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Kansanlastentarhoja varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 122, 123 
Kansanopisto, Helsingin ruotsalainen, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 123 
Kansanopistoseura, Helsingin, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 123 
Kasarmialue, ent. Suomen kaartinpataljoonan, sen omistusoikeus 61 
Kasarminkadun tontilta n:o 8 teetettävä laskujohto 227 
Kassakonttori, yhteinen, kaupungin teknillisiä laitoksia varten 183 
Kasvatuslaitos, Vanajan, sen hoidokkien siirtäminen Vuorelan kasvatuslaitok-

seen 278 
Kasvatuslaitosten johtajien palkankorotus 107 
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Kasvatuslautakunnan jäsenten vaali 206 
„ vuosikertomus 276 

Kasvisuojain teettäminen kaupunginpuutarhaan 72 
Katajanokan- ja Makasiininrannan purkauspaikkain varustaminen aitauksella 71 

„ pohjoisrantaan teetettävää käymälää varten myönnetty määrä-
raha 59, 143 

Katsastus, kaupungin irtaimen omaisuuden 77 
„ kaupunginkirjaston kirjavaraston 78 

Katsastusmiehet, kaupungin irtaimen omaisuuden 203 
„ kaupunginkassan, katso Kaupunginkassan inventtaajat. 
„ kaupunginkirjaston kirjavaraston 203 
„ ylimääräiset, kaupunginkassan 232 

Katselmukset, rahatoimikamarin toimittamat 224 
Katselmusmiehet kaupungin kiinteää omaisuutta varten 60 
Katu- ja laiturivalaistus, sen kustannukset 136 

„ „ „ sitä varten 1911 vuoden menosääntöön otettu määrä-
raha 136 

Katuja varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 66, 67 
Katujen korjaukset y. m., rakennuskonttorin toimittamat 296 

„ kostuttaminen 230 
„ sähkövalaistus 136 

Katuosuuksien, yksityisten, kostuttaminen 230 
„ „ puhtaanapito 234 

Katuvalaistusta varten anottu korotettu valtioapu 92 
Kaupan harjoittaminen juovutus juomilla, katso Vähittäismyynti. 

„ „ virvokejuomavaunuista, myyntikojuista y. m 221 
„ järjestäminen Hakaniemen torilla 53 

Kauppa, rantasilloilla ja toreilla harjoitettu, lausunto sen järjestyksen muutta-
mista tarkoittavan esityksen johdosta 194 

Kauppahalleja varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 142 
Kauppahalli, Kasarmintorin, poliisikonstaapeli E. A. Weckström otettu sen 

vahtimestariksi 225 
Kauppahallien myymälöistä kertyneet vuokratulot 225 
Kauppahallin rakentaminen Hakaniemen torille 53 
Kauppakirjat, sellaisten tonttien, joiden rakentamista kunta helpottaa 17 
Kauppaoppilaitoksia varten 1911 yuoden menosääntöön otetut määrärahat. . 140 
Kauppatorin suihkukaivoa varten myönnetty määräraha 145 
Kaupungin irtaimen omaisuuden katsastusmiehet 203 

„ kiinteä omaisuus, siitä odotettavat tulot 1911 vuoden tulosäännön 
mukaan 145 

„ metsäin hoito 314 
„ „ vartioiminen 230, 315 
„ sähkövoiman kulutus 380 
„ tilien vakinaisen tarkastuksen järjestäminen 236 
„ velkoja varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat .. 133 
„ virastoja varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 133 

Kaupunginarkkitehdin vuosikertomus 307 
Kaupunginasemakaava, Bölen tilan 21 

„ Meilansin ja Greijuksen alueiden 3 
„ Sörnäsin rautatielinjan ja Vantaanjoen välisten alueiden 20 

Kaupunginasemakaava-arkkitehdille myönnetty matkastipendi 129 
Kaupunginasemakaavan muutos, kortteleita n:ot 401, 402 ja 403 koskeva 13 

Kunnall. kert. 1910. 54 
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Kaupunginasemakaavan muutos, kortteleita n:ot 526 ja 527 koskeva 3 
„ „ korttelia n:o 139 koskeva 3 
n » n » 297 „ 2 
ff ff ff n „ 4 
„ „ puistokadun teettämiseksi Töölön ja Taival-

lahden välille 4, 68 
„ „ Siltavuoren rantaa koskeva 2 
„ „ Vilhon- ja Unioninkadun välisen uuden lii-

kenneväylän aiheuttama 3 
Kaupunginasemakaava-näyttely Berlinissä, kaupungin osanotto siihen 130 

