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„ „ palkankorotuksensa laskeminen . 80 
„ „ palkankorotustaan varten myönnetty määräraha . . . . 80 
„ ruotsinkielisten kansakoulujen, heille kaunolukukursseja varten 

myönnetty määräraha 82 
„ suomenkielisten kansakoulujen, heille laulu- ja lausuntokursseja 

varten myönnetty määräraha 82 
Kansakouluntarkastaja, kansakoulujenjohtokunnan oikeus myöntää hänelle virkavapautta 121 
Kansakoulupihat, vesiputkien laittaminen niihin 46 
Kansakoulupiirien kouluneuvostojen jäsenten vaali 144 
Kansakoulutalo, Annankadun, sen korjaukset , 46 

„ „ sen muutos- ja uutisrakennustyöt 46 
„ Eläintarhan huvilan nro 7, ulkohuoneen teettäminen sinne 81 
„ Kalliossa, sen huoneistojen muutos 47 
„ „ „ leikkikentän tasoittaminen 46, 110 
„ „ „ valmistuminen 65, 110 
„ Nikolainkadun, sen ruokailusali ja odotushuone 45 
„ Ratakadun, sen rakennustoimikunnan jäsenten palkkio 45 
„ „ „ rakentaminen 45, 65, 110 
„ Tehtaankadun, sen luokkahuoneiden sisustaminen 236 
„ „ „ maalaustyöt 46, 110 
„ Toukolan, sen rakennuttamiseen myönnetty lisämääräraha . . . 46, 110 
„ „ „ ulkohuoneiden ja aitauksen teettäminen 46, 110 
„ „ sähkövalaistuksen laittaminen siihen 46 

Kansalaisoikeuden, Suomen, anomukset 137 
Kansalaisuudesta, Suomen, vapautus 137 
Kansallisteatteri, katso Suomen kansallisteatteri. 
Kansanjuhlien y. m. pitäminen puistoissa 162 
Kansankirjasto ja lukusali, sen hallituksen jäsenen ja varajäsenen vaali 146 

„ „ „ „ vuosikertomus 216 
„ „ „ sille myönnetty lisämääräraha 83 

Kansankirjaston haaraosastojen johtajat, heille myönnetty palkankorotus 109 
„ lainausliike 218 
„ luettelojen painatus ja nidottaminen 109 
„ lukusalin freskomaalaus 217 

Kansankirjastotalo Kalliossa, anomus huoneistojen laittamisesta sinne raittiusseuroille 38 
„ „ sen rakentaminen 47, 65 
„ Rikhardinkadun, kassakaapin osto sinne 83 
„ „ sen korjaukset 47, 235 

Kansanlastentarhoja varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 89, 90 
Kansanopisto, Helsingin ruotsalainen, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 92 
Kansanopistoseura, Helsingin, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 92 
Kanslia, kaupunginvaltuuston, sen virkamiehille vahvistetut johtosäännöt 122 
Kansliaosasto, vaivaishoitohallituksen, sen perustaminen Kallioon 77, 107, 179 
Kanslistinapulaisen ottaminen rahatoimikamariin 166 
Kappeliesplanadin viereisen jalkakäytävän laajentaminen 65, 244 
Kappelin rakentaminen Uspenskin tuomiokirkon vierelle 15 
Karkausyrityksiä kasvatuslaitoksista 208 
Karlsson, A. V., vahtimestari, hänelle myönnetty palkanparannus 79 
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Karlsson, Alfred, työnjohtaja, hänelle myönnetty apuraha . 95 
Kartasto, Suomen, Helsingin kaupungin asemakaavan laatiminen sitä varten . . . . 98 
Kasarmi, Uudenmaan pataljoonan, sen rantakaistaleen käyttö 3 
Kassakaapin osto Rikhardinkadun kansankirjastotaloon 83 
Kassanhoitaja, vaivaishoitohallituksen, hänelle vahvistettu johtosääntö 130, 180 
Kassantarkastusmiehet 67, 165 
Kasvatuslaitosten johtajille myönnetty palkankorotus 83 

„ valtioapu 82 
Kasvatuslautakunnan jäsenet, vapaalippujen hankkiminen heille valtionrautateillä . . 135 

„ jäsenten vaali. 146 
„ tarverahojen lisäys 72 
„ vahtimestarin palkkionkorotus 104 
„ vuosikertomus 206 

Kasvisuojien rakentaminen kaupunginpuutarhaan 244 
Katajanokan laiturirakennusta varten myönnetty lisämääräraha 62 
Katsastusmiehet, kaupungin irtaimiston 67 

„ kaupunginkassan 67, 165 
Katselmukset, rahatoimikamarin toimittamat 160 
Katselmusmiehiä kaupungin kiinteää omaisuutta varten 54 
Katu- ja laiturivalaistusta varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . . 105 
Katuja varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 58, 110 
Katujen korjaukset, y. m., rakennuskonttorin toimittamat 226 

„ kostuttaminen 165 
„ suomenkieliset nimet 66 
„ valaistusajan pitentäminen 134 

Katujärjestely, Kaivokadun 2 
„ Vilhonkadun 5 

Katukäväistysten ja rikkain myynti 170 
Katuosuuksien, yksityisten, puhtaanapidon ottaminen kaupungin huostaan . . . . . 168 
Katuvalaistuksen ajan pitentäminen 134 
Katuvalaistus 312, 319 
Kaunolukukursseja varten myönnetty määräraha •. 82 
Kaupan harjoittaminen juovutusjuomilla, katso Vähittäismyynti. 

„ „ myrkyllisillä aineilla 138 
„ „ virvokejuomavaunuista, myyntikojuista y. m 160 
„ järjestyksen muuttaminen toreilla ja rantasilloilla 136 

Kauppahalleja varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 110 
Kauppahalli, Hakaniemen torin, sitä varten myönnetty määräraha 65 

„ Kasarmintorin, sen korjaukset 40, 235 
„ „ „ myymälöjen vuokran alennus 161 
„ Rantatorin, anottu sähkövalon käytäntöön ottaminen sen myymälöissä . 161 
„ „ sen kalahuutokauppahallin käyttöoikeus 97, 161 

Kauppahallien myymälöiden vuokraaminen 161 
Kauppakirjat, XIII , XIV ja XV kaupunginosan tonttien, niihin pantavat määräykset 117 
Kauppaoppilaitoksia varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 108 
Kaupungin kiinteä omaisuus, sen katselmusmiehet 54 

„ „ „ siitä odotettavat tulot 1910 vuoden tulosäännön mukaan 112 
„ velkoja varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 103 
„ virastoja „ 1910 „ „ „ „ 103 

Kaupunginarkkitehdin virkahuoneiston laajentaminen 39 
Kaupunginasemakaavakartan kliseekivi, sen käyttämiseen myönnetty oikeus 170 
Kaupunginasemakaavan muutos, Hakaniementoria koskeva 2 

„ „ Kaivokatua koskeva 2 
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Kaupunginasemakaavan muutos, XV kaupunginosaa koskeva 2 
„ „ korttelia n:o 139 koskeva 5 

n n » 29 7 „ 6 
„ „ Siltavuorenrantaa „ 3 
„ „ Vilhonkatua koskeva 5 

Kaupunginasemakaava-toimikunnan johtosäännön muutos 125 
„ jäsenen ja varajäsenen vaali 171 
„ vuosikertomus 254 

Kaupungininsinöörin vuosikertomus 226 
Kaupunginkassan katsastusmiehet 67, 165 
Kaupunginlähetykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . 90 

„ 1910 vuoden menosäännössä myönnetty määräraha . . . . 79, 108 
Kaupunginlääkäri, toinen, hänelle ehdotettu uusi johtosääntö 128 

„ „ hänen osallisuutensa siviilivirkakunnan leski • ja orpokassaan 128 
„ „ „ palkkansa korottaminen 74 
„ „ „ valitsemisensa kaupunginvaltuuston toimitettava . . 129 
„ „ „ virkatoimintansa järjestäminen 127 
„ „ virkahuoneiston sisustaminen hänelle 74 

Kaupunginosa, VI, sen huvila-alueiden rakennusjärjestyksen säännöksestä poikkeaminen 117 
„ XI ja XII, niiden kaasutarpeen täyttäminen 55 
„ XIII , XIV ja XV, erinäisille niiden tonteille vahvistettu rakennus-

järjestys 115 
„ w „ „ niiden korttelien sisäpuoliset rakennusrajat . . 54, 55 
„ „ „ „ „ rakennusten julkisivupiirustusten tarkas-

tus 117, 125 
B „ „ „ „ „ tonttien kauppakirjoihin pantavat määrä-

ykset 117 
„ XV, sen asemakaavan muutos 2 

Kaupunginpuutarha, uusien kasvisuojain y. m. rakentaminen siihen 244 
„ katso myös Talvipuutarha. 

Kaupunginpuutarhurin asunnon valmistaminen 39, 243 
„ konttorikaluston osto 72 
„ vuosikertomus 248 

Kaupunginvaltuusmiehet 1 
Kaupunginvaltuuston kanslia, sen virkamiehille vahvistettu johtosääntö 122 

„ kokoukset y. m 2 
„ notaarille myönnetty palkankorotus o 72, 104 
„ sihteeri 1 
„ valmistusvaliokunta 1 

Kaupunginvoudin konttori, lainopillisesti sivistyneen apulaisen hankkiminen siihen . . 103 
„ sen huoneiston laajentaminen . 71, 103, 111 
„ „ ulosottoapulaisten lisäämistä varten myönnetty määräraha 103 

Kauravaraston myynti 170 
Keilarata, Kaivopuiston, sen vuokraaminen 162 
Kelkkaradat 251 
Kemistinvirka, vesijohtokonttorin, sen täyttäminen 122 
Kertomuksia niiden yhdistysten ja laitosten toiminnasta, joille on myönnetty apurahoja 

anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 93 
Kertomus apurahalla tehdystä opintomatkasta 41 
Keskuslainakassa, Suomen kaupunki- ja maalaiskuntain, sen osakkeiden tilaaminen . 99 
Keskuslautakunta, Uudenmaan läänin vaalipiirin, sen jäsenten ja varajäsenen vaali . 144 
Kestikievarin voimassapito 168 
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Kesäoleskelupaikkain hankkii 
myönnetty määräraha 

Kesäkodin laittamista varten tuberkelitautisille kansakoululapsille anniskeluosakeyhtiön 
voittovaroista myönnetty määräraha 91 

Kesäloman myöntäminen kunnan virkamiehille 120 
„ „ työlaitoksen tarkastusmiehelle 79 

„ vahtimestareille . . 79 
riista varten lapsille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

90 
Kesäsiirtolaa varten Helsingii nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle anniskelu-

osakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 92 
Kesäsiirtoloita varten kansako ulunoppilaille anniskeluosakeyhtön voittovaroista myön-

netty määräraha . 91 
„ „ työläisn lisille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 91 
Kesätyöskentelyn hankkimista varten lapsille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 81, 90 
Keuhkotauti, katso Tuberkulosi. 
Keuhkotautisten poliklinikkaa varten myönnetty lisämääräraha 76 
Kielletty ilmoitusten julkipano esplanadeihin 164, 243 
Kiinnityksen korottaminen, Sedmigradskyn kansanlastentarhan ja Marian turvakodin 

talojen 134 
„ myöhemmäksi siirtäminen 99, 170 
„ poistaminen 99 

Kiinteistön omistamislupaa koskeva anomus 137 
Kiinteä omaisuus, kaupungin, katso Kaupungin kiinteä omaisuus. 
Kioskien paikkain vuokralle antaminen 24, 160 
Kirjanpidon perusteet, teknillisten laitosten 86 
Kirjanpitäjä, liikennekonttorin, hänelle myönnetty palkankorotus 104 
Kirjanpitäjän virka, vesijohtokonttorin, sen täyttäminen 122, 266 
Kirkkojen luovuttaminen julkisten esitelmäin pitopaikoiksi työväenopetuksessa . . . . 134 
Kivelä, mielisairaiden vastaaaottolaitoksen laittaminen sinne 33 

r katso myös Työ- ja vaivaistalo. 
Kivihiilenpurkaus Sörnäsin satamassa, sen helpottaminen 62 
Kivihiilien hankkiminen kaupungin laitoksille teknillisistä laitoksista 69 
Kliseekivi, kaupunginasemakaavakartan, sen käyttämiseen myönnetty lupa 170 
Knuutila, Väinö, savuntarkastajan ent. apulainen, hänelle myönnetty palkkio . . . . 77 
Kodin laittaminen kunnan työväenasuntöihin varattomille leskille ja lapsille . . . . 38 
Koirat, vesikauhuisiksi epäillyt, niiden säilyttäminen . 77 
Koiraveron lyhennys . 168 
Kojut, myynti-, niiden paikkain vuokralle antaminen 160 
Kokous, kansakouluntarkastajat 81 
Kolerakulkutaudin aiheuttamat toimenpiteet 76 
Kolerasairaalan voimassapito 75 
Kolmivuotiskatselmukset, rahatoimikamarin toimittamat 160 
Komitea alueen osottamista varten rakennusaineiden varastopaikoiksi 160 

