrella, anomus sellaisen maksuttomasta luovuttamisesta 

lapsenpäästölaitosta varten 30 
„ Tähtitieteellisen observatoorin, kysymys eduskuntatalon rakentamisesta sinne . 19 
„ Töölönkadun varrella, anomus sellaisen maksuttomasta luovuttamisesta lapsen-

päästölaitosta varten o 30 
Tonttiarvon alentamisesta tehty anomus 38 

„ kohoamisesta koituvan hyödyn varaaminen kunnalle 12 
Tonttien luovuttaminen yksityiseen rakennustoimeen 26 

„ myyntiä varten Töölön kaupunginosissa vahvistettu ohjelma 34 
„ vuokraaminen Vallilan alueella 7 
„ yhteenrakentamista koskevia lausuntoja 36 

Tonttiverot 1909 vuoden tulosäännön mukaan 156 
Toukola, kansakoulutalon rakentaminen sinne . 58, 67 
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Toukolan Rantakorttelissa olevan tontin n:o 1 vuokraaminen 41 
Träski tilalla olevan alueen vuokraaminen 43 

n „ olevien viljelysmaiden vuokraaminen 43 
Tuberkulootisten henkilöiden hoitoa varten Leppäsuon sairaspaviljongissa myönnetty 

määräraha 105 
Tuberkulosi, katso Keuhkotauti. 
Tukkipuiden leimaus kaupungin metsissä 274 
Tulensammutuskalut 214 
Tulensammutusveneen hankkiminen, kysymys siitä . 109, 147 
Tulipalo Eläintarhassa 195, 276 
Tulipalojen lukumäärä ja laatu 211 
Tulirokkosairaalaa varten Hesperiassa myönnetty määräraha 108 
Tulli- ja pakkahuone, korjaustöitä siinä 64, 270 

n „ „ myönnetty lupa puhelimen asettamiseen sinne 196 
n „ „ „ „ tavaran välitysliikkeen perustamiseen sinne . . 196 
„ „ „ n. s. liuskapannujen asettaminen sinne 64 
„ „ „ sen puhdistaminen uhkaavan kolerakulkutaudin j o h d o s t a . . . . 50 
„ „ „ uuden jakelusillan rakentaminen sinne 64 

Tullilaitoksen tarpeita varten hankittava tila varastohuoneessa n:o 3 49 
Tuloa tuottavat oikeudet, 1909 vuoden tulosääntöön otettu tulo niistä 156 
Tulosääntö, katso Budgetti sekä Meno- ja tulosääntö. 
Tulot, sekalaiset, 1909 vuoden tulosäännön mukaan 156 
Turholman verotilan kanssa tehty tilusvaihto 18 
Turstenin huvilapalsta, tilusvaihto sen ja Turholman tilan välillä 18 
Turvakoti lapsia varten, Valkonauha-yhdistyksen 132, 134. 137 

„ katso myös Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti. 
Turvikin huvilapalsta, sen käyttöoikeus 19 

„ „ tilusvaihto sen ja Turholman tilan välillä 18 
Tuulaakimaksun laskeminen 120 
Tuulaakin määrä 208 
Tyttöjen ammattikoulua varten myönnetty lisämääräraha 117 

„ ammattikoulun rakennusta varten laadittavat piirustukset 59 
Tyttökoulu, Suomalainen, sen talon rakentaminen avoimelle paikalle Vanhan ia Uuden 

klinikan välillä 36 
„ „ tontin luovuttaminen sille 24 

Työ- ja vaivaistalo, sen johtajan vuosikertomus. 225 
„ „ „ „ korjaustöitä varten myönnetty määräraha 65 
„ „ „ „ Mielenvikaisten hoitolaitoksen vuosikertomus 229 
„ „ „ „ muuttaminen Forsby n tilan maalle 52 
„ „ „ „ rakennusten käyttämisestä tehty ehdotus . 55 
„ „ „ „ sairaalaa varten myönnetty lisämääräraha 67 
„ „ „ „ sairaalan vuosikertomus 228 
„ „ „ sitä varten myönnetty lisämääräraha . 123 
„ „ „ uusi, sen rakennustoimikunnan vaali 54 
„ „ „ „ „ rakentamista varten otettu laina 84, 85 
„ „ „ „ sitä varten myönnetty määräraha 67, 158 