,, „ Lontoossa „ „ „ 238 
Kaupunginasemakaava-toimikunnan jäsenen ja varajäsenen vaali 239 

„ „ puheenjohtajan toimesta myönnetty va-
pautus 204 

„ „ » vaali 204 
Kaupungingeodeetti, evätty esitys virkasivutulojen takaamisesta hänelle 86 

„ hänen vuosikertomuksensa 309 
Kaupungininsinöörin vuosikertomus 296 
Kaupunginkassan inventtaajat 75 

„ ylimääräiset inventtaajat 232 
Kaupunginkirjasto, amanuenssin palkkaaminen siihen 141 

„ sitä varten myönnetty lisämääräraha 108 
„ „ „ 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 141 

Kaupunginkirjaston johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali 207 
„ kirjastonhoitajan viran täyttäminen 185 
„ kirjavaraston katsastus 78 
„ „ katsastusmiesten vaali 203 
„ korjaukset 53, 307 
„ lainausliike 288 
„ uudet säännöt 186 
„ vuosikertomus 286 

Kaupunginkirjaston talon rakentaminen Kallioon 53, 143, 147 
Kaupunginlääkäri, toinen, hänen nimittämisensä virkaan 184 

„ „ „ osallisuutensa siviili virkakunnan leski- ja 
orpokassaan 184 

Kaupunginlääkärin valitsemistapa 184 
Kaupunginosa, X, XI ja XII, sähkövirran antaminen niihin 55 

„ XIII ja XIV, niiden korttelien sisäiset rakennusrajat 60 
„ XIV, eräiden sen rakennusten julkisivupiirustusten tarkastus 4 

Kaupunginpuutarha, uusien kasvisuojain y. m. teettäminen sinne 72 
Kaupunginpuutarhuri, hänelle myönnetty henkilökohtainen palkanlisäys 135 

„ hänen vuosikertomuksensa 310 
Kaupunginvaltuusmiehet 1 
Kaupunginvaltuusmiestoimesta myönnetty vapautus 203 
Kaupunginvaltuuston kanslian kanslistille myönnetty palkankorotus 134 

„ kokoukset y. m 2 
„ sihteeri 1 
„ valmistusvaliokunta 1 

Kaupunginvoudinkonttori, avustavan toisen kaupunginvoudin palkkaaminen 
siihen 82, 134 

Kaupunkilähetykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-
raha 124 
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Kaupunkilähetykselle myönnetty määräraha 98, 139 
Keinänen, P. V., hänelle myönnetty apuraha 126 
Keittiöparakkia varten venäläiselle sotaväelle myönnetty määräraha 110 
Kelkkaradat 313 
Kellarikerroksen sisustaminen asuinhuoneiksi 236 
Kemiallisen jäädytyslaitoksen teettäminen Länsirannan kalahalliin 54 
Kertomuksia niiden yhdistysten ja laitosten toiminnasta, joille on myönnetty 

apurahoja anniskeluosakeyhtiÖn voittovaroista 124, 406 
Kertomus apurahalla tehdystä opintomatkasta 131, 404 
Keski-Uudenmaan raittiuspiirille myönnetty määräraha 130 
Keskuskomitea, rakennusalan työnantajajärjestöjen, kaupungin edustajan va-

litseminen siihen 239 
„ väen- ja asuntolaskun, sen jäsenten vaali 206 

Keskuslautakunta, Uudenmaan läänin vaalipiirin, sen jäsenten vaali 205 
Kesäpuutarha, lasten, sitä varten anniskeluosakeyhtiÖn voittovaroista myön-

netty määräraha 123 
Kesäsiirtoloita varten Helsingin nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle 

anniskeluosakeyhtiÖn voittovaroista myönnetty määrä-
raha 123 

„ „ kansakouluoppilaille anniskeluosakeyhtiÖn voittova-
roista myönnetty määräraha 123 

„ „ lapsille anniskeluosakeyhtiÖn voittovaroista myönnetty 
määräraha 123, 124 

„ „ työläisnaisille anniskeluosakeyhtiÖn voittovaroista 
myönnetty määräraha 124 

Kesätyöskentelyn järjestämistä varten työväenlapsille anniskeluosakeyhtiÖn 
voittovaroista myönnetty määräraha 121, 123 

Keuhkotauti, katso Tuberkulosi. 
Kiertokouluseminaaria varten anottu kannatusapu 105 
Kiinnityksen korottaminen, Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian 

turvakodin talojen 191 
„ myöhemmäksi siirtäminen 15, 131 

Kiinteistö- ja rakennuslaskua varten asetettu valiokunta 206 
Kiinteistön myyntitarjouksia 238 
Kiinteä omaisuus, kaupungin, sen katselmusmiehet 60 

„ „ „ siitä odotettavat tulot 1911 vuoden tulosäännön 
mukaan 145 

Kirjanpito, Bengtsärin kasvatuslaitoksen 77 
Kirjasto, kaupungin, katso Kaupunginkirjasto. 