„ pohjavesitutkimus- . 165 
„ sulfaattiselluloosa-, lausunto sen mietinnöstä 137 

Koneenkäyttäjiä varten liikennekonttorin 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 104 
Konttorihuoneisto henkikirjoittajalle 168 
Konttorikaluston osto kaupunginpuutarhurille 72 
Korjaukset, Annankadun kansakoulutalon 46 

„ Bengtsärin maatilan ja kasvatuslaitoksen 47 
„ henkikirjoittajan huoneiston 39 
„ kansankirjaston 47, 235 

Kunnall. keri. 1909. 49 
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Korjaukset, Kasarmintorin kauppahallin 40, 235 
„ kaupungin rakennusten 234 
„ Marian sairaalan 42, 235 
„ paloasemain 41, 235 
„ palotornien 41, 235 
„ poliisilaitoksen huoneistojen . 41, 235 
„ raatihuoneen 38, 235 
„ seurahuoneen 234 
„ tavaravajain 38, 235 
„ tulli- ja pakkahuoneen 38, 234 
„ Ursinin kallion uimahuoneiden 52 
„ vesijohdon rakennusten y. m 49 

Korjaus, Marian sairaalan vanhan desinfioimisuunin 106 
Korkeasaaren laitteiden kunnossapitoa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 64, 89, 92 
Korkovarain maksu, Viola Levinin lahjoitusrahastosta myönnetty 88 
Koron korottaminen, maksamatta olevan tontin kauppahinnan 16 
Korot, kaasulaitoksen rakennuskustannusten 112 

„ H. O. Kreugerin testamenttirahaston, niiden käyttö 214 
„ A. F. Laurellin rahaston, niiden käyttö . 169 
„ sähkölaitoksen rakennuskustannusten 112 
„ vaivaishoidolle lahjoitettujen rahastojen, niiden käyttö 184 
„ 1910 vuoden tulosäännön mukaan . . 1 1 2 

Korvaus huonosta hoidosta o 21 
„ ruumiinvammasta 98, 169 

Koskien myyntitarjouksen epäys 11 
Kostutus, katujen 165 
Koti palvelijattaria varten, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 91 
„ tehtaalaisnaisia varten, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha < 91 
„ Wilhelmina-, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . 91 

Kouluhuonekalujen ostoa varten myönnetty lisämääräraha 81 
Kouluneuvostot, kansakoulupiirien, niiden jäsenten vaali 144 
Kouluoppilaille annettava maksuton uimaopetus 25 
Koulupuutarhan järjestäminen Eläintarhaan 243, 252 
Koulutorin istuttaminen 252 
Kreugerin testamenttirahaston vuosikorkojen käyttö 214 
Kristillinen nuorten miesten yhdistys, tontin myynti sille 13 

„ työväenyhdistys, sen Helsingin osaston anomus raha-avustuksesta työttömille 96 
Kudonnan opetuksen lakkauttaminen tyttöjen ammattikoulussa 80 
Kuja korttelissa n:o 180, sen asfaltoiminen ja kunnossapito 165 
Kulkutautisairaalan rakentaminen 42 
Kulkuväylä, katso Liikennetie. 
Kunnallinen asunnonvälitystoimisto o 360 
Kunnallishallintoa varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 104 
Kunnallisia työttomyysapukassoja 362 

„ työväenvaliokuntia 362 
Kunnallisneuvosmiehenviran puuttuva vakanssisäästö 136 
Kunnallispormestarinviran puuttuva vakanssisäästö 136 
Kunnallisten julkaisujen vaihto Gööteporin kaupunginvaltuuston kanssa 135 
Kunnan antamat lainat hädänalaisille työntekijöille 189 

„ työnvälitystoimisto, naisapulaisen palkkaaminen siihen 104 
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Kunnan työnvälitystoimisto, sen asettaminen vakinaiselle kannalle 121 
„ „ „ johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten 

vaali 145 
„ „ „ vuosikertomus 869 
„ työväenasunnot Hietaniemenkadun varrella, niitä varten myönnetty lisämäärä-

raha 40 
„ „ Kalliossa, niitä varten myönnetty lisämääräraha . . . . . . 40 
„ „ „ vesi- ja viemärijohtojen laittaminen niihin . . 41, 110 
„ „ kodin laittaminen niihin varattomille leskille ja lapsille . . . 38 
„ „ niiden hallintolautakunn an johtosääntö 125 
„ „ vuokria niistä 1910 vuoden tulosäännön mukaan 112 

Kunnossapitovelvollisuus, kaupungin rakennuksista yksityisille luovutettujen huoneis-
tojen 65, 244 

Kuoletuslainan ottaminen 100, 101 
Kuoletussuunnitelma uutta obligatsionilainaa varten 101 
Kursseja, kaunoluku-, varten myönnetty määräraha 82 

„ laulu- ja lausunto-, varten myönnetty määräraha 82 
Kurten, O. F., kirjanpitäjä, valittu vesijohtokonttorin kirjanpitäjäksi 122, 266 
Kuuromykkäyhdistys, Helsingin, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 91 
Kuvaamataiteiden näyttelyrakennus, tontin luovuttaminen sitä varten . . . . . . . 11, 12 
Kylvettäjättären palkkaaminen Marian sairaalaan 106 
Kyläsaari, sen käyttämiseen myönnetty lupa 162 
Kymijoen koskien myyntitarjous 11 
Kyrklund, K. K., apulaisvaakamestari, valittu liikennekonttorin vaakamestariksi . . . 122 
Kyydinpidon antaminen hoidettavaksi . . . 168 
Käsiammattilaiskoulut, katso Alemmat käsiammattilaiskoulut. 
Käsityökoulu, Helsingin, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 92 
Kätilöapua varattomille synnyttäjille 130 
Käyttö, työ- ja vaivaistalon rakennusten 32 
Käyttölupa, sähkölaitoksen 164 
Käyttöoikeus Lapinniemeen, Lapinlahden keskuslaitoksen 28, 29 

„ „ sen hankkiminen kaupungille 35 
„ rahatoimikamarin myöntämä vapaampi 160 
„ Rantatorin kauppahallin kalahuutokauppahallin 97 
,, uuden hautausmaan viereisen rantakaistaleen . . 28 

Köyhäin lasten työhuoneita varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-
raha 91 

Köyhäinasianajajan vuosikertomus 356 

Laajentaminen, Kappeliesplanadin viereisen jalkakäytävän 65 
„ rakennuspohjan, tontinrajan yli katua vasten. . . . , 29 

Laakso, K. V., hänelle myönnetty korvaus ruumiinvammasta 98 
Laboratoori, vesijohtolaitoksen, apulaisen asettaminen sen kemistille 109 
Laboratoorirakennuksen teettäminen Vanhankaupungin vesijohtolaitosta varten . . . . 49 
Lahjoitus, Aug. Grönvikin, anomus sen saamisesta 89 
Lahjoitusrahastot, niiden hoito vuonna 1908 69 

„ katso myös Rahasto. 
Laidunoikeus, myönnetty 162 
Laina Fabianinkadun tontin n:o 1 ostoa varten 103 

„ Makasiininrannan tavaravajan korotusta varten 103 
Lainat, hädänalaisille työntekijöille annetut . . 189 

„ kahta vuotta lyhemmälle takaisinmaksuajalle otetut 9, 62, 66, 113, 166 
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Lainat, kahta vuotta pitemmälle takaisinmaksuajalle otetut . . .34, 43, 52, 60. 65, 66, 113 
„ 1910 vuoden tulosäännön mukaan 113 
„ katso myös Obligatsionilaina. 

Lainatoimikunta, katso Toimikunta. 
Lainausliike, kansankirjaston 218 
Lainavarat, kadunjärjestely- ja tasoitustöiden teettäminen niillä . 56 
Lainhuudatus Oikokadun taloon n:o 7 Sedmigradskyn pientenlastenkoululle ja Marian 

turvakodille 134, 215 
Laiturirakennuksia varten Katajanokalla myönnetty lisämääräraha 62 

„ „ myönnetty määräraha 65, 113 
Laituri valaistusta varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 105 
Laivalaiturin rakentaminen Sörnäsin niemekkeelle 30 
Lapinlahden keskuslaitoksen lunastaminen kaupungille 35 

„ „ omistusoikeus Lapinniemeen 29, 35 
„ pohjoisrannalla olevan rantakaistaleen käyttöoikeus 28 

Lapinniemen omistusoikeus 29, 35 
Lapsenpäästölaitosta varten anottu apuraha 97 
Lapsensynnyttäjät, varattomat, heille annettava kätilöapu 130 
Lapsia, alaikäisiä, joille holhooja on määrättävä 354 
Laskujohto, sen teettäminen Itäisen viertotien poikki, siihen myönnetty lupa . . . . 163 

„ „ kunnan Kalliossa sijaitseviin työväen asuntoihin . . 41, 110 
„ „ „ Turvikin huvilasta mereen . . . 64 
„ katso myös Kanavoimistyöt ja Viemärijohto. 

Lastenhoitoyhdistys, katso Yhdistys lastenhoidon edistämiseksi. 
Lastenjuhla, myönnetty lupa Kaivopuiston käyttämiseen sitä varten 162 
Lastenkoteja varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . 92 
Lastenkoti, työ- ja vaivaistalon, palkkionlisäys sen valvonnasta 78, 107 

„ „ „ „ sen muuttaminen Oulun kylään 38, 195 
Lastenkotia varten luovutettu alue 25 
Lastenmajala, Töölön, valtioavun hakemus sitä varten 136 
Lastentarha, katso Kansanlastentarha sekä Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian 

turvakoti. 
Lasten turvakoti, Valkonauha-yhdistyksen, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 89, 92, 94 
Laulu- ja lausuntokursseja varten myönnetty määräraha 82 
Laurellin stipendirahaston vuosikorkojen käyttö 169 
Laurent, L., merikapteeni, hänelle myönnetty matka-apuraha 97 

„ „ „ valittu vaakamestariksi tullikäyttelystä riippumatta tapahtu-
vaa tavarain punnitsemista ja luettelemista varten . . . . 171 

Lausunto anotusta vapautuksesta silta- ja satamamaksujen suorittamisesta 98 
„ biljardin pitämisestä 138 
„ elinkeino-oikeuden hakemuksista 137 
„ Helsingin pitäjän huvilayhdyskuntain järjestyssäännöistä 136 
„ huuto kaupan toimittajanammatin harjoittamisesta 138 
„ katujen, torien v. m. suomenkielisistä nimistä 66 
„ kiinteistön omistamisluvan hakemuksista 137 
„ mallasjuomani anniskeluoikeuksista 139 
„ „ myyntioikeuksista 139 
„• „ vähittäiskaupan järjestämisestä 138 
„ mooseksenuskolaisia koskevasta asetusehdotuksesta . 136 
„ myrkyllisten aineiden kaupan harjoittamisesta 138 
„ poliisilaitoksen uudesta vuosirahasääntöehdotuksesta 74 
„ rohdoskaupan harjoittamisesta 137 
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Lausunto sulfaattiselluloosakomitean mietinnöstä 137 
„ Suomen kansalaisoikeuden hakemuksista 137 
„ toreilla ja rantasilloilla käydyn kaupan järjestyksen muuttamisesta . . . . 136 
„ tuulaakimaksun laskemisesta 
„ Töölön lastenmajalan valtioavun hakemuksesta . . • . . . 136 
„ vaivaishoitolainsäädännön uudistuksesta 137 
„ vapautusta Suomen kansalaisuudesta koskevista hakemuksista 137 
„ viinien y. m. myyntioikeuden siirtoluvan hakemuksista 139 
„ väkiviinajuomain anniskeluoikeuksista 139 

Lawntennishallia varten luovutettu alue 23 
Leikkikenttä Kallion kansakoulutaloon 47 

„ Punanotkoon 252 
Leski- ja orpokassan perustaminen kaupunkien virka- ja palvelusmiehiä varten . . . 120 
Levinin lahjoitusrahasto, sen korkovarain maksu 88 
Liikemiesyhdistys, Suomen, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 92 
Liikennekonttorin kirjanpitäjän palkankorotus 104 

„ koneenkäyttäjiä varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 104 
„ vaakamestarin- ja apulais vaakamest arin virkojen jälleentäyttäminen . 122 
„ vuosikertomus 172 

Liikennemaksujen alentaminen talvisaikaiselle viennille ja tuonnille 173 
„ määrä 172 
„ palautus 168 
„ suorittamisesta myönnetty vapautus . . 168 

Liikennemaksut, maasta vietävän paperin ja paperimassan vapautus niistä 173 
Liikennetie, Siltavuoren- ja Pohjoisrannan välille 3 

„ Vilhon- ja Unioninkadun välille 5 
Lindell, Helmer, ylioppilas, hänelle myönnetty matka-apuraha 88 
Lindfors, J . af, hänen rintakuvansa sijoittaminen Eläintarhaan 27, 244 
Lindqvist, C. G , maistraatin vahtimestari, hänelle myönnetty apuraha 95 
Lindroos, Erik, kelloseppämestari, hänen testamenttinsa 89 
Lisämäärärahojen välttäminen kaupungin uutisrakennuksia varten 53 
Lisätty kaupunginvaltuusto 9, 34, 39, 43, 51, 60, 100 
Lokaveden puhdistusasemain laittaminen Töölön lahteen 61, 65, 111 
Lokaviemäri, katso Laskujohto ja Viemärijohto. 
Loma, puutarhalautakunnan oikeus sen myöntämiseen virkamiehilleen 120 