Työkalujen säilyttämistä varten tarkoitetun vajan asettamiseen myönnetty lupa . . . . 196 
Työkoti, ijäkkäiden naisten, Kalliossa, sille myönnetty avustus 133 

j, „ „ sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 136 
„ Kaupunginlähetyksen, sille annettu avustus 133 
„ köyhäin lasten, sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . 136 
„ Sörnäsissä oleva naisten, siitä jääneiden varojen käyttö. . . 133 

Työkoulu, lasten, sitä varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . 135 
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Työlaitos, sokeain miesten, sitä varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-
raha 137 

Työn jakamiseksi naisille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . . 137 
Työntekijät, kunnan, Vallilassa sijaitsevien tonttien vuokralle luovuttaminen heille . . 11 

„ puutteenalaiset, kunnan heille antamat lainat 224 
Työsäännöt Helsingin kunnallisia töitä varten 82 
Työttömät, anomus avustuksesta heille 140 
Työtupa, Töölössä oleva lasten, sitä varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 136 
Työväelle annettu oikeusapu 347, 352 
Työväenasiain lautakunta, erinäisten yhdistysten sille antamat selonteot Anniskelu-

yhtiön voittovaroista niille myönnettyjen määrärahojen 
käyttämisestä 346 

„ „ sen julkaisut 349 
„ „ kirjasto ja arkisto 350 
„ „ „ pöytäkirjakieli 348 
„ „ „ sihteerin harjoittamat sosiaaliset tutkimukset 351 
„ „ „ „ vuosikertomus 348 
„ „ „ sihteerintoimen jälleentäyttäminen 124 
„ „ „ vuosikertomus 345 

TyÖväenasunnoiksi käytetyn tontin kauppahinnan koron alentaminen 202 
Tvöväenasunnot, kunnan, määräraha kaluston hankkimista varten niihin 132 

„ „ niiden hallintolautakunnan asettaminen 62 
„ „ „ rakentaminen Leppäsuolle ja Kallioon 67, 157 
„ „ „ „ Vallilaan . . 7, 11 
„ „ „ rakentamista varten anottu lisämääräraha 61 
„ „ „ saannin lisääminen 6 
„ „ „ tarkastus 12 
„ „ vuokrat niistä 1909 vuoden tulosäännön mukaan 157 
„ sellaisia varten varattujen tonttien käyttö 26 

Työväenasuntojen tarkastajalle myönnetty matkastipendi 107 
Työväenopetuskursseja varten myönnetty määräraha 152, 346 
Työväenopetuskurssien johtokuntain vaali 117 
Työväenopisto, kysymys sen perustamisesta 345 
Työväenyhdistyksille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetyt määrärahat 138 
Työväenyhdistys, Perustuslaillinen, anottu maksuton tontti sille 32 

Töölön „ „ „ „ 32 
Tähtitieteellisen observatoorin alue, kysymys eduskuntatalon rakentamisesta sinne . . 19 

„ „ „ omistusoikeus siihen 19 
Tähtitorninmäki, katso Ullanlinnanvuori. 
Täyttäminen, erinäisten Viaporin linnoitusesplanadin rajojen sisäpuolella olevien vesi-

alueiden, peruutettu kielto sitä vastaan 34 
„ Pohjoissatamaan kuuluvan vesialueen 195 
„ Viikin sotilaspuustelliin kuuluvan vesialueen, siihen myönnetty lupa . . 194 

Töölön kaupunginosat, katso Kaupunginosat XI I I , XIV ja XV. 
Töölön ruotsalainen kansanlastentarha, Paulig puolisoiden lahjoitus sen hyväksi. . . . 130 

„ „ „ sille myyty tontti 131 
„ „ „ „ myönnetty lisämääräraha 134 
„ Työväenyhdistys, anottu maksuton tontti sille 32 
„ „ sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . 138 

Töölönlahti, ehdotus kanavan rakentamisesta sen ja Taival- tai Humallahden välille 44 
„ sen rantojen järjestäminen 44 
„ „ ruoppaus 44 
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Töölönlahti, sen täyttäminen 44, 275 
„ „ veden likantumisen ehkäiseminen 44 
„ „ „ puhdistaminen . 45 

Töölössä olevaa lastentyötupaa varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-
raha 136 