„ työväenasiain lautakunnan 406 
Kirjastonhoitaja, kaupunginkirjaston, hänen valitsemisensa 185 
Kirkkomusiikkiopisto, evätty anomus tonttien varaamisesta sellaista varten 15 
Knihti, saari, sen käyttäminen 28 
Kodin laittaminen kunnan työväenasuntoihin varattomille leskille ja lap-

sille 40 
Koiraveron aiheuttamat kustannukset 145 

„ poisto 234 
Kojut, myynti-, niiden paikkain vuokralle antaminen 224 
Kolerakulkutaudin aiheuttamat toimenpiteet 96 
Koleraparakki, Leppäsuon, sen luovuttaminen kurkkumätää potevien sairaa-

laksi 39 
Koleraparakkien luovutus tulirokko sairaalaksi , , , ? , . , r . , , 40 
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Kolmivuotiskatselmukset, rahatoimikamarin toimittamat 224 
Komitea, erinäisten kaupungissa olevain tonttien ja maa-alueiden omistus-

tai hallintaoikeutta tutkimaan asetettu 229 
„ Helsingin kunnallishallinnon muutoskysymyksiä käsittelevä, sen 

jäsenen vaali 238 
„ kunnan teurastamon rakennuskysymyksen asiaa käsittelemään ase-

tettu 50 
„ lausunnon antamista varten kaupungin tilien vakinaisen tarkastuk-

sen järjestämisasiasta 236 
„ „ „ pysyväisen finanssi- eli budjettivalio-

kunnan asettamisesta 86 
„ sulfaattiselluloosa-, lausunto sen mietinnöstä 195 
„ Vallilan työväenasuntojen rakentamista varten, sen jäsenen vaali.. 231 

Korjaukset Bengtsärin tilalla 53, 309 
„ Humaliston sairaalan 94, 309 
„ kaupungin talojen 307 
„ kaupunginkirjaston 53, 307 
„ Marian sairaalan 50, 308, 309 
„ paloaseman 43, 307 
„ palotornien 43, 307 
„ poliisilaitoksen huoneistojen 45, 307 
„ raatihuoneen 41, 307 
„ seurahuoneen 59 
„ tavaravajain 41, 307 
„ tulli- ja pakkahuoneen 41, 307 
„ Vanhankaupungin jauhomyllyn 59, 309 

Korkeasaari, evätty anomus vesijohdon ulottamisesta sinne 64 
„ „ esitys eläintenhoidon parantamisesta siellä 193 
„ „ „ sen eläinkokoelman poistamisesta 193 
„ puhelinjohdon ulottaminen sinne 228 
„ sen laitteiden kunnossapitoa varten anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 74, 121, 124 
„ „ vuokraoikeuden pitennys 32 

Korkovarain maksu E. O. Gustavsonin ja A. W. Ingmanin lahjoitusrahastosta 120 
„ „ Viola Lewinin testamenttirahastosta 121 
„ „ W. J. E. Westzynthiuksen lahjoitusrahastosta 120 

Korot, A. F. Laurellin rahaston, niiden käyttö 235 
„ vaivaishoidolle lahjoitettujen rahastojen, niiden käyttö 255 
„ 1911 vuoden tulosäännön mukaan 145 

Korvaus ruumiinvammasta 235 
Kostutus, katujen 230 
Koti, turvattomain naisten ja palvelusta hake vain palvelijatarten, sitä varten 

anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 124 
Kouluneuvostot, kansakoulupiirien, niiden jäsenten vaali 204 
Kouluoppilaille annettava maksuton uimaopetus 31 
Koulupuutarhan järjestäminen Eläintarhaan 313 
Kreditiivin antaminen kaupungin kaasu- ja sähkölaitoksen hallitukselle 116 
Kruunuverojen maksupaikkain järjestäminen 235 
Kuhlefelt, V., neiti, otettu tilastokonttorin laskuapulaiseksi 237 
Kulkutaudit, niiden johdosta myönnettyjä lisämäärärahoja 96 
Kulkutauteja sairastavain varasairaalat 39, 40, 138, 139 
Kulkutautisairaalan rakennustoimikunta 48 
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Kulkutautisairaalan rakentaminen 46, 143, 147 
Kulkuväylä, katso Liikenneväylä. 
Kunnallinen oikeusapu 404 