„ katso myös Kesäloma ja Virkavapaus. 
Luentoja varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 92 
Luentosali työväenopetusta varten Kallion kansakoulutaloon 47 
Luentosalien rakennuttaminen korkeampaa työväenopetusta varten 49 
Luettelo, kansankirjastoon hankittujen kirjain 217 
Luettelot, kansankirjaston, niiden painatus ja nidottaminen 109 
Luistinratojen laittamiseen myönnetty lupa 164 
Lukusalit, kansankirjaston, niiden käyttö 221 
Lunastus, evätty tontin 13, 15 

„ Lapinlahden keskuslaitoksen . 35 
Luonnospiirustusten laatiminen 52 
Luontoismajoitus 350 
Luovuttaminen, alueen, muistomerkkiä varten Uspenskin tuomiokirkon vierelle . 15, 243 

„ „ vuokraton, lastenkotia varten 24 
„ „ „ vaakahuonetta varten 29 
„ korttelin n:o 198, taidenäyttelyrakennuksen paikaksi 12 
„ tontin, katso Tontti. 
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Luovuttaminen, uimalaitoksen vuokraton, Helsingin uimaseuralle 25 
Lupa ajotien rakentamiseen 30 

„ ampumaradan laittamiseen 164 
„ biljardin pitämiseen 138 
„ elinkeinon harjoittamiseen 137 
„ huutokaupan ammatin harjoittamiseen 138 
,, jään ottoon 164 
„ kanavahaudan kaivamiseen Itäisen viertotien poikki 163 
„ kaupunginasemakaavakartan kliseekiven käyttämiseen 170 
„ kiinteistön omistamiseen 137 

laivalaiturin ja vahtituvan rakentamiseen 30 
„ laskujohdon teettämiseen Itäisen viertotien poikki 163 
„ luistinradan laittamiseen 164 
„ myrkyllisten aineiden kaupan harjoittamiseen 137 
„ pistoraiteen rakentamiseen 163, 164 
„ puistojen y. m. käyttämiseen 162 
„ purkauslaiturin rakentamiseen 164 
„ raitiotien pysyttämiseen 164 
„ rakennuspohjan laajentamiseen tontinrajan yli katua vasten . . , 29 
„ riihirakennuksen teettämiseen Böhlen tilalle 163 
„ rohdoskaupan harjoittamiseen 137 
„ syöttöjohdon laittamiseen Eläintarhan halki 31 
„ sähkölaitoksen käyttämiseen 165 
„ sähköraitiotien rakentamiseen 30 
r tontin halkomiseen 119 
„ tonttien yhdistämiseen 118 
„ „ yhteenrakentamiseen 7, 118, 164 
„ vaakahuoneen teettämiseen 29 
„ vaihderaiteen asettamiseen * - < 163 
„ vaihdesuojan sijoittamiseen 163 
„ vaunuvaa'an asettamiseen 29 
„ vedenalaisen puhelinkaapelin laskemiseen 163 
„ vesijohtotöiden tekemiseen 171 
„ virvokejuomain y. m. myyntiin 160 
„ katso myös Lausunto ja Oikeus. 

Lyhennys, henkilökohtaisten vaivaismaksujen . 168 
„ koiraveron 168 

Lyhentäminen, taksoitettujen varojen, 1910 vuoden menosäännön mukaan 111 
Lähtökatselmukset 19, 21, 22, 25 
Lääkintölaillisten ruumiinavausten toimittaminen 128 
Lääkäri, työ- ja vaivaistalon, hänen vuosikertomuksensa 194 
Lääkärinapu Öiseen aikaan 74, 106 
Lääkärinhoito Böhlen tilan asukkaille 77, 107 

Maistraatin ja raastuvanoikeuden tarverahat, lisäys niihin 71 
Maistraatinarkistonapulaisen palkkaaminen 71 
Maitopisara-yhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . 91 

„ „ myönnetty vapautus liikennemaksujen suorittamisesta . . . 168 
Majatalonpidon antaminen hoidettavaksi 168 
Majoitus, luonnossa suoritettu 350 
Majoituslautakunnan puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenten vaali 147 

„ „ palkankorotus 109 
„ vuosikertomus 347 
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Majoitusta nauttivien henkilöiden lukumäärä 348 
Makasiini vuokrien määrä 172 
Makin teettäminen Eläintarhaan « . . . 52 
Makkien puhtaanapito, katso Yleinen makkien puhtaanapito. 
Makkila, Annankadun kansakoulutalon, sen uudestirakentaminen 46 
Maksuehdot, muutetut, tontin myyntiin nähden 16 
Mallasjuoma-asiain valmisteluvaliokunnan vaali 143 
Mallasjuomani anniskelun järjestely 139 

„ anniskeluoikeuksien myöntäminen 139 
„ myyntioikeuksien „ 139 
„ vähittäiskaupan järjestäminen . 138 

Malmi, huvila-alue, kulkutautisairaalan rakentaminen sinne 43 
Marian sairaala, hierojaa varten sen sisätautien osastolle myönnetty määräraha . . . 106 

„ „ hoitajatarten ja siivoojatarten lisäämistä varten sen sisä- ja kulkutautien 
osastoilla myönnetyt määrärahat 106 

„ „ ky 1 vettäjätärtä varten sen sisätautien osastolle myönnetty määräraha 106 
„ sairaalan amanuenssille myönnetty palkankorotus 75 
„ „ apulaislääkäriä varten myönnetty määräraha . 106 
„ „ hallituksen jäsenten vaali 146 
„ „ hoitajattarille ja siivoojattarille myönnetty palkankorotus 75 
„ „ keittiön uudestisisustus 110 
„ „ korjaustyöt 42, 235 
„ „ kulkutautien osaston ylilääkärin vaali 122 
„ „ laajentamista varten myönnetty määräraha 42, 65, 110 
„ „ sairasmaksujen korotus 75 
„ „ sääntöjen vahvistus 129 
„ „ talousrakennuksen muutostyöt 42, 110 
„ „ uuden vuosirahasäännön soveltaminen 107 
„ „ vanhan desinfioimisuunin korjaus 106 
„ turvakoti, katso Sedmigradskyn pientenlastenkoulu. 

Martha-yhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . 91 
Matka-apuraha merikapteeni L. Laurentille . 97 

„ opettajatar Ilma Hirnille 97 
„ professori V. Sucksdorffille, esitys sen myöntämisestä 97 
„ puhtaanapitolaitosten tutkimusta varten 169 

Matkastipendi Gustav Pauligin lahjoitusrahastosta 88 
„ rakennustentarkastaja M. Gripenbergille, anomus sen myöntämisestä . 97 

Meilansin alueen vuokraaminen ukkokoti-yhdistykselle 17 
„ aluetta koskevan vuokrasopimuksen peruutuminen 27, 244 
„ huvilapalstan vuokraoikeuden pitennys 25, 27 
„ tiluspalstain vuokraaminen 28 

Meno- ja tulosääntö, Helsingin kaupungin, vuodelta 1910 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 
49, 51, 52, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 67, 73, 74, 78, 79, 80, 101, 114 

„ „ „ valaistuslaitosten, vuodelta 1910 114 
„ „ „ katso myös Budjetti. 

Menoarvio, Turvikin ja Turstenin palstatilain 169 
Menoerä, poistettu poliisireservin 73 
Menosäännön käsittely kaupunginvaltuustossa, sen ajan pitentäminen 100 
Menosääntö, vakinainen, kadunjärjestely- ja tasoitustöiden siirtäminen sen ulkopuolelle 56 
Menosääntöehdotus Sipoon mielisairaalaa varten 34 
Menot, sekalaiset, 1910 vuoden menosäännön mukaan 111 
Merholman vuokraaminen 20 
Metsänhoitajan vuosikertomus 237 
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Metsäpalot 238 
Metsät, kaupungin, apuharvennus niissä 237 

„ „ hirsien harsinta niissä 239 
„ „ metsänperkaus niissä '. 237 
„ „ tukkipuiden leimaaminen niissä 238 

Mielenvikaisten hoitolaitoksen vuosikertomus 194 
„ naisten hoitoa varten luovutettu Greijuksen sairaala 37, 195 

Mielisairaala, sen rakentaminen maaseudulle . . 33 
„ työ- ja vaivaistalon, sen haarasairaalaa varten myönnetty määräraha. . . 108 
„ „ „ „ „ haarasairaalan silmälläpitoa varten myönnetty 

palkkion lisäys 78, 107 
„ „ „ „ „ hoitajain lisäämistä varten myönnetty määrä-

raha 108 
Mielisairaat, niiden hoidon järjestäminen 32 

„ Sipoon pitäjässä elätteelle annetut 196 
Miesten yömajaa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . 92 
Mittausmaksujen määrä 172 
Monistajan osto 170 
Monopoli, katso Yksinoikeus. 
Mooseksenuskolaisia koskevasta asetusehdotuksesta annettu lausunto 136 
Muistomerkki kaatuneiden suojeluskaartilaisten haudalle 244 

„ Uspenskin tuomiokirkon vierelle, paikan luovutus sitä varten 15, 243 
Muistutusasiassa annettu selitys 135 
Mukavuuslaitosten teettäminen Ursinin kalliolle 52 
Mullan valmistus 251 
Muutos, Kaisaniemen ravintolan viereisen lokaviemärin 61 

„ kaupungin asemakaavan, katso Kaupungin asemakaava. 
„ kaupungin asemakaava-toimikunnan johtosäännön 125 
,, puhelinkaapelirumpujen suunnan 32 
„ puutarhalautakunnan johtosäännön 124, 245 
„ toisen kaupunginlääkärin valitsemisen järjestyksen 129 
„ vaivaishoito-ohjesäännön pykäläin 130, 179 

Muuttaminen, kaupungin sekä raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön välisen myönnytys-
sopimuksen 133 

„ korttelien n:o 180, 182, 183 ja 185 rakennusjärjestyksen 116 
„ toreilla ja rantasilloilla käydyn kaupan järjestyksen 136 
„ varattomille synnyttäjille annettavaa kätilöapua koskevain määräysten . 130 

Muutto, kaasuntutkimuksen tarkastusaseman 38 
työ- ja vaivaistalon lastenkodin . 38 

Myhrberg, Herman, tarkastusmies, hänelle myönnetty palkankorotus 77 
Myrkyllisten aineiden kauppa, sen harjoittamiseen anottu lupa 138 
Myrskylän turvakoti, kaupungin osuus sen kustannuksista . 185 
Myydyt tontit, rahatoimikamarin toimesta 148 
Myymälät narinkkarakennuksissa, niiden käyttö 161 
Myymälöiden vuokraaminen kauppahalleista 161 
Myynti, heinä-, kaura- ja olkivaraston 170 

„ Siltavuoren alueen 16 
„ tonttien, katso Tontti. 

Myyntikojujen paikat 160 
Mvyntioikeudet, mallasjuomain 139 

„ viinien y. m., niiden siirto 139 
Myyntitarjous, Kymijoen koskien 11 
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Myyntitarjous, Näkinkujan tontin n:o 7 10 
Sörnäsin rantatien tontin nro 2 10 

„ Äggelbyn kartanon vierellä sijaitsevan alueen 10 
„ katso myös Osto. 

Myöhemmäksi siirtäminen, kiinnityksen 99, 170 
MyÖnnytyssopimuksen muuttamista koskeva anomus 133 
Mäkinen, J., putkityön tekijä, valittu vesijohtokonttorin putkimestariksi 171 
Mäntymäki Eläintarhassa, sen käyttämiseen myönnetty lupa 162 

Naisasialiitto Unionille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . 91 
Naisyhdistys, Suomen, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 91 
Narinkkarakennusten myymälöiden käyttö 161 
Newarkin järjestelmän käytäntöön ottaminen kansankirjastossa 217 
Nickbyn kylä Sipoossa, alueen osto sieltä 33 

„ „ „ mielisairaalan rakentaminen sinne 33 
Nilsson, K. J., asioitsija, otettu Böhlen tilan järjestysmieheksi 165 
Norbäck, Johan, ylioppilas, valittu liikennekonttorin apulaisvaakamestariksi 122 
Notaari, kaupunginvaltuuston, hänelle myönnetty palkankorotus 72, 104 

„ „ „ vahvistettu johtosääntö 123 
Notaarinvirka, rahatoimikamarin, sen jälleentäyttäminen 121 
Nuorten miesten kristillinen yhdistys, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 92 
„ „ „ „ tontin myynti sille 13 

Näyttelyrakennus, kuvaamataiteiden, tontin luovuttaminen sen paikaksi 11, 12 

Obligatsionien arvonta 166 
Obligatsionilainan ottaminen 100, 101 
Obligatsionitekstin ehdotus 101 
Ohjelma, tulensammutusveneen, sen laadintakustannukset 73 
Ohjesääntö, kaasu- ja sähkölaitoksen hallituksen 131 

„ tavaroiden punnitsemista ja luettelemista varten, joka toimitetaan tullikäyt-
telystä riippumatta 123 

„ vaivaishoito-, sen pykäläin muutos 130, 179 
Oikeudenkäynti, kaupungin ja Helsingin sähkövalaistusosakeyhtiön välinen 135 
Oikeuksia mallasjuomain anniskeluun 139, 140 

„ „ myyntiin 139 
„ viinien ja muiden miedompain juovutusjuomain vähittäismyyntiin . . . 139, 141 
„ väkiviinajuomain anniskeluun 140 
„ „ vähittäismyyntiin . 139, 140 

Oikeus, kansakoulujenjohtokunnan, virkavapauden myöntämiseen kansakouluntarkasta-
jalle 121 

„ poliisimiesten, raitiotievaunun siltapaikan maksuttomaan käyttöön 133 
„ puutarhalautakunnan, loman myöntämiseen virkamiehilleen 120 
„ Suomen kansalais-, sen hakemukset 137 
„ ulkomaalaisten, elinkeinon harjoittamiseen 137 
„ Vantaanjoen kalastus-, sen vuokraaminen 163 
„ katso myös Lupa. 