Uimahallia varten anottu alue 30 
„ „ „ avustus 30 

Uimahuoneet Haapaniemessä, Ruoholahdessa ja Humallahdessa, niiden luovuttaminen 
huutokaupalla 191 

„ Munkkisaarenrannan ja Siltavuorenrannan, niiden poistaminen 191 
Uimakoulun ylläpitäminen . . . 38 
Uimalaitos Merisatamassa, sen jättäminen käytettäväksi Helsingin Uimaseuralle. . . . 38 
Uimaopetus, maksuton, palomiehistölle 38 

„ „ poliisimiehistölle 38 
Uimaseura, Helsingin, sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . 139 
Ukkokoti, E. J . Willstedtin testamentti sen hyväksi 128 

„ neuvosmiehenleski Hilma Söderströmin lahjoitus sen hyväksi 126 
,, tontin luovuttaminen sitä varten 31 

Ulkoilmakokouksia varten osotettuja paikkoja 190 
Ulkomaiden alamaisten oikeus omistaa kiinteistöjä 174 
Ulko-Meilansin suomaan ojittaminen 68 
Ullanlinnan vuori, kysymys eduskuntatalon rakentamisesta sille 19 

„ sen näköalan säilyttäminen 28, 37 
„ „ puistolaitteet 20 

Unioni, naisasialiitto, sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha. . . . 137 
Urakalle antaminen, kunnan rakennustöiden 162 
Urheiluharjoituksia Kaisaniemessä koskevat järjestyssäännöt 275 
Urheilujuhlien lisätilan tarve 277 
Urheilukenttä Eläintarhassa, sen tasottaminen 279 
Urheilukentät, lupa niiden käyttämiseen 189 

„ niiden lukumäärän lisääminen 275 
Urheilukilpailut, paikkoja niitä varten 189 
Uuden hautausmaan viereisen rantakaistaleen käyttö 26 
Uudenmaan pataljoonan kasarmin ranta-alueen täyttäminen 195 
Uudestiarvioiminen, kaupungin kiinteistöjen 204 

Vaali, bakteriologin 103 
„ Helsingin Anniskeluyhtiön johtokunnan jäsenten 166 
„ kansakoulujen apulaistarkastajan 114 
„ kansakouluntar kasta jäin 114 
„ kaupunginasemakaava-arkkitehdin 79 
„ Marian sairaalan kirurgisen osaston ylilääkärin 107 
„ rakennustentarkastajan 78 
„ Terveydellisten tutkimusten laboratoorin johtajan 103 
„ Työväenasiain lautakunnan sihteerin 124 
„ Uudenmaan läänin keskusvaalilautakunnan jäsenten 162 
„ Vaivaishoitohallituksen toimitusjohtajan 122 
„ valiokuntain, toimikuntain y. m., katso Rakennustoimikunta, Toimikunta ja 

Valiokunta. 
„ väkijuomamonopolin sovintolautakunnan jäsenten 166 

Vahingonkorvauksia tapaturmasta 200 
Vahingonteko kaupungin metsissä, venäläisten sotilaiden 193 
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Vaivaishoidon menot 1909 vuoden menosäännön mukaan 151 
Vaivaishoitoa varten myönnetty lisämääräraha 122 
Vaivaishoitohallituksen kanslian haaraosaston perustaminen Sörnäsiin 122 

toimitusjohtajan vaihto 122, 215 
n vuosikertomus 215 

Vaivaistalo, katso Työ- ja vaivaistalo. 
Vaja työkalujen säilyttämistä varten, lupa sen rakentamiseen Katajanokalle 196 
Vakanssisäästö, puuttuva 161 
Vakuuasiakirjain tarkastus 203 
Vakuutussumma, tulipalojen kautta hävinneen omaisuuden 213 
Valaistus, katujen, rantalaiturien ja tavaravajojen, sitä varten 1909 vuoden menosään-

töön otetut määrärahat 70 
Valaistuslaitoksen meno- ja tulosääntö vuodeksi 1909 69 
Valaistuslaitos, katso myös Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Teknilliset laitokset. 
Valiokunta, budgetti- 119, 124 

„ ehdotusta varten Anniskeluyhtiön voittovarojen jakamisesta 124 
„ finanssi-, esitys sellaisen asettamisesta 92 
„ kysymystä varten korvauksesta erinäisten lautakuntien jäsenille 124 
„ „ „ mielisairashoidon järjestämisestä sekä kysymystä varten 