„ työnvälitys Suomessa vuonna 1910 414 
„ työttömyysvakuutus 403 

Kunnallishallintoa varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 134 
Kunnallisia työväenvaliokuntia 403 
Kunnalliskalenterin julkaiseminen 86 
Kunnallisverojen, maksamattomain, periminen 79, 236 

„ maksupaikkain järjestäminen 235 
Kunnallisverotus, kaupungin viereisissä huvilasiirtoloissa asuvain henkilöjen 203 
Kunnan teurastamon rakentaminen 50 

„ tilastokonttorin perustaminen 169 
„ työnvälitystoimistolle työttömäin avustamista varten myönnetty 

määräraha 128, 413 
„ työnvälitystoimiston naisapulaisen palkankorotus 135 
„ „ puheenjohtajan ja jäsenten vaali 206 
„ „ toiminta vuosina 1903—10 410 
„ „ vuosikertomus 410 
„ työväenasunnot Hietaniemenkadun varrella, niitä varten myönnetty 

lisämääräraha 41, 147 
„ „ kodin laittaminen niihin varattomille leskille ja lapsille 40 
„ „ Vallilassa, niiden tarkastus 41 
„ työväenasuntojen rakentaminen Vallilaan 41, 143, 147 

Kunnossapito, kaupungin rakennuksista yksityisille luovutettujen huoneis-
tojen 75 

Kuoletus, laivaveistämötonttien kauppahinnan 143, 147 
Kuuromykkäyhdistys, Helsingin, sen valtioavun hakemus 197 

„ „ sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 123 

Kyläsaari, sen käyttämiseen myönnetty lupa * 225 
Käsityökoulu, Helsingin, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 123 
Käsityöläiskouluja varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 140 
Käsityöläiskoulut, katso myös Alemmat käsityöläiskoulut. 
Kätilöapu varattomille synnyttäjille 95, 186 
Käymäläin teettäminen Siltavuoren- ja Katajanokan pohjoisrantaan 59 
Käyttö, Bölen tilan 21 

„ Hernesaarenkadun varrella olevan öljykaasutehtaan 28 
„ Nybondaksen maistraatintalon 27 
„ Sörnäsin rautatielinjan ja Vantaanjoen välisten alueiden 17 

Käyttölupa, sähköjohtojen pitennetty 36 
Käyttöoikeus, erään Kaivopuiston alueen 61 

„ Kaartinkasarmin alueen 34 
„ Kaartinmaneesin „ 34 
„ Lapinlahden sairaala-alueen 60 
„ rahatoimikamarin myöntämä vapaampi 224 
„ sotilassairaalaan kuuluvain tonttien alueen 34 

Kääntäjä, maistraatin venäjänkielen, hänelle myönnetty palkankorotus 133 
Köyhäin lasten työhuoneita varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 124 
Kyöhäinasianajajan vuosikertomus 398 
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Köyhäinasianajajankonttori, apulaisen palkkaaminen siihen 92, 145 
„ huonekalujen y. m. hankkiminen siihen 92 
„ sen uusi huoneisto 398 

Köyhäinasianajolaitoksen uudestijärjestäminen 171 

Laajentaminen, Bengtsärin kasvatuslaitoksen 51 
„ kaasuj ohto verkon 64 
„ sähkölaitoksen 55, 143, 147 

Laboratoori, lupa sellaisen perustamiseen ·. 198 
„ terveydellisiä tutkimuksia varten, laborantin asettaminen sinne 138 
„ vesijohtolaitoksen, sen johtajan antama vuosikertomus 337 
„ „ siellä tehdyt bakteriologiset tutkimukset . . . . 341 

Lahjapalkkio hallivahtimestari R. Lundströmille 235 
Lahjoitus, Aug. Grönvikin, sen luovutus 120 
Lahjoitusrahastot, niiden hoito vuonna 1909 75 

„ katso myös Rahasto. 
Laidunoikeus, myönnetty 224 
Laina Korkeavuorenkadun tontin n:o 39 ostoa varten 147 
Lainat, kahta vuotta lyhemmälle takaisinmaksuajalle otetut 53, 54, 147 