Oikeusapu työväelle 364 
Oikeusneuvos miehen, virkaatoimittavan, palkkaamista varten myönnetty määräraha . . 71 
Olkivaraston myynti 170 
Omaisuus, kaupungin kiinteä, tulot siitä 1910 vuoden tulosäännön mukaan 112 

„ tulipalon kautta hävinnyt, palovahingonkorvaus siitä 176 
„ „ „ „ sen arvo tai vakuutussumma 176 

Kunnall. kert. 1909. 51 
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Omistamislupa kiinteistön, sitä koskeva anomus 137 
Omistusoikeus, Taivallahden viereisen ruutikellarialueen . 6 

„ tykistöpihan alueen 6 
Opettaja- ja opettajataryhdistys, Helsingin kansakoulujen, sille anniskeluosakeyhtiön 

voittovaroista myönnetty määräraha 90, 91 
Opetus- ja sivistyslaitoksia varten 1910 vuoden menosääntöön otetut m ä ä r ä r a h a t . . . . 108 

41 

84 
83 

Opintomatka, kertomus matka-apurahalla tehdystä 
„ katso myös Matka-apuraha ja Matkastipendi. 

Orkesteria varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 
„ „ myönnetyn määrärahan korotus 

Osakeyhtiö Aktiebolaget Brändö villastad, sille myönnetty lupa ajotien rakentamiseen 30 
„ „ „ „ „ „ „ laivalaiturin ja vahti 

tuvan rakentamiseen 30 
„ „ „ „ „ „ „ sähköraitiotien raken-

tamiseen Itäiseltä vier-
totieltä Sörnäsin nie-
mekkeelle 30 

„ „ „ „ „ „ „ vedenalaisen puhelin-
kaapelin laskemiseen 163 

h „ Folkteatem, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 84 

„ filharmoninen seura, sen orkesteria varten myönnetty määräraha . . . . 83, 84 
„ Helsingin anniskelu-, katso Helsingin anniskeluosakeyhtiö. 
„ „ sähkövalaistus-, sen ja kaupungin välinen oikeudenkäynti . . . . 135 
„ „ vähittäismyynti-, sen liikkeen loppuun selvitys 70, 89 
„ raitiotie- ja omnibus-, katso Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö. 
„ Suomen puutarhayhdistys, sen kanssa tehdyn vuokrasopimuksen peruu-

tuminen 27, 244 
„ „ „ sen omistamain rakennusten ottaminen kau-

pungin haltuun 27 
Osakkeiden tilaaminen. Suomen kaupunki- ja maalaiskuntain keskuslainakassan . . . . 99 
Osto, Sipoon pitäjässä sijaitsevan alueen 33 

,, tonttien, katso Tontti. 
„ Aggelbyn kartanon 110, 113 
„ katso myös Lunastus ja Myyntitarjous. 

Oulunkylä, siellä olevan alueen myyntitarjous . 10 
„ katso myös Aggelbyn kartano. 

Paikkoja virvokejuomavaunuja ja myyntikojuja varten 160 
Pakinkylän huvilayhdyskunta, sen järjestyssäännöt 136 
Pakkahuone, katso Tulli- ja pakkahuone. 
Pakkahuoneen haaraosaston laittaminen Länsirannalle 39 
Palautus, tuulaaki- ja liikennemaksujen 168 

„ vedenkulutusmaksun suorituksen myöhästymisen johdosta maksetun sakko-
koron 98 

Palkankorotus, kansakoulujen opettajiston, sen laskeminen 80 
„ „ „ sitä varten myönnetty määräraha 80 
„ kansankirjaston haaraosastojen johtajille 109 
„ kasvatuslaitosten johtajille 83 
„ kaupunginvaltuuston notaarille 72, 104 
„ liikennekonttorin kirjanpitäjälle 104 
„ majoituslautakunnan puheenjohtajalle 109 
„ Marian sairaalan amanuenssille 75 
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Palkankorotus Marian sairaalan hoitajattarille ja siivoojattarille 75 
n „ „ toimitsijanapulaiselle . . 106 
„ puutarhalautakunnan sihteerille 104 
„ rakennustentarkastajalle 72 
„ talojen taloudenhoitajalle 165 
„ terveydellisten tutkimusten laboratoorin vahtimestarille 107 
„ terveyspoliisin tarkastusmiehille 77 
„ toiselle kaupunginlääkärille 74 

Palkanparannus, kansakoulujen opettajiston sitä koskeva anomus. . 81 
„ työlaitoksen vahtimestarille 79 

Palkintoja alempien käsiammattilaiskoulujen oppilaille . 87 
„ kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahastosta 94 

Palkkaussääntö, kaasu- ja sähkölaitosten hallituksen 86 
„ „ „ „ toimitusjohtajain 86 

Palkkio Ratakadun kansakoulutalon rakennustoimikunnan jäsenille 45 
Palkkionalennus, raatihuoneen vahtimestarin 103 
Palkkion korotus kasvatuslautakunnan vahtimestarille 104 

„ kunnallisneuvosmiehelle J . von Haartman . 70 
Palkkionlisäys tarkastajalle Hildi von Creutlein 78 

„ työ- ja vaivaistalon johtajalle 78, 107 
Pallonen, Herman, ent. yö vahti, hänelle myönnetty apuraha 95 
Paloasemain korjaukset . . . 41, 235 
Paloaseman rakentaminen Hermanniin. . • 41 

„ „ Kallioon 41 
Palokunta, vapaaehtoinen, apumaksu sen voimassapitoon 73 
Palolaitos, sitä varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 105 
Palomiehistölle annettava maksuton uimaopetus 25 
Palopostit 265 
Palotoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 146 

„ vuosikertomus 175 
Palotornien korjaukset 41, 235 
Palo vahingonkorvaus hävinneestä omaisuudesta 176 
Palvelijatarkotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . . 91 
Palvelusväen, kunnollisen, palkitseminen 94 
Paperin ja paperimassan vapautus liikennemaksujen suorittamisesta 173 
Parantola, Högsandin, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 91 
Pasila, katso Böhlen tila ja Fredriksperi. 
Pauligin lahjoitusrahastosta myönnetty matkastipendi 88 
Pelastusarmeijalle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 92 
Pelat, O. G., rakennusmestarinleski, hänelle myönnetty apuraha 96 
Perustuslaillinen työväenyhdistys, sen esitys kodin laittamisesta kunnan työväenasun-

toihin varattomille leskille ja lapsille 38 
„ „ sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 92 
Pesutuvan teettäminen Kallion kansakoulutaloon 47 

„ „ Ratakadun poliisitaloon 41, 110 
Petrolivalaistus 330 
Pihamaiden tasoittaminen korttelissa n:o 372 41 
Piirroksia puhelinkaapelien asemasta 32 
Piirustaja-apulaisia varten rakennuskonttorille myönnetty määräraha 72 
Piirustukset, julkisivu-, niiden tarkastaminen XIII , XIV ja XV kaupunginosassa 117, 125 
Pikasuodattimet, vesijohdon, niiden valmiiksi saattaminen 261 
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Pippingsköldin turvakotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-
raha 91 

Pistoraiteen rakennusanomukset 163, 164 
Pitennys, katujen valaistusajan 134 

„ tonttien rakennusajan 119 
vuokraoikeuden 25, 26, 27, 156 

Pitkänsillan uudestirakentaminen 59 
Pohjavesitutkimukset 274 
Pohjavesitutkimuskomitea 165 
Pohjois Esplanadikadun jalkakäytävän laajentaminen 65 
Pohjoisen Uunisaaren vuokraoikeuden pitennys 26 
Pohjoisrannan ja Siltavuorenrannan yhdistäminen 3 
Poikain ammattikoulu, katso Valmistava poikain ammattikoulu. 
Poikaklubia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 90 
Poikittaiskanavain teettämiseen myönnetty määräraha 65 
Poikkeaminen rakennusjärjestyksen säännöksestä. 117 
Poistosuunnitelmia teknillisiä laitoksia varten 87 
Poliisilaitoksen huoneistojen korjaukset 41 

„ käyttämät kaupungin talot, niiden vuokran laskeminen 105 
„ uusi vuosirahasääntö, lausunto ehdotuksesta sellaiseksi 74 

Poliisilaitosta koskeva uusi asetusehdotus 125 
„ varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 105 

Poliisilääkärin velvollisuus toimittaa ruumiinavauksia 128 
Poliisin kirjapainoa ja varuskamaria varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 105 
Poliisimiehen oikeus raitiotievaunun siltapaikan maksuttomaan käyttöön 133 
Polisiimiehistölle annettava maksuton uimaopetus 25 
Poliisireservin menoerä, sen poistaminen 73 
Poliisitalo, Pengerkadun, sen lisämäärärahan ylitys 236 

„ Ratakadun, pesutuvan teettäminen siihen 41, 110 
Puhdistaminen, Töölön lahden veden 60 
Puhdistusasemia Töölön lahteen laskevaa lokavettä varten 61, 65, 111. 
Puhelinasemat, yhdistetyt, irtisanottu sopimus niiden hoidosta 171 
Puhelinjohdon rakentamista koskeva hakemus 163 
Puhelinkaapeli, vedenalainen, sen laskemiseen myönnetty lupa 163 
Puhelinkaapelikanavan suunnan muutos 32 
Puhelinkaapelirumpujen laskeminen katuihin 32 
Puhtaanapito, makkien, katso Yleinen makkien puhtaanapito. 

„ yksityisten katuosuuksien, sen ottaminen kaupungin haltuun 168 
Puhtaanapitolaitos, sen työt ja menot vuonna 1909 232 

„ sitä varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . . .64, 111 
Puhtaanapitolaitosten tutkimista varten myönnetyt matka-apurahat 169 
Puistojen kunnossapitoa koskevan välikirjan irtisanominen 171 

„ käyttämiseen myönnetty lupa 162 
Puita köyhille, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 92 
Punanotkon leikkikentän laittaminen 252 
Puotien luovuttaminen kauppahalleista huutokaupalla . . 1 6 1 
Purkauslaiturin rakentamiseen myönnetty lupa 164 
Putkimestarin virat, vesijohtokonttorin, niiden täyttäminen 171 
Puutarhakadun uudestijärjestäminen 5 
Puutarhalautakunnan ja rakennuskonttorin välinen yhteistyö 241 

„ johtosäännön muutos 124, 245 
„ jäsenten ja varajäsenten vaali 145 
„ oikeus loman myöntämiseen virkamiehilleen 120 



AsiareJdsteri. 397 

Puutarhalautakunnan sihteerin palkankorotus 104 
„ työjärjestys - 245 
„ vuosikertomus 241 

Puutarhayhdistys, katso Osakeyhtiö Suomen puutarhayhdistys. 