Työ- ja vaivaistalon rakennusten käyttämisestä . . . 55 
„ „ „ tonttiarvon kohoamisesta koituvan hyödyn varaamisesta 

kunnalle sekä kysymystä varten kaupunginmaan 
vuokrauksesta voimassa olevien oikeussäännösten täy-
dentämisestä 12 

„ „ „ Tähtitieteellisen observatoorin alueen omistusoikeudesta 21 
„ „ „ vastaisen Kallion kansakoulutalon kustannusten alenta-

misesta 59 
„ „ „ vesijohtoveden puhdistamisesta 45 
„ lausunnon antamista varten ehdotuksesta uudeksi kunnallisasetukseksi . . 160 
„ „ „ „ „ „ poliisijärjestykseksi . . . 159 
„ „ „ Tnvaliditeettivakuutuskomitean mietinnöstä . . 160 
„ „ „ „ 1909 vuoden meno-ja tulosääntöehdotuksesta 119, 124 
„ teknillisten laitosten kirjanpidon perusteita varten . 89, 90 
„ tutkimusta varten kunnan työväenasuntojen rakennuskustannusten lisään-

tymisen syistä 62 
,, väki- ja mallasjuoma-asioiden valmistelemista varten 164 
„ katso myös Rakennustoimikunta ja Toimikunta. 

Valitus päätöksestä tonttiasiassa 164 
„ ravintolaliikettä koskevasta päätöksestä 173 

Valkonauha-yhdistyksen anomus prostitueerattujen naisten avustamisesta 132 
„ „ pelastustyötä varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 137 
„ „ . turvakoteja varten myönnetty avustus 132, 134, 137 

Wallgrenin suihkukaivo, sen muutostyöt 193 
„ „ sitä varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 134 
Vallila, asuntojen tarkastuksen toimeenpaneminen siellä 12 

„ erään siihen kuuluvan alueen ottaminen kaupunginasemakaavaan 2 
halpojen asuntojen saannin lisääminen siellä 6 

„ kunnan työväenasuntojen rakentaminen sinne 7 
„ sen aluetta varten vahvistettu rakennusjärjestys 9 
„ „ „ „ vahvistetut vuokravälikirjat 7 
„ „ huvilatontin n:o l a vuokraaminen 40 
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Vallilantien tasottaminen ja kanavoiminen 11 
Valmistavalle poikain ammattikoululle myönnettyjä määrärahoja 117 

„ „ „ rakennettava talo 59 
Valtioapu kansakouluille 114 

„ kasvatuslaitoksille 118 
„ katuvalaistusta varten 84 
„ Poliisilaitosta „ 110 

Valtioavut 1909 vuoden tulosäännön mukaan 157 
Valtionrautatiet, maa-alueiden luovuttaminen niille 23 
Valtiopäivävaaleja varten myönnetty määräraha 141 
Vanhankaupungin poliisivahtikonttorin korjaaminen 195 

„ uuden poliisivahtituvan rakentaminen 67 
Vantaanjoen veden puhdistaminen 45 

„ vedenkorkeus 309 
Vapaaehtoisen palokunnan toiminta 213 
Vapaakaivot ja veden heittäjät 298 
Vapautus tilavuokran suorittamisesta 120 
Varapuutarha, sen perustaminen Eläintarhaan 281 

„ Tehtaanpuistossa, taimilavalannan valmistus siellä 276, 284 
Varastopaikan n:o 5 vieressä olevan alueen vuokraaminen 41 
Varattomien lapsensynnyttäjäin sairassijain puute 30 
Vastaanottolaitos mielisairaita varten, sen järjestäminen Kivelään 55 
Vaunuista harjoitetun kaupan järjestäminen 174 
Vaunuja virvoitusjuomain y. m. myyntiä varten, myönnetyt oikeudet sellaisten asetta-

miseen määrätyille paikoille 189 
Vedenkorkeus Vantaanjoessa 309 
Vedenkulutus 308 
Vedenkulutusmaksujen alennukset 309 
Vedenmyyntikioskien asettamiseen myönnetty lupa 174 
Vedennoston kustannukset 307 