„ „ „ pitemmälle takaisinmaksuajalle otetut 6, 8, 9, 44, 46, 50, 
53, 54, 55, 58, 59, 66, 117, 147 

„ 1911 vuoden tulosäännön mukaan 147 
Lainausliike, kaupunginkirjaston 288 
Lainhuudatus Oikokadun taloon n:o 7 Sedmigradskyn pientenlastenkoululle 191 
Laiturivalaistusta varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . . . 136 
Laivalaiturin rakentaminen Pohjoissatamaan 226 
Laivaveistämötonttien kauppahinnan kuoletus 143, 147 
Lapinlahden pohjoisrannan varustaminen istutuksilla 230 

„ sairaala-alueen käyttöoikeuden palauttaminen kaupungin haltuun 60 
Lapinniemen palauttaminen kaupungin haltuun 61, 229 
Lapsensynnyttäjät, varattomat, heille annettava kätilöapu 95, 186 
Lapsia, alaikäisiä, joille holhooja on määrättävä 396 
Laskuapulaisten ottaminen tilastokonttoriin 237 
Laskujohto, sen teettäminen Kasarminkadun tontista n:o 8 227 

„ „ „ Turvikin huvilasta mereen 74, 304 
„ katso myös Kanavoimistyöt. 

Laskut, kaasu- ja sähkölaitoksen, niiden periminen 114 
„Lasten päivänä" toimeenpantavaa valaistusta varten myönnetty määräraha 131 
Lastenhoitoyhdistys, katso Yhdistys lastenhoidon edistämiseksi. 
Lastenkoti, työ- ja vaivaistalon, sairaanhoito-osaston perustaminen sinne. . . . 264 
Lastenkotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 122, 123, 124 
Lastenseimi, Sörnäsin, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 124 
Lastentarha, katso Kansanlastentarha sekä Sedmigradskyn pientenlastenkoulu 

ja Marian turvakoti. 
Lastenturvakoti, kaupunkilähetyksen 405 

„ Valkonauha-yhdistyksen, sitä varten anniskeluosakeyhtiön 
voittovaroista myönnetty määräraha 122, 123 

Laurellin stipendirahaston vuosikorkojen käyttö 235 
Laurent, L., vaakamestari, evätty anomus vakinaisen palkan myöntämisestä 

hänelle 82 
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Laurent, L., vaakamestari, hänelle myönnetty vuokraraha 82, 134 
Lausunto Bengtsärin kasvatuslaitoksen laajentamisesta 51 

„ biljardin pitämisestä 198 
„ elinkeino-oikeuden hakemuksista 198 
„ Eläintarhanalueen järjestämistä tarkoittavasta ehdotuksesta 72 
„ eläke-edun varaamisesta kaupungin virka- ja palvelusmiehille . . . . 152 
„ hallituksen asettamisesta kaupungin yleisiä töitä varten 162 
„ Helsingin kuuromykkäyhdistyksen valtioavun hakemuksesta 197 
„ „ pitäjässä olevain taajaväkisten yhdyskuntain palojärjes-

tyksen ehdotuksesta 197 
„ Kaivopuiston alueen omistus- ja käyttöoikeutta koskevasta asiasta 61 
„ kanavan teettämisestä Töölön- ja Taivallahden välille 68 
„ kaupan harjoittamisesta Hakaniemen torilla 53 
„ kaupungin kansakoulujen erinäisistä uudistuksista 176 
„ „ „ viransijaisuusjärjestelmästä 102 
„ „ toreilla ja rantasilloilla käydyn kaupan järjestyksen 

muuttamista tarkoittavan esityksen johdosta 194 
„ kulkutautisairaalan rakentamisesta 46 
„ kunnan teurastamon rakentamisesta 50 
„ „ tilastokonttorin perustamisesta 169 
„ köyhäinasianajolaitoksen uudestijärj estämisestä 171, 398 
„ laboratoorin perustamisesta 198 
„ maistraatin uuden työjärjestyksen ehdotuksesta 197 
„ maksamatta olevain kunnallisverojen perimisen järjestämistä kos-

kevasta asiasta 79 
„ mallasjuomain anniskeluoikeuksista 201 
„ „ vähittäismyynnin järjestämisasiasta 202 
„ „ vähittäismyyntioikeuksista 200 
„ mielisairaiden hoidon järjestämistä koskevasta mietinnöstä 196 
„ Myrskylän koulurakennusta koskevasta asiasta 108, 237 
„ palo- ja väki viinan tukkukaupan harjoittamisesta 198 
„ puhtaanapitolaitoksen järjestämisasiasta 117 
„ raitioteiden vapaalippujen myöntämistä upseereille ja sotamiehille 