Raastuvanoikeuden ja maistraatin tarverahat, niiden lisäys 71 
„ väliaikaisen viidennen osaston ylläpitoa varten myönnetty määräraha 71 

Raatihuoneen korjaukset 38, 235 
„ vahtimestarin palkkion alennus 103 

Raha-avustusta työttömille, sitä koskeva anomus 96 
Rahasto, Borgströmin lahjoitus-, sen toimittaminen kaupunginkassaan 27 

„ Richard Heimbergerin palkinto-, sen ohjesääntö 87 
„ H. O. Kreugerin testamentti-, sen vuosikorkojen käyttö 214 
„ kunnollisen palvelusväen palkitsemista varten, siitä annetut avustukset . . . . 94 
„ A. F. Laurellin, sen vuosikorkojen käyttö 169 
„ Viola Levin in lahjoitus-, suoritus sen korkovaroista 88 
„ Gustav Pauligin lahjoitus-, siitä myönnetty matkastipendi 88 
„ Selma Schulmanin, sen hoito 169 
„ vastaista ukkokotia varten, kelloseppämestari Erik Lindroosin testamentti sen 

kartuttamiseksi 89 
Rahastot, vaivaishoidolle lahjoitetutv niiden korkojen jakaminen 184 
Rahasääntö, katso Meno- ja tulosääntö sekä VuosirahasääntÖ. 
Rahatoimikamari, kanslistinapulaisen asettaminen sinne 166 

„ sen arvaamattomain tarpeiden määrärahan ylitys 72 
„ „ jäsenet vuonna 1909 148 
„ „ kokoukset y. m 148 
„ „ notaarin viran jälleentäyttäminen 121 
„ „ puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 145 
„ sille myönnetty oikeus vuokrata Vallilan tontteja 23 

Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö, sen anomus myönnytyssopimuksen muuttamisesta . . 133 
„ „ „ sille myönnetty lupa syöttöjohdon laittamiseen Eläin-

tarhan poikki 31 
„ „ „ „ „ „ vaihde-ja pistoraiteen laittamiseen 163 
„ „ „ „ tarjottava oikeus liikennöidä raitiotielinjaa SÖrnäsin 

niemekkeelle 31 
Raitio tielinja Rautatientorin poikki 163 
Raitiotien pysyttämiseen myönnetty lupa 164 

„ rakentaminen Itäiseltä viertotieltä Sörnäsin niemekkeelle 30 
Raitiotievaunujen siltapaikat, poliisimiesten kuljetus niillä 133 
Raittiusseuroja varten anottu huoneisto Kallion kansan kirjastotalossa 38 
Rakennukset ja talot, niitä varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat. . . . 110 

„ kaupungin, niiden korjaukset 234 
„ „ niistä yksityisille luovutettujen huoneistojen kunnossapitovel-

vollisuus 65 
Rakennusaika, tontin, pitennetty 119 
Rakennusaineiden varastopaikkojen osottaminen 160 
Rakennusjärjestyksen säännöksestä poikkeaminen 117 
Rakennusjärjestykset, voimassa olevat, niiden uudistaminen 115 
Rakennusjärjestys erinäisiä XIII , XIV ja XV kaupunginosan huvilatontteja varten . . 115 

„ korttelien n:ot 180, 182, 183 ja 185, sen muuttaminen 116 
Rakennushallitus kaupungin rakennustöitä varten 53 
Rakennuskonttorille myönnetty määräraha ylimääräisiä arkkitehti- ja piirustaja-apulaisia 

varten 72, 104 
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Rakennuskonttorin huoneiston laajentaminen 39 
„ ja puutarhalautakunnan välinen yhteistyö 241 
„ puutarhalautakunnan toimenannosta suorittamat työt 252 
„ toiminta 226 
„ varastonhoitajanviran jälleentäyttäminen 171 
„ vuosikertomuksen valmistuminen ennen kaupungin tilien tarkastusta 69 

Rakennuskustannusten kohoamista kunnan työväenasuntoja rakennettaessa koskeva tut-
kimus 40 

Rakennuspiirustukset, rahatoimikamarin hyväksymät 160 
Rakennuspohjan laajentaminen tontin rajan yli katua vasten 29 
Rakennusrajat, sisäpuoliset, erinäisten korttelien XIII , XIV ja XV kaupunginosassa 54, 55 

„ „ kortteliin n:o 493 ei määrätyt 55 
Rakennustentarkastajan apulaisen palkkaaminen ; 73 

„ palkankorotus 72 
„ virkahuoneisto, huonekalujen hankkiminen siihen ' . . 73 
„ vuosikertomus - . 224 

Rakennustentarkast.usta varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 105 
Rakennustoimikunta, Kallion kansakoulutalon, sen jäsenen vaali 144 

„ kulkutautisairaalan 43 
„ Ratakadun kansakoulutalon, sen jäsenille myönnetty palkkio. . . 45 

Rakentamattomia tontteja koskeva ilmoitus t 119 
Ranta-alue, Uudenmaan pataljoonan kasarmin 3 
Rantakaistale, vanhan hautausmaan ja Hietaniemen vuokra-alueen välinen, sen käyttö-

oikeus. . . . • 28 
Rantasilloilla käydyn kaupan järjestyksen muuttaminen 136 
Rasituksia, yleisiä, varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 109 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginvaltuuston diariin merkityt 114 
Ratsastusmaneesia varten anottu tontti 15 

„ „ vuokrattu alue . . . .23, 244 
Rautatietorin poikki kulkeva raitiotielinja 163 
Ravitseminen, heikkojen lasten apukoulun oppilaiden 82 
Renfors, A. K., varastomestari, hänelle myönnetty apuraha , 95 
Rintakuva, J . af Lindforsin, sen sijoittaminen Eläintarhaan 27 
Risatautisten lasten parantolaa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 91 
Rohdoskaupan harjoittamiseen myönnetty lupa 137 
Rokkopotilaiden hoito Hesperian sairaalassa 76 
Roos, Odert, liikennekonttorin vaakamestari, hänelle myönnetty virkaero 122 
Rouvas väen yhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha. . . 91 
Ruokaa varten köyhille kansakoulunoppilaille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 91 
Ruokailusali Annankadun kansakoulutaloon 46 

„ Nikolainkadun kansakoulutaloon 45 
Ruokamullan talteen ottaminen 244 
Ruotsalaiselle teatterille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . 6 84 
Ruuanlaittokursseja varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . 91 
Ruumiinavaukset, lääkintölailliset, toisen kaupunginlääkärin vapauttaminen niiden toi-

mittamisesta 127 
Ruumiinpolttoyhdistyksen anomus lahjoituksen saamisesta 89 
Ruumiinvamma, korvaus siitä 98, 169 
Ruutikellarinalue, Taivallahden viereinen, sen omistusoikeus 6 
Rökhus-nimisen Kymijoen kosken myyntitarjous 11 
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Sailors home-yhdistys, sen toimikunnan jäsenen ja varajäsenen vaali 145 
„ „ n sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 93 

Sairaala, Greijuksen, sen luovuttaminen mielenvikaisten naisten hoitolaksi 37 
„ Hesperian, tulirokko- ja isorokkopotilaiden hoito siellä 76 
,, keuhkotautisia varten, sellaisen perustaminen Humalistoon 76 
„ kolera-, sen voimassapito 75 
„ kulkutauti-, sen rakentaminen . 42 
„ Marian, katso Marian sairaala. 
„ mieli-, katso Mielisairaala. 
„ työ- ja vaivaistalon, sen vuosikertomus 194 

Sairaanhoitoa Böhlen tilan asukkaille . 77, 107 
Sairaankuljetus vaunut, palolaitoksen, niiden käyttäminen 177 
Sairasmaksujen korotus Marian sairaalassa 75 
Sakkokorko vedenkulutusmaksun suorituksen myöhästymisen johdosta, sen palautus . 98 
Salmio, Jaakko, kaasutehtaantyömies, hänelle myönnetty apuraha . . . 96 
Satamajärjestyksen uudistamiseksi asetetun sekatoimikunnan jäsenten ehdotus 144 
Satamamaksujen suoritus, anottu vapautus siitä 98 
Satamaolot, Sörnäsissä, niiden järjestäminen 62 
Satamat, niitä varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . 63, 111 

„ rakennuskonttorin toimittamat työt niissä 231 
Satuiltoja kansankirjaston lukusalissa 217 
Schulmanin testamenttivarani toimitus kaupunginkassaan 169 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti, niiden johtokunnalle myönnetty 

. tilinpäästö 70 
johtokunnan jäsenten vaali 147 

„ tekemä lain-
huudatusta ja kiinnityk-
sen korottamista koskeva 
esitys 134 

„ „ „ „ „ „ talonmuutosrakennustyöt 215 
„ „ „ „ „ „ vuosikertomus 211 
„ „ „ „ „ niille maksetut H. O. Kreugerin 

testamenttirahaston vuosikorot 214 
Sekalaiset menot 1910 vuoden menosäännön mukaan 111 

„ tulot 1910 vuoden tulosäännön mukaan 112 
Sekatoimikunta satamajärjestyksen uudistamista varten 144 
Selitys muistutusasiassa 135 
Selkeytymisaltaiden laittaminen Vanhankaupungin vesijohtolaitokseen . . . 50 
Seura, osakeyhtiö filharmoninen, sen orkesteria varten myönnetty määräraha . . . . 83, 84 

„ uima-, katso Helsingin uimaseura. 
„ Vanhankaupungin nuoriso-, katso Vanhankaupungin nuorisoseura. 

Seurahuoneen korjaukset 234 
Seurakunnat, Helsingin ruotsalais-suomalaiset, niiden hautausmaakomitea 28 
Seurasaaren laitteiden kunnossapitoa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 64, 89, 92 
Seurat, raittius-, huoneistojen hankkiminen niille 38 

„ „ niiden tonttianomus 14 
„ katso myös Yhdistys. 

Sihteeri, kaupunginvaltuuston, hänelle vahvistettu johtosääntö 122 
„ vaivaishoitohallituksen „ „ „ 130, 180 

Siltamaksujen suorittamisesta anottu vapautus 98 
Siltavuoren alueen myynti 16 
Siltavuorenrannan ja Pohjoisrannan yhdistäminen 3 
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Siltavuorenrantaa koskeva asemakaavan muutos 3 
Sinivuorenmaan käyttäminen 21 
Sipilä, K. V., metsänvartija, otettu Böhlen tilan järjestysmieheksi 165 
Sipoon pitäjä, mielisairaalan rakentaminen sinne 33 

„ „ sen alueen osto 33 
Sisäpuoliset rakennusrajat, eräiden XIII , XIV ja XV kaupunginosan korttelien . . . . 54 

„ „ kortteliin n:o 493 ei määrätyt 55 
Siveellisyyskomitean esitys työlaitoksen perustamisesta naisia varten 80 
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa, toisen kaupunginlääkärin osallisuus siinä . . . . 128 
Sjöfors-nimisen Kymijoen kosken myyntitarjous 11 
Skärgärdsfiskarenas andelslag osuuskunnan anomus Rantatorin kauppahallin kalahuuto-

kauppahallin käyttöoikeudesta 97, 161 
„ „ „ apurahan anomus 97 

Sokeiden miesten työlaitosta varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 92 

Sopimus, erinäisten istutusten kunnossapitoa koskeva, sen irtisanominen 171 
„ Helsingin telefoniyhdistyksen kanssa, sen irtisanominen 171 
„ katso myös Toimilupakirja. 

Sotaväkeen kuuluvat henkilöt, jotka nauttivat majoitusta 348, 349, 350 
Sotilasviranomaisten anomus Siltavuoren alueen ostamisesta 16 

„ kanssa keskusteltava alueiden luovuttaminen 6 
Sovintolautakunta väkiviinamonopolia varten, sen jäsenten vaali 145 
Stipendit, katso Matkastipendit. 
Sucksdorff, V., ensimäinen kaupunginlääkäri, esitys matka-apurahan myöntämisestä 

hänelle 97 
Sulfaattiselluloosakomitean mietintö, lausunto siitä 137 
Sundholman vuokraaminen 20 
Suodattimet, vesijohtolaitoksen, niiden valmiiksi saattaminen 261 
Suojeluskaartilaiset, haavoitetut, heille myönnetyt avustukset 95 

„ kaatuneet, heidän hautapatsaansa 244 
Suomen eläinsuojeluyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 92 
„ kansalaisoikeuksien anomukset - 137 
„ kansallisteatterille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . 84 
„ kartasto, Helsingin kaupunginasemakaavakartan ottaminen siihen 98 
„ kaupunki- ja maalaiskuntain keskuslainakassan osakkeiden tilaaminen 99 
„ kielen käyttäminen verolippujen kirjoituksessa 171 
„ liikemiesyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 92 
„ maantieteelliselle seuralle myönnetty määräraha Helsingin kaupunginasemakaa-

van painattamista varten Suomen kartastoon 98 
„ naisyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . , 91 
„ puutarhayhdistys, katso Osakeyhtiö Suomen puutarhayhdistys. 
„ satama- ja vesiliikennetyöntekijäin osastolle n:o 18 anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 92 
„ vankeusyhdistyksen anomus päästä suorittamasta tehdyn vesijohtotyön kus-

tannuksia 99 
„ „ talon kiinnityksen myöhemmäksi siirtäminen 99 

Suomenkieliset nimet, katujen, torien y. m 66 
Synnyttäjät, varattomat, heille annettava kätilöapu 130 
Synnytyslaitosta varten anottu apuraha 97 
Syöttö johto, sen laittamiseen Eläintarhan poikki myönnetty lupa 31 
Sähkö- ja kaasulaitosten hallitus, katso Kaasu- ja sähkölaitosten hallitus. 
Sähköjohdon laittaminen Eläintarhan poikki 31, 243 



Asiarehisteri. 401 

Sähköjohtojen poistamista kaduilta koskeva oikeudenkäynti. . 135 
„ teettäminen kaupungin taloihin 165 

Sähkökäyttö voiman siirto Vanhankaupungin vesilaitokseen . 50, 56, 261 
Sähkölaitokseen liittymisen laajuus 339 
Sähkölaitoksen kaapeliverkko 335 

„ kertomus syyskuukausilta 1909 331 
„ käyttölupa 164 
„ laajennus 51, 110, 113 
„ rakennuskustannusten korko . 112 
„ taloudelliset tulokset 341 
„ tariffi 86 
„ toimitusjohtajan palkkaussääntö 86 
y, x 1910 vuoden meno- ja tulosääntö 114 