„ määrä 301 
Wegelius, R., neiti, otettu Rahatoimikamarin konttorikirjurintoimeen 76 
Veistokouluja varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 139 
Veistokursseja varten kansakoulunoppilaille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 136 
Velat, kaupungin, 1909 vuoden menosääntöön otetut määrärahat niitä varten 144 
Venerisiä tauteja varten tarkoitettu sairaala, ehdotus sen perustamisesta 55 
Vero, kaupungin obligatsioneille Ranskassa pantu 87, 144 
Verotus, kaupungin, Helsingin maalaiskunnassa 199 
Vesialue, Pohjoissatamaan kuuluva, sen luvaton täyttäminen 195 

„ Viaporin linnoitusesplanadin rajojen sisäpuolella oleva, peruutettu kielto sen 
täyttämistä vastaan 34 

„ Viikin sotilaspuusteelliin kuuluva, myönnetty lupa sen täyttämiseen 194 
Vesijohdon amerikkalaisten pikasuodattimien asettaminen . . . . 294 

arvo 289 
„ bruttosäästö 309 
„ hallinto ja käyttö 299 
„ höyry pumppulaitosta varten myönnetty määräraha 64 
„ laskeminen tonttiin n:o 5 Vaasankadun varrella 64 
„ putkiverkon pituus 297 
„ pääjohto läpi Töölön kaupunginosan 293 
» työpaja 305 

Vesijohdon työväki ja työpalkat : 306 
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Vesijohto, siitä 1909 vuoden tulosäännön mukaan odotettavat tulot 157 
„ sitä varten 1909 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 153 
„ uutisrakennuksia sitä varten 65 
„ vesimittarien osto „ „ 66 

Vesijohtokonttori, kemistintoimen perustaminen siihen 82 
„ sen vuosikertomus 289 
„ sille vahvistettu uusi vuosirahansääntö 83 

Vesijohtolaitos, katso Vesijohto. 
Vesijohtoputken suoja-alueelle rakentaminen 24 
Vesijohtoputket, Fredriksperiti konepajan alueelle lasketut 192 
Vesijohtoputki, yhteinen, kahteen naapuritonttiin 191 
Vesijohtoputkia, laskettuja ja poistettuja 295 
Vesijohtoveden puhdistaminen kemiallisilla aineksilla 45 

„ suodattaminen 45, 303 
Vesijohtoverkon laajentaminen 46, 65, 153, 158, 289, 293 
Vesimittarit 66, 305 
Vesisäiliön puhdistaminen 305 
Westzynthius, W. J . E., hänen testamenttinsa 128 
Viaporin linnoitusesplanadi, Hernesaaren asema sen rajojen sisäpuolella 40 

„ peruutettu kielto erinäisten sen vesialueiden täyttämistä vastaan . 34 
Viemärijohto, sen laskeminen Runeberginesplanadin alle 191, 277 

„ „ „ tontin poikki 191 
„ katso myös Lokajohto ja Kanavoimistyöt. 

Viemärit, 1909 vuoden menosääntöön niitä varten otetut määrärahat 68 
Viikin sotilaspuustelliin kuuluvan vesialueen täyttämiseen myönnetty lupa 194 
Viinien ja muiden miedompain juovutusjuomain myyntioikeuksien myöntäminen . . . 168 
Vikman, K. O., fil. maisteri, valittu kansakoulujen apulaistarkastajaksi 114 
Wilckman, J . G., hänen testamenttirahastonsa 131 
Vilhelminakotia varten Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 137 
Vilhelminkadun järjestely 16 
Willstedt, E. J., hänen testamenttinsa 128 
Virastot, kaupungin, avaramman tilan hankkiminen niille 74 

„ „ niitä varten 1909 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . . 145 
Virkaloma Maistraatin puheenjohtajalle ja jäsenille 158 

„ katso myös Kesäloma. 
Virkistyskoti, naisten, sen ylläpitäminen Turvikin huvilapalstalla 19 

„ palvelijatarten ja työläisnaisten, sitä varten Anniskeluyhtiön voitto-
varoista myönnetty määräraha 137 

Virvoitus juomain kauppaa varten osotetut paikat 189 
„ satunnainen kauppa, paikkojen osottaminen sitä varten 205 