Sähkölaitos, sähköteknikko Otto A. Blomqvistin sähkövirrankuluttajain luovuttaminen 
sille 84 

„ katso myös Teknilliset laitokset ja Valaistuslaitokset. 
Sähkölaitosta koskevaa juhlajulkaisua varten myönnetty määräraha 86 
Sähköraitiotien rakentaminen Itäiseltä viertotieltä Sörnäsin niemekkeelle 30 
Sähkövalaistus Rantatorin kauppahallin myymälöihin 161 

„ Toukolan kansakoulutaloon 46 
Sähkövirran hinta 86 

jako 337 
Säännöt, Marian sairaalan 129 

„ vastaisen mielisairaalan 34 
Sörnäsin niemeke, lupa ajotien rakentamiseen sinne 30 

„ „ „ laivalaiturin ja vahtituvan rakentamiseen sinne 30 
„ „ „ sähköraitiotien rakentamiseen sinne 30 
„ satamaolojen järjestäminen 62 

Taajaväkiset yhdyskunnat Helsingin pitäjässä, lausunto niiden järjestyssääntöehdotuk-
sesta . , 136 

Taimitarha 237 
Taivallahden tai Humallahden ja Töölön lahden välille rakennettava kanava 60 

„ viereisen ruutikellarinalueen omistusoikeus 6 
Takaisinsuoritus, katso Palautus. 
Taksa tavarain punnitsemista ja luettelemista varten, joka toimitetaan tullikäyttelystä 

riippumatta 123 
Taksoitus, kaupungin, Helsingin maalaiskunnassa. 166 

„ 1910 vuoden tulosäännön mukaan 114 
Taksoituslautakunnan tarverahain määrärahan ylitys . 72 
Taksoitus valmistelun perusteiden uudistaminen 171 
Takuusitoumuksia, rahatoimikamarin hyväksymiä 160, 170 
Talo, katso Tontti. 
Taloudenhoitajan palkankorotus 165 
Talvipuutarhaan asetettava J . af Lindforsin rintakuva . . . 27, 244 
Talvisaikaiselle viennille ja tuonnille myönnetty liikennemaksujen alennus 173 
Tapaturmakorvaukset 98, 169 
Tapaturmat tulipalojen ja tulipaloon lähdön yhteydessä 176 
Tariffi, sähkölaitoksen 86 
Tarkastaja, vaivaishoitohallituksen, hänelle myönnetty palkkionlisäys 78, 107 
Tarkastus, Helsingin vähittäismyyntiosakeyhtiön tilien 70 

„ kaupungin vakuusasiakirjain 170 
„ „ 1908 vuoden tilien 68 

Kunnall. kert. 1909. 51 
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Tarkastus, kaupunginkassan 67, 165 
„ XII I , X I V ja XV kaupunginosan huvilatonttien rakennusten julkisivupii-

rustusten 117, 125 
Tarverahat, kasvatuslautakunnan, lisäys niihin 72 

„ maistraatin ja raastuvanoikeuden, lisäys niihin 71 
„ taksoituslautakunnan, lisäys niihin 72 

Tasoittaminen, Eläintarhan urheilukentän 63, 243, 251, 253 
„ Haapaniemen istutuksen . 251, 252 
„ Kallion kansakoulutontin 46, 110 
„ Kapteenin- ja Tehtaankadun kulmauksessa olevan avonaisen paikan . . 251 
„ korttelissa u :o 372 olevien pihamaiden 41 
„ Tokan torin 251 
„ Toukolan kansakoulutontin 110 

Tavaravaja, Makasiinirannan, pakkahuoneen haaraosaston sijoittaminen sinne 39 
„ „ sen korjaukset 39, 235 
„ „ „ korotus 103, 235 

Teattereita varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetyt määrärahat 84 
Tehtaalaisnaisten kotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 91 
Teknilliset laitokset, hiilien hankkiminen kaupungin laitoksille niistä 69 

„ „ niiden kirjanpidon perusteet 86 
„ „ „ vuosikertomuksiin otettavat tiedot laitosten kirjaanpannusta 

arvosta 87 
„ „ poistosuunnitelmain ehdotus niitä varten 87 
„ „ katso myös Kaasulaitos, Sähkölaitos, Valaistuslaitokset ja Vesi-

johtolaitos. 
Teksti, uuden kuoletuslainan obligatsionien 101 
Tennishalli, katso Lawntennishalli. 
Teollisuuskoulu, Helsingin, sen johtokunnan jäsenten vaali 143, 146 

„ „ sitä varten ehdotettu tontin myynti 12 
Terveydellisten tutkimusten laboratoori, sen vahtimestarille myönnetty palkankorotus . 107 

„ „ „ sille myönnetty määräraha 77 
Terveyden- ja sairaanhoitoa varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . . 106 
Terveydenhoitojärjestyksen ehdotus 127 
Terveydenhoitolautakunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 146 
Terveystoimisto veneeristen tautien vastustamista varten, sen vahtimestarin palkkaaminen 107 

„ „ „ „ „ sille anniskeluosakeyhtiön voitto-
varoista myönnetty määrä-
raha 92 

„ „ „ „ „ „ myönnetty lisämääräraha. . 77 
Testamentti, kelloseppämestari Erik Lindroosin 89 
Testamenttivarain toimitus kaupunginkassaan 169 
Tiet ja viertotiet, niitä varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . . . 62, 111 

„ „ „ rakennuskonttorin rakentamat ja korjaamat 231 
Tilapäiset vuokrasopimukset, rahatoimikamarin tekemät 157 
Tilien tarkastus, Helsingin vähittäismyyntiosakeyhtiön 70 

„ kaupungin 1908 vuoden 68 
Tilinpäästö Helsingin anniskeluosakeyhtiön johtokunnalle 70 

„ kaupungin viranomaisille 69 
„ pankinjohtaja Carl Cronstedtille. . . . 70 
„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian.turvakodin johtokunnalle. . 70 

Tilinpäätös, 1908 vuoden 67 
Tilintarkastajan vaali, Helsingin anniskeluosakeyhtiön 143 
Toimikunta erinäisiä uudistuksia varten kansakouluissa 143 
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Toimikunta, kaupunginasemakaava-, sen jäsenen vaali 171 
„ kunnan työväenasuntojen rakentamis-, sen jäsenen vaali 144 
„ Pitkänsillan uudestirakentamista varten, sen mietintö 59 
„ ruotsinkielisten työväenkurssien, sen jäsenen vaali 144 
„ Sailors home-yhdistyksen, sen jäsenen ja varajäsenen v a a l i . . . . . . . . 14.5 
„ uuden kuoletuslainan ottamista varten 100, 101 
„ katso myös Komitea, Rakennustoimikunta ja Valiokunta. 

Toimilupakausi, Itäisen viertotien ja Sörnäsin niemekkeen välisen sähköraitiotien . 31 
Toimilupakirja, kaupungin sekä raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön välinen, anomus 

sen muuttamisesta 133 
„ „ „ raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön välinen, sen 

sovelluttaminen 31 
Toimitsija, Marian sairaalan, hänen apulaisensa palkankorotus 106 
Toimitusjohtajat, kaasu- ja sähkölaitosten, heille vahvistettu palkkaussääntö 86 
Toimitusosasto tulli- ja pakkahuoneeseen 161 
Toipumakotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . 91 
Toisen kaupunginlääkärin johtosääntö, ehdotettu uusi 128 

„ „ osallisuus siviilivirkakunnan leski- ja orpokassassa . . . . 128 
„ „ palkankorotus 74 
„ „ valitsemisen järjestys, ehdotus sen muuttamiseksi . . . . 129 
„ „ virkahuoneiston sisustaminen 74 
„ „ virkatoiminnan järjestäminen 127 

Toivon alueen vuokraaminen 23 
Tokantorin tasoittaminen 251 
Tontin halkominen 119 

„ luovuttaminen raittius- y. m. yhdistyksille 14 
„ „ ratsastusmaneesia ja ajokoulua varten 15 
„ rakennusajan pitentäminen 119 

Tontinlunastukset, 1908 vuoden tulosäännön mukaan 69 
1910 „ „ „ 112 

Tontinlunastus, maksamaton, sen koron korottaminen 16 
Tontinmyyntiin nähden muutetut maksuehdot 16 
Tontit, XIII, XIV ja XV kaupunginosan, niiden kauppakirjoihin pantavat määräykset 117 

„ korttelin n:o 301 b, niiden ehdotettu myynti 12 
„ „ „ 301 b „ varaaminen työväenopistoa y. m. varten 40 
„ n:ot 10 ja 12 Runebergkadun varrella, niiden varaaminen työväenopistoa y. m. 

varten 40 
„ „ 1, 2 ja 3 Siltavuorenpenkereen varrella, niiden varaaminen työväenopistoa 

y. m. varten 40 
„ „ 2, 4 ja 6 Sirkuskadun varrella, niiden järjestely 6 
„ rahatoimikamarin myymät 148 
„ rakentamattomat, niitä koskeva ilmoitus 119 
„ Vallilan, rahatoimikamarin oikeus niiden vuokralle antamiseen 22 
„ Vilhonkadun, niiden osto 110, 113 

Tontti n:o 1 Fabianinkadun varrella, alueen myynti siitä 13 
„ „ 1 „ „ sen osto . . . 110, 113 
„ „ 9 Helsinginkadun varrella, sen anottu lunastaminen huutokaupatta. . . 15 
„ „ 1 Hermannin korttelin n:o 8, sen vuokraoikeuden pitennys 27 
„ „ 8 Inkoonkadun varrella, sen kiinnityksen myöhemmäksi siirtäminen . . 99 
„ „ 10 Kaivokadun varrella, alueen murtaminen siitä 2 
„ „ 10 „ „ sen myynti 9 
» n 10 „ „ „ osto 8 
„ „ 3 Kansakoulukadun varrella, sen anottu vuokraton luovuttaminen rat-

sastusmaneesin ja ajokoulun paikaksi 15 
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Tontti n:o 3 Kansakoulukadun varrella, sen varaaminen työväenopistoa y. m. varten 40 
„ „ 3 9 Korkeavuorenkadun „ „ osto 10 
„ „ 13 Lapinlahdenkadun „ „ varaaminen työväenopistoa y. m. varten 40 
„ „ 1 Länsirannan „ lupa sen rakennuspohjan laajentamiseen 

tontin rajan yli katua vasten 29 
„ „ 8 Museokadun varrella, sen anottu myynti huutokaupatta 15 
„ „ 7 Näkinkujan „ „ myyntitarjous 10 
„ „ 1 Pohjois Rautatiekadun varrella, sen luovuttaminen kuvaamataiteiden 

näyttelyrakennuksen paikaksi 11 
„ „ 12 Porthaninkadun varrella, kansakoulutalon rakentaminen siihen . . . . 47 
„ „ 5 Rahapajankadun varrella, sen ehdotettu uudestijärjestely 5 
„ „ 4 Siltasaarenkadun varrella, sen järjestely 6 
„ „ 2 Sörnäsin rantatien varrella, evätty oikeus sen lunastamiseen 10 
„ ,. 6 „ „ „ sen myyntitarjous 13 
„ „ 5 Vaasankadun varrella, sen kiinnityksen myöhemmäksi siirtäminen . . 99 

14 „ „ „ myynti 13 
„ „ 3 Vallilantien „ „ vuokraaminen 22 
„ raittius- y. m. yhdistyksiä varten, sen maksutta saamista koskeva anomus. . 14 
„ työväenopistoa varten, sen varaaminen 40 
„ Töölön työväenyhdistystä varten, sitä koskeva anomus 15 

Tonttien yhdistäminen 7 
„ „ yhdyskäytävällä 118 
„ yhteenrakentaminen 7, 118, 164 

Toreilla käydyn kaupan järjestyksen muuttaminen 136 
Torien suomenkieliset nimet 66 
Torvisoittokunta, Helsingin,, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 83, 84 
Tuberkulootissairaala, Humaliston, sen voimassapito 76 
Tukkipuiden leimaus kaupungin metsissä 238 
Tulensammutuskalut 177 
Tulensammutusveneen ohjelman laadintakustannukset 73 
Tulipalojen kautta hävinneen omaisuuden arvo tai vakuutussumma 176 

„ lukumäärä ja laatu 175 
Tulirokkosairaalan voimassapito Hesperiassa 76 
Tulli- ja pakkahuoneen korjaukset 38, 234 

„ „ „ toimitusosaston perustaminen 161 
Tullitoimiston laittaminen Länsirantaan 39 
Tuloa tuottavat oikeudet 1910 vuoden tulosäännön mukaan 112 
Tulosääntö, katso Meno- ja tulosääntö. 
Tulot, sekalaiset, 1910 vuoden tulosäännön mukaan 112 
Tuominen, Alfred, rahatoimikamarin notaari, hänelle myönnetty virkaero 121 
Turbiinilaitoksen laittaminen Vanhankaupungin vesijohtolaitokseen 50 
Turholmaan tehtävä aitaus 64 
Turstenin palstan menoarvion laatiminen 169 
Turvakoti, kaupunkilähetyksen nuorten naisten, anomus avustuksesta sille 79 

„ lasten, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-
raha 89, 92, 94 

Turvikin huvila, likaveden johtaminen sieltä 64 
„ palstan menoarvion laatiminen 169 

Tuulaakimaksun laskeminen, lausunto siitä 98 
„ palautus 168 

Tuulaakin määrä 172 
Tykistöpihan alueen omistusoikeus 6 
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Tylsämielisten lasten apukoulu, katso Heikkojen lasten apukoulu. 
Tyttöjen ammattikoulun johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 146 

„ „ kudonnan opetuksen lakkauttaminen 80 
„ „ uuden opettajaviran perustaminen 80 

Työ- ja vaivaistalo, sitä varten myönnetyt lisämäärärahat 79 
„ „ „ uusi, sen rakentaminen 43, 110, 113 
„ „ vaivaistalon johtajalle myönnetty palkkionlisäys 78, 107 
„ „ „ lastenkoti, sen muuttaminen Äggelbyn kartanoon 38, 195 
„ „ „ „ „ valvonnasta myönnetty palkkionlisäys . . . . 78, 107 
„ „ „ mielisairaalan hoitajien luvun lisääminen 108 
„ „ „ „ lisähoitolan perustaminen 37, 195 
„ „ „ „ vuosikertomus 194 
„ „ „ rakennusten käyttö 32 
„ „ „ sairaalan vuosikertomus 194 
„ „ „ toiminta 190 

Työhuoneet, köyhäin lasten, niitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 91 

Työjärjestys, puutarhalautakunnan 245 
Työkaluja varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 111 
Työkoulu, lasten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-

räraha 90 
Työlaitoksen perustaminen naisia varten 80 

„ tarkastusmiehelle myönnetty kesäloma 79 
„ toiminta 204 
„ vahtimestarille myönnetty kesäloma 78, 108 
„ „ „ palkanparannus 78, 108 

Työlaitokset, kaupunkilähetyksen, niitä varten myönnetty määräraha 79 
Työlaitos, sokeain miesten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 92 
Työn jakamista varten naisille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 89 
Työnpuute, sen lieventämiseksi toimeenpannut kaduntasoitustyöt 57 

„ katso myös Työttömät. 
Työntekijät, hädänalaiset, kunnan heille antamat lainat 189 
Työnvälitystoimisto, kunnan, naisapulaisen palkkaaminen siihen 104 

„ „ sen asettaminen vakinaiselle kannalle 121 
„ „ „ johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali . . 146 
„ „ „ vuosikertomus 369 

Työolot kaupungin väliurakkatöissä 359 
Työsuhteet Helsingissä vuonna 1909 371 
Työt, yleiset, niitä varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 110 
Työttömille anottu raha-avustus 96 
Työttömyysapukassoja, kunnallisia 359, 362 
Työttömäin avustus 96 

„ hätäapukomitean puolesta jätetty hakemus 96 
Työttömät naiset, työn järjestämistä varten heille anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 89 
Työtupa, Töölössä oleva lasten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 90 
Työväenasiain lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 145 

„ „ kirjasto ja arkisto 363 
„ „ sihteeri, hänen vuosikertomuksensa 360 
,, „ uusi huoneisto 360 



406 Asia/rekisteri. 

Työväenasiain lautakunnan vuosikertomus 358 
Työväenasunnot, kunnan, katso Kunnan työväenasunnot 
Työväenkurssien, ruotsinkielisten, toimikunta, sen jäsenen vaali 144 
Työväenlasten kesätoiminnan järjestämistä varten anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 81 
Työväenluokan naisille toimeenpantuja ruuanlaittokursseja varten anniskeluosake-

yhtiön voittovaroista myönnett}^ määräraha 91 
Työväenopetuksessa pidetyt esitelmät, kirkkojen luovuttaminen niitä varten . . . . 134 
Työväenopetuskurssien toiminta 363 
Työväenopetusta varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 84 

„ „ ehdotettu luentosali Kallion kansankirjastotaloon 47 
„ „ „ luentosalien rakennuttaminen 49 

Työväenopistoa varten varatut tontit 40 
Työväenopiston perustaminen 39 
Työväenvaliokuntia koskeva selvitys 362 

„ kunnallisia 359 
Työväenyhdistys, perustuslaillinen, sen tekemä ehdotus kodin laittamisesta kunnan 

tvöväenasuntoihin varattomille leskille ja lapsille 38 
„ „ sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 92 
„ Töölön, sen anomus tontin luovuttamisesta 15 

Töölön kaupunginosat, katso Kaupunginosat XIII, XIV ja XV. 
„ lahden ja Taival- tai Humallahden välinen kanava 60 
„ „ ruoppaaminen 61 
„ „ varustaminen reunakiveyksellä 61 
„ „ veden puhdistaminen 60 
„ lasten työtupaa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 90 
„ lastenmajala koskeva valtioavun hakemus 136 
„ työväenyhdistyksen anomus tontin luovuttamisesta 15 

Uimahuoneet, Haapaniemen, Humallahden ja Ruoholahden, niiden vuokraaminen . 162 
„ Ursinin kallion, niiden korjaukset y. m 52 

Uimalaitoksen luovuttaminen Helsingin uimaseuralle 25 
Uimaopetus, maksuton, kansakoulunoppilaille sekä palo- ja poliisimiehistölle . . . . 25 
Uimaseura, Helsingin, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 92 
Ukkokoti, kelloseppämestari Erik Lindroosin testamentti sen hyväksi 89 
Ukkokoti-yhdistys, alueen vuokraaminen sille 17 

„ sen johtokunnan jäsenen vaali 145 
Ulkohuoneen rakentaminen Eläintarhan huvilaan n:o 7 81 
Ulkomaalaisten hakemat Suomen kansalaisoikeudet 137 

„ oikeus harjoittaa elinkeinoa 137 
„ „ omistaa kiinteää omaisuutta 137 

Ulosottoapulaisten lisääminen 103 
Unioni, naisasialiitto, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 91 
Urheilukenttä, Eläintarhan, sen töiden loppuun saattaminen 63, 243, 251, 253 
Urheilukentät, Eläintarhan ja Kaisaniemen, niiden käyttämiseen myönnetty lupa . 162 
Ursinin kallion uimahuoneiden korjaukset . 52 

„ „ viereisen mukavuuslaitoksen rakentaminen • 52 
Uuden hautausmaan viereisen rantakaistaleen käyttöoikeus 28 
Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunnan jäsenten ja varajäsenen vaali . . 144 

„ pataljoonan kasarmin ranta-alue 3 
Uudistaminen, huoneen vuokrasta voimassa olevien lainsäännösten . . . . 135, 358, 361 
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Uudistaminen, satamajärjestyksen, sitä varten asetettu sekatoimikunta 144 
„ taksoitusvalmistelun perusteiden 171 
„ vaivaishoitolainsäädännön 137 
„ voimassa olevien rakennusjärjestysten 115 

Uunisaarien vuokraoikeuden pitennys 26 
Uutisrakennuksia varten vaaditut suuret lisämäärärahat, toimenpiteitä niiden välttä-

miseksi 53 

Vaakahuoneen paikka 29 
Vaakain ja punnuksien hankkiminen tavarain punnitsemiseksi pakkahuoneen ulko-

puolella 84 
Vaakamestarin asettaminen punnitsemaan tavaroita pakkahuoneen ulkopuolella 121, 171 
Vaakamestarinvirka, liikennekonttorin apulais-, sen jälleentäyttäminen 122 

„ „ sen jälleentäyttäminen 122 
Vaali, Böhlen tilan järjestysmiehen 165 

„ Helsingin anniskeluosakeyhtiön tilintarkastajan 143 
„ kansakoulujenjohtokunnan jäsenten 144 
„ kansakoulupiirien kouluneuvostojen . 144 
„ kaupungin hallitusten ja lautakuntain puheenjohtajain, jäsenten ja vara-

jäsenten 145 
„ liikennekonttorin vaakamestarin ja apulaisvaakamestarin . 122 
„ Marian sairaalan kulkutautien osaston ylilääkärin 122 
„ rahatoimikamarin notaarin 121 
„ toisen kaupunginlääkärin, sen järjestyksen muutos 129 
„ työväenasuntojen hallintolautakunnan jäsenten ja varajäsenten 144 
„ Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunnan jäsenten ja varajäsenen . . 144 
„ vaakamestarin 122, 171 
„ valiokuntain, toimi- ja johtokuntain y. m., katso Johtokunta, Rakennustoimi-

kunta, Toimikunta ja Valiokunta. 
„ vesijohtokonttorin kemistin 122, 266 
„ „ kirjanpitäjän 122 
„ „ putkimestarin 171 
„ Äggelbyn kartanon isännöitsijän 165 

Vahingonkorvaus, tapaturman aiheuttaman ruumiinvamman 98, 169 
Vahtimestari, kasvatuslautakunnan, hänelle myönnetty palkkionkorotus 104 

„ terveydellisten tutkimusten laboratoorin, hänelle myönnetty palkan-
korotus 107 

„ terveystoimiston veneeristen tautien vastustamista varten, hänen palk-
kaamistaan varten myönnetty määräraha 107 

Vahtimestarit, työlaitoksen, heille myönnetty kesäloma ja palkanparannus 78 
Vahtituvan rakentaminen Sörnäsin niemekkeelle 30 
Vaihderaiteen laskemiseen myönnetty lupa 163 
Vaihdesuojan sijoittamiseen „ „ 163 
Vaivaishoidon menot ja tulot vuonna 1909 185 

„ „ 1910 vuoden menosäännön mukaan 107 
Vaivaishoitohallituksen kansliaosaston perustaminen Sörnäsiin 77, 107, 179 

„ kassanhoitajan johtosääntö 130, 180 
„ puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 146 
„ sihteerin johtosääntö 130, 180 
„ tarkastajalle myönnetty palkkionlisäys 78, 107 
„ vuosikertomus 178 

Vaivaishoitolainsäädännön uudistusta koskeva lausunto 137 
Vaivaishoito-ohjesäännön pykäläin muutos 130, 179 
Vaivaistalo, katso Työ- ja vaivaistalo. 
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Vakanssisäästö, puuttuva 135 
Vakuusasiakirjat, kaupungin, niiden tarkastus . . . . 170 
Vakuutussumma, tulipalon kautta hävinneen omaisuuden 176 
Valaistus, katujen, rantalaiturien ja tavaravajain, sitä varten 1910 vuoden meno-

sääntöön otetut määrärahat 105 
Valaistusaika, katujen, sen pitentäminen 134 
Valaistuslaitoksen meno- ja tulosääntö vuodeksi 1910 114 
Valaistuslaitokset, tulo niistä 1910 vuoden tulosäännön mukaan 113 

„ katso myös Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Teknilliset laitokset. 
Valiokunta, budjetti- eli finanssi-, pysyvä, sen ehdotettu asettaminen 100 

„ „ sen jäsenten vaali 101 
„ korttelien n:ot 180, 182, 183 ja 185 rakennusjärjestyksen muuttamista 

varten % 116 
„ kysymystä varten kadunjärjestely- ja tasoitustöiden teettämisestä laina-

varoilla 56 
„ „ „ katujen, torien y. m suomenkielisistä nimistä . . . . 66 
„ „ „ lisämäärärahojen välttämisestä kaupungin uutisra-

kennuksia varten 53 
„ „ „ pysyvän finanssi- eli budjettivaliokunnan asettami-

sesta 100 
„ „ „ toisen kaupunginlääkärin virkatoiminnan järjestämi-

sestä 127, 129 
„ „ „ toreilla ja rantasilloilla käydyn kaupan järjestyksen 

muuttamisesta 136 
„ lausuntoehdotuksen antamista varten mooseksenuskolaisia koskevasta 

asetusehdotuksesta 136 
„ „ „ „ sulfaattiselluloosakomitean mie-

tinnöstä 137 
„ puhtaanapidon järjestämistä varten, sen jäsenen vaali 171 
„ taksoitusvalmistelun perusteiden uudistamista varten 171 
„ terveydenhoitojärjestyksen ehdotuksen tarkastusta varten 127 
„ voimassa olevien rakennusjärjestysten uudistamista varten 117 
„ väki viina- ja mallasjuoma-asiain valmistelua varten 143 

Valitsijamiehet kansakoulupiirien kouluneuvostojen vaalia varten 144 
Valkonauha-yhdistyksen lasten turvakotia varten anniskeluosakeyhtiön voittova-

roista myönnetty määräraha 89, 92, 94 
Vallilan tonttien vuokralle antaminen 22 
Valmistavan poikain ammattikoulun johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali . . 146 
Valo kaasun hinta 84 
Valtioapu istutuksia varten 245 

„ kansakouluille 82 
„ kasvatuslaitoksille 82 
„ Töölön lastenmajalaa varten, lausunto siitä 136 

Valtioavut 1910 vuoden tulosäännön mukaan 113 
Vanhan hautausmaan ja Hietaniemen vuokra-alueen välillä olevan rantakaistaleen 

käyttöoikeus 28 
Vanhankaupungin alueen vuokraaminen 23 

„ nuorisoseura, sen anomus vuokramaksun poistamisesta 99 
„ „ „ „ vuokravapaudesta 23 
„ „ sille myönnetty vapaampi käyttöoikeus 160 
„ „ tonttipaikan vuokraaminen sille 23 
„ tullijauhomyllyn vuokraaminen 163 