Voihalli, Länsi-Rannan, sen sulkemisaika 205 
Voimistelupukuja poliisimiehistölle 110 
Vrakholman luovuttaminen Luotsilaitokselle 25 
Vuokraajat, kaupungin, korvausta heille 23 
Vuokraaminen, Backas tilalla olevan tonttipalstan 43 

„ „ „ olevien viljelysmaiden 42 
„ Forsbyn tilalla „ tonttipaikkain 42 
„ „ tilan viljeltyjen maiden 42 
„ Granholman huvila-alueen n:o 1 40 
„ Greijuksen tilan 38 
„ Gumtähden „ 38, 43 
„ Hermannin I korttelissa n:o 11 olevan tontin n:o 2 43 
„ Hernesaaren 40 

Kunnall. kert. 1908. 49 



386 Asiarekisteri. 

Vuokraaminen, Iso Pässi saaren 40 
korttelien n:ot 492 ja 493 41 

„ Kottbyn tilan 38 
„ Laakson tonttipalstain litt. A, B, C ja D 42 
„ „ viljelyspalstan nro 7 42 

9 . . . . 43 
„ Merholman 39 
„ Morsian saaren 40 
„ Pikku Pässi saaren 43 
„ Reimarsin tilalle laitettavien huvilatonttien 38 
„ Sallin viljelyspalstan nro 2 41 
„ Sofielundin tiluksen 38 
„ Sulhanen saaren 41 
„ Toivon eteläisen tonttipalstan 43 
„ „ pohjoisen „ 42 
„ „ tilukseen kuuluvan alueen 41 
„ Toukolan Rantakorttelissa olevan tontin nro 1 41 
„ Träski tilaan kuuluvan alueen 43 
„ „ tilalla olevien viljelysmaiden 43 
„ ukkokotia varten tarkoitetun tontin 31 
„ Vallilan huvilapalstan nro 1 a 40 
„ „ tonttien 7 
„ varastopaikan nro 5 vieressä olevan alueen 41 
„ Vrakholman Luotsilaitokselle 25 

Vuokralle annettuun kahteen palstaan myönnetty vapaampi käyttöoikeus 190 
„ Rahatoimikamarin toimesta annetut tilat 181 

Vuokraoikeuden pitentäminen 182 
siirto 188 

Vuokraolot, kysymys tilastollisen tutkimuksen toimittamisesta niistä . . . . . . . . . . 161 
Vuokrarahoja venäläiseen sotaväkeen kuuluville henkilöille 335 
Vuokrasopimukset, Rahatoimikamarin tekemät tilapäiset 183 
Vuokrat kunnan työväenasunnoista 1909 vuoden tulosäännön mukaan 157 
Vuokraus, kaupunginmaan 12 
Vuokravälikirjojen kaava Vallilan aluetta varten 7 
Vuosirahansääntö, muutettu, Raastuvanoikeuden ja Maistraatin 72 

„ Poliisilaitoksen 109 
„ uusi, Marian sairaalan 93, 98 
„ „ Rahatoimikonttorin 75, 146 
„ „ Vesijohtokonttorin . 8 3 
„ katso myös Meno- ja tulosääntö. 

Vähittäismyynti, väkijuomain, anomus sen monopolin haltuun ottamisesta . . . . . . . 164 
„ „ oikeuksien myöntäminen siihen 170 
„ „ „ siirtämistä koskevien välikirjojen kaavat . . 168 

„ sen järjestely 166 
Vähävaraisten asuntoja varten anottu tontti 32 
Väkijuoma-asiain valmistusvaliokunnan vaali 164 
Väkijuomain anniskelu- ja vähittäismyyntioikeuksien siirtämistä koskevien välikirjojen 

kaavat 168 
„ anniskeluoikeuksien myöntäminen 166, 171 
„ vähittäismyyntioikeuksien myöntäminen . 166, 170 

Väkijuomamonopolin haltuun ottaminen 164 
,, sovintolautakunnan jäsenten vaali 166 
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Välikirjojen kaavat, väkijuomain anniskelu- ja vähittäismyyntioikeuksien siirtämistä 
koskevien 168 

„ „ katso myös Vuokravälikirjojen kaava. 
Wänthär, J., kaasutehtaan työmies, hänelle myönnetty avustus 142 

Yhdistyksiä, raittius-, niille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetyt määrärahat 138, 139 
Yhdistys Arbetets Vänner, sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 136 