Vankeusyhdistys, katso Suomen vankeusyhdistys. 
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Vankila, etsivän poliisin, ilmanvaihtolaitteiden hankkiminen siihen 41 
Vantaanjoen kalastusoikeuden vuokraaminen 163 

„ vedenkorkeus 268 
Vapaaehtoiselle palokunnalle myönnetty apuraha 73 
Vapaakaivon laittaminen Sörnäsin rantatien varrelle 110 
Vapaalippujen hankkiminen valtionrautateillä kasvatuslautakunnan jäsenille y. m. . 135 
Vapautus, anottu, tehdyn vesijohtotyön kustannusten suorituksesta 99 

„ kunnan työväenasuntojen rakennustoimikunnan jäsenyydestä 144 
„ liikennemaksun suorittamisesta 168 
„ ruotsinkielisten työväenkurssien toimikunnan jäsenyydestä 144 
„ siltamaksujen suorittamisesta 98 
„ teollisuuskoulun johtokunnan jäsenyydestä 143 

Varaaminen, tonttien, työväenopistoa y. m. varten 40 
Varastonhoitajan, rakennuskonttorin, vaali 171 
Varastopaikka n:o 4 a Sinivuorenmaalla, sen vuokraaminen 21 
Varastopaikkoja rakennusaineita varten . 160 
Varastotontit n:ot 1—15 Katajanokalla, niiden vuokralle antaminen 22 
Varattomille leskille ja lapsille laitettava koti kunnan työväenasuntoihin 38 

„ synnyttäjille annettava kätilöapu 130 
Vastaanottolaitos mielisairaita varten Kivelään 33 
Vaunuvaa'an asettamiseen myönnetty lupa 29 
Vedenkorkeus, Vantaanjoen. 268 
Vedenkulutus 276 
Vedenkulutusmaksun suorituksen myöhästymisen johdosta maksetun sakkokoron 

palautus 98 
Vedenmyyntikioskien paikkain vuokralle antaminen 24 
Vedennoston kustannukset . . 277 

„ määrä 266 
Veistokouluja varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha . . 92 
Veistokursseja varten kansakoulunoppilaille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 91 
Velkoja varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 103 
Veroliput, suomenkielen käyttäminen niiden kirjoittamisessa 171 
Verotuksenvalmistelun perusteita uudistamaan asetettu valiokunta 171 
Verotus, kaupungin, Helsingin maalaiskunnassa 166 
Vesijohdon laittaminen kunnan Kalliossa sijaitseviin työväenasuntoihin 41, 110 

„ pikasuodattimien valmiiksi saattaminen 260 
„ poistot 276 
„ putkiverkon hoito ja korjaukset 272 
„ „ laajentaminen 55, 109, 113, 256 
„ „ pituus 265 
„ pääoma-arvo 256 
„ rakennusten y. m. korjaukset 49 
„ taloudellinen tulos 278 
„ tulot 1910 vuoden tulosäännön mukaan. 113 
„ työpaja 275 

Vesijohto, sitä varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 109 
Vesijohtokonttorin kemistin vaali 122, 266 

„ kirjanpitäjän vaali 122, 266 
„ putkimestarin vaali 171 
„ vuosikertomus 256 

Vesijohtolaitoksen käyttökustannukset, niitä varten myönnetty lisämääräraha . . . . 84 
„ laajentaminen 50, 109, 113, 260 

Kunnall kert. 1909. 52 
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Vesijohtolaitoksen laboratoori, apulaisen ottaminen sen kemistille 109' 
„ „ rakennuksen teettäminen sitä varten 49 
„ „ sen johtajan vaali 122, 266 
„ „ „ laajennus 262 

Vesijohtolaitos, sähkökäyttövoiinan siirto sinne 50, 56, 261 
Vesijohtoputket, lasketut ja poistetut 258 
Vesijohtotyön kustannusten suorituksesta anottu vapautus 99 
Vesijohtotöiden tekemiseen myönnetty lupa 171 
Vesijohtoveden bakteripitoisuus 272 

„ kemiallinen puhdistus . . 280 
„ selkeytyminen 271 
„ suodatus 270 

Vesikauhuisiksi epäiltyjen koirain säilytys 77 
Vesilintuja varten rakennettava huone 244 
Vesimittarit , . 273 
Vesipostien laittaminen kansakoulujen pihoille 46 
Wessman, J. E., varastonhoitaja, otettu rakennuskonttorin varastonhoitajaksi . . . . 171 
Viaporin linnoitukseen poikkeavain alusten vapauttaminen satama- ja siltamaksujen 

suorittamisesta 98 
Viemärijohdon, Kaisaniemen viereisen, muuttaminen 61 

„ katkaisevan, rakentaminen Fredriksperistä Humallahteen 61 
„ katso myös Lasku johto ja Kanava. 

Vientimaksu, astioidun kalan 100 
Viinit ja muut miedommat juovutusjuomat, niiden myyntioikeuksien siirto 139 

„ „ „ „ „ „ vähittäiskaupan j ä r j e s t e l y . . . . 139 
Vilhelminakotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 91 
Vilhonkadun uudestijärjestely 5, 13, 244 
Viljellyt maat, Aggelbyn kartanon, niiden vuokraaminen 18 
Viljelyspalstani vuokraaminen Greijuksesta 18 

„ n Sinivuorenmaalta 21 
„ „ Sörnäsin rautatielinjan pohjoispuolelta 19 

Viransijainen, avonaisen oikeusneuvosmiehenviran, sen palkkaaminen 71 
Virastot, kaupungin, niitä varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . 103 
Virkaero liikennekonttorin vaakamestari Odert Roosille 122 

„ rahatoimikamarin notaari Alfred Tuomiselle 121 
„ rakennuskonttorin varastonhoitaja A. L Wuoristolle 171 

Virkahuoneistot, yksityisille luovutetut, niiden kunnossapito 65, 244 
Virkamiehet, kaupunginvaltuuston kanslian, heille vahvistettu johtosääntö 122 

„ kaupunkien, ehdotus leski- ja orpokassan perustamisesta heitä varten 120 
„ puutarhalautakunnan, lautakunnan oikeus loman myöntämiseen heille 120 

Virkamiesten kesäloma 120 
Virkavapaus kansakouluntarkastajalle, kansakoulujenjohtokunnan oikeus sen myön-

tämiseen 121 
„ katso myös Kesäloma ja Loma. 

Virvokejuomavaunujen paikat . . . 160 
Vuokra, poliisilaitoksen kirjapainon ja varuskamarin 105 

„ „ käytettävänä olevien huoneistojen 105 
Vuokraaminen, Forsbyn tilan alueen 23 

„ Greijuksen maa- ja huvilapalstain 18 
„ Gumtähden rakennusten 162 
„ Humaliston huvilapalstaan n:o 22 rajoittuvan alueen 23 
„ Kaisaniemen'ravintolan 22 
„ Kaivopuiston keilaradan . . . . 162 
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Vuokraaminen, Katajanokan varastopaikkain 22, 24 
„ Läntisen viertotien varrella olevan alueen 23, 244 
„ Meilansin alueen 17 
„ „ tiluspalstain 28 
„ Merholman 20 
„ Sinivuorenmaan alueiden 21 
„ Sörnäsin rautatielinjan pohjoispuolisten viljelyspalstain 19 
„ Toivon tiluksen n:o 49 alueen 24 
„ Vallilan tonttien 22 
„ Vanhankaupungin alueen 23 
„ „ tullijauhomyllyn 163 
„ Vantaanjoen kalastusoikeuden 163 
„ Aggelbyn kartanon viljeltyjen maiden 18 

Vuokralaki, asunnon- tai huoneen-, sen uudistaminen 135, 358, 361 
Vuokralle rahatoimikamarin toimesta annetut tilukset 151 
Vuokramaksu, Katariinankadun talon n:o 3 71, 111 
Vuokramaksun poistamisanomus 99 
Vuokraoikeuden pitennykset 25, 26, 27, 156 

„ siirto 155 
Vuokrasopimuksen peruutuminen, Meilansin aluetta koskeva 27, 244 
Vuokrasopimukset, rahatoimikamarin tekemät tilapäiset 157 
Vuokraton luovutus, katso Luovuttaminen. 
Vuokravapaus Vanhankaupungin nuorisoseuralle 23 
Vuokria Fabianinkadun talosta n:o 38 (tontista n:o 1) H2 

„ kunnan työväenasunnoista, 1910 vuoden tulosäännön mukaan H2 
Wuoristo, A. L., rakennuskonttorin varastonhoitaja, hänelle myönnetty virkaero . . 171 
Vuosirahasääntö, Marian sairaalan uusi, sen sovelluttaminen 107 

„ poliisilaitokselle ehdotettu uusi, lausunto siitä 74, 125 
„ katso myös Meno- ja tulosääntö sekä Palkkaussääntö. 

Vuotuismaksun suuruus tontin hintaa suoritettaessa 16 
Väenlaskua varten myönnetty määräraha 112 
Vähittäismyynti, mallasjuomain, sen järjestäminen - 138 

„ viinien y. m., sen järjestäminen 139 
„ väkiviinajuomain, sen järjestäminen 139 
„ „ „ yksinoikeuden pienentäminen 139 

Vähittäismyyntioikeuksia, mallasjuomain 139 
„ viinien y. m., niiden siirto 139 

Väkiviinajuoma-asiain valmisteluvaliokunta 143 
Väkiviinajuomain anniskelun järjestäminen 139 

„ anniskeluoikeuksien myöntäminen 139 
„ vähittäismyynnin ja annniskelun yksinoikeus 139 
„ „ järjestäminen 139 

Väkiviinajuomamonopolin sovintolautakunnan jäsenten vaali 145 
Välikirja, katso Sopimus ja Toimilupakirja. 
Väliurakkatyöt, kaupungin, työolot niissä 359 

Yhdistyksille myönnetyt avustukset anniskeluosakeyhtiön voittovaroista . . . 90, 91, 92 
Yhdistys Arbetets vänner, katso Arbetets vänner. 

„ Helsingin kristillinen työväen-, sen työttömien avustamista koskeva anomus 96 
„ „ telefoni-, katso Helsingin telefoniyhdistys. 
„ lastenhoidon edistämiseksi, sille luovutettu tontti 24 
„ Maitopisara-, sille myönnetty vapautus liikennemaksun suorittamisesta . . 168 
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Yhdistys, nuorten miesten kristillinen, tontin myynti sille IB 
„ perustuslaillinen työväen-, sen esitys kodin laittamisesta kunnan työväen-

asuntoihin varattomille leskille ja lapsille . 38 
„ ruumiinpoltto-, sen anomus lahjoituksen saamisesta 89 
„ Suomen vankeus-, katso Suomen vankeusyhdistys. 
„ Töölön työväen-, sen anomus tontin luovuttamisesta 15 
„ ukkokoti-, sille vuokrattu Meilansin alue 17 
„ katso myös Seura. 

Yhdistysten johto- ja toimikuntain jäsenten vaalit, katso Johtokunta ja Toimikunta. 
Yhdistäminen, tonttien 7 
Yhdyskäytävä, tonttien yhdistäminen sillä 118 
Yhteenrakentaminen, tonttien 7, 118, 164 
Yksinoikeus, väkiviinajuomain vähittäiskaupan ja anniskelun, sen pitentäminen . . 139 
Yksityiselle kansakoulu-hammasklinikalle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 93 
Yleinen raakkien puhtaanapito, sen tulot ja menot 233 

„ „ „ sitä varten 1910 vuoden menosääntöön otettu mää-
räraha 111 

Yleisessä varastossa tullatut tavarat 172 
Yleiset paikat, niitä varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . . . 58, 110 

n „ rakennuskonttorin niillä suorittamat työt 226 
„ rasitukset, kaupungille kuuluvat, niitä varten 1910 vuoden menosääntöön 

otetut määrärahat 109 
„ työt, niitä varten 1910 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . 110 

Ylilääkäri, Marian sairaalan kulkutautien osaston, hänen valitsemisensa 122 
Ylitys, kansakoulumäärärahain 81 

„ Marian sairaalan määrärahan 75 
„ Pengerkadun poliisiaseman lisämäärärahan 236 
„ rahatoimikamarin arvaamat to main tarpeiden määrärahan 72 
„ taksoituslautakunnan tarverahain määrärahan 72 

Yökäynnit, palkkio lääkäreille niistä 74, 106 
Yömajaa miehiä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 92 

Äberg, Emma, leskirouva, hänelle myönnetty lahjapalkkio 96 
Äggelbyn kartanon heinä-, kaura- ja olkivarastojen käyttö . 170 

n „ isännöitsijän vaali 165 
„ „ osto 110, 113 
„ „ päärakennuksen luovuttaminen työ- ja vaivaistalon lastenkotia 

varten 38, 195 
„ „ tilusten käyttö 18 

Äijälä, J., putkimestari, otettu rakennuskonttorin putkimestariksi 171 

Öller, T., insinööri, otettu Äggelbyn kartanon isännöitsijäksi 165 