„ Bertha-Marian koti, Paulig puolisoiden lahjoituksen luovuttaminen sille . . 130 
„ Helsingin Kansanopistoseura, Anniskeluyhtiön voittovaroista sille myönnetty 

määräraha 134, 138 
„ „ Uimaseura, Merisataman uimalaitoksen luovuttaminen sille. . . . 38 
,, „ „ sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty mää-

räraha • 139 
„ hyväntekeväisyyden järjestämiseksi, sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 137 
„ „ „ „ myönnetty määräraha hätäaputöiden 

toimeenpanemista varten 140 
lastenhoidon edistämiseksi, sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 136 
„ Oma koti, sen anomus maksuttomasta tontista 32 
„ Puita köyhille, sille myönnetty avustus 133, 134 
„ Ruokaa Helsingin köyhille kansakoulunoppilai lie, sille Anniskeluyhtiön 

voittovaroista myönnetty määräraha 136 
„ Sokeain ystävät, sille Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 137 

Ylidysraiteen laskeminen Katajanokalle 63, 270 
Yhteenrakentäminen, tonttien, siitä annetut lausunnot 36 
Yhteiset piha-alueet Töölön kaupunginosissa 5 
Yleinen makkien puhtaanapito 268 
Yleisessä varastossa tullatut tavarat 208 
Yleiset paikat, Rakennuskonttorin niillä suorittamat työt 260 

„ „ 1909 vuoden menosääntöön niitä varten otetut määrärahat 68 
„ rasitukset, kaupungille kuuluvat, niitä varten 1909 vuoden menosääntöön otetut 

määrärahat 153 
„ työt, niitä varten 1909 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 66 

Ylilääkärin virka Marian sairaalan kirurgisella osastolla 107 
Yliopisto, K. Aleksanterin-, sen omistusoikeus Kasvitieteellisen puutarhan alueeseen . 22 

„ „ „ „ „ Tähtitieteellisen observatoorin alueeseen 21 
Ylioppilasosakunnat, pohjalaiset, tontin luovuttaminen niille 28 
Ylöskantoprosentit, satamakapteenille ja satamakonttorinkirjanpitäjälle tulevat 199 
Yömaja, Sörnäsissä oleva miesten, sitä varten Pelastusarmeijalle Anniskeluyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 137 

Zilliacus, Allan, Terveydellisten tutkimusten laboratoorin johtaja, hänelle myönnetty 
ero toimestaan . 103 

Äggelbyn kartanon kartoittaminen 146 
„ „ käyttö 15 
„ „ osto 13, 144, 158 
„ „ ostoa varten otettu laina 85 

Aggelby, katso myös Oulunkylä. 
Ahlqvist, K. K., varastonhoitajanleski, hänelle myönnetty eläke 141 
Avist, J., kirvesmies, hänelle myönnetty eläke 142 



388 Asiarekisteri. 

Ärt, Alex., hänen rahastonsa käyttö 278 

Öhman, E., kunnallispormestari, kuollut 73 
„ „ puhe hänen muistokseen 163 

Öhrnberg, Ida, aktuaari, asessorinleski, hänelle myönnetty eläke 142 
„ O., hänen testamenttinsa 126 

Oikaistavia. 

Siv. 15, rivi 10 ylh. on: ei kuitenkaan kymmentä vuotta pitemmälle ajalle; lue: osaksi kymmeneksi, 
osaksi kahdeksikymmeneksiviideksi vuodeksi. 

„ 17 „ 3 alh. on: alinan; lue: lainan. 
„ 26 „ 16 „ on: Kunnallisten työväenasuntojen; lue: Kunnan työväenasuntojen. 
„ 42 „ 10 ylh. on: F. Schohinille; lue: F. Scholinille. 

„ „ 12—13 alh. on: entiselle vuokraajalle, Kiialan Osakeyhtiölle kauppaa ja teollisuutta varten; 
lue: halukkaalle henkilölle. 

„ 43 „ 18 ylh. on: Otto Srömbergille; lue: Otto Strömbergille. 
„ 73 „ 9—10 „ on: kunnallineuvosmies; lue: kunnallisneuvosmies. 
„ 181 „ 1 alh. on: hnhtik.; lue: huhtik. 
„ 337, taulukonpäässä on: virkahuonieta; lue: virkahuoneita. 