tarkoittavasta esityksestä 236 
„ rakennuskonttorin uudestijärj estämisestä 162 
„ rohdoskaupan harjoittamisesta 198 
„ sulfaattiselluloosakomitean mietinnöstä 195 
„ Suomen kansalaisoikeuden hakemuksista 198 
„ sähkölaitoksen laajentamisesta 55 
„ taksoitus valiokunnan asettamisesta : 86 
„ tonttien halkomisasiasta 151 
„ „ yhteenrakentamisasiasta 151 
„ työttömyyden aiheuttamia toimenpiteitä koskevan eduskunta-ano-

muksen johdosta 196 
„ Töölön-, Eläintarhan- ja Kaisaniemenlahden järjestelemisestä 72 
„ Töölönlahden varustamisesta rantareunustuksilla 68 
„ vaivaishoitolainsäädännön uudistusta koskevasta mietinnöstä 195 
„ Valkonauha-yhdistyksen valtioavun hakemuksesta 197 
„ vapautusta Suomen kansalaisuudesta koskevista hakemuksista 198 
„ viinien y. m. anniskeluoikeuksista 202 
„ „ „ vähittäismyyntioikeuksista 201 
„ väkiviinajuomain anniskeluoikeuksista 199, 200 
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Lausunto väkiviinajuomain vähittäismyyntioikeuksista 199 
Lautakunnan jäsenen ja asiamiehen vaali pakkoluovutusta varten 231 
Leikkikenttä, Punanotkon, sen kunnossapitokustannukset 311 
Leppäsuon koleraparakin luovutus kurkkumätää potevien sairaalaksi 39 
Leski- ja orpokassa, siviili virkakunnan, toisen kaupunginlääkärin osallisuus 

siihen 184 
Lewinin testamenttirahasto, suoritus sen korkovaroista 121 
Liikkeellepano, venäläisen sotaväen, sen aiheuttamia toimenpiteitä 110 
Liikennekonttori, sitä varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 134 

„ virkamiesten palkkaaminen sen vastaperustettuun haara-
osastoon 134 

Liikennekonttorin henkilökunnan lisäys 134 
„ konttorikirjurien palkankorotus 134 
„ saamisten poisto 234 
„ toiminnan kehitys vuosina 1901—10 244 
„ vuosikertomus 240 
„ ylimääräisten apulaisten palkkaamista varten myönnetty 

määräraha 82 
Liikennemaksujen huojennus talvipurjehduskausina 84, 241 

„ nfäärä 241 
„ palautus 234 
„ suorittamisesta myönnetty vapautus 234, 241 

Liikenneväylä, Vilhon- ja Unioninkadun välinen, sen aiheuttama kaupungin-
asemakaavanmuutos 3 

Liikennöitseminen, raitiotielinjain, evätty anomus luvan saamisesta erinäisten 
muutosten toimeenpanemiseen siinä 37 

Liljeberg, G. A., kalastaja, tuomittu suorittamaan vahingonkorvausta epä-
oikeutetusta ryhtymisestä kaupungin oikeuteen Gumtähden kalavedessä 236 

Lindberg, M. H., koneenkäyttäjänleski, hänen apurahananomuksensa 129 
Lindroos, E., asessori, valittu majoituslautakunnan sihteeriksi 185 
Lintulahdenkatu, lupa raiteen rakentamiseen siihen 227 
Lipeäkivi, lausuntoja sellaisen myyntilupaa tarkoittavista hakemuksista . . . . 198 
Lisätty kaupunginvaltuusto 6, 8, 9, 12, 44, 45, 46, 50, 54, 58, 66, 117 
Lisäyksen tekeminen kaupungin poliisijärjestykseen 197 
Lokaveden puhdistusaseman laittaminen Eläintarhaan 300 
Lokaviemäri, katso Laskujohto. 
Luentoja varten Helsingin kansanopistoseuralle anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 123 
Luetteloja, kaupunginkirjastoon hankittujen kirjain 293 

„ vainajista, joilta oli jälkeen jäänyt alaikäisiä lapsia 396 
Luistinradan laittamiseen myönnetty lupa 228 
Lukusalit, kaupunginkirjaston, niiden käyttö 291 
Lunastus, Helsinginkadun tontin nro 9, evätty sitä koskeva anomus 15 

„ n:o 57 C Mäntymäki nimisen alueen, evätty sitä koskeva anomus 16 
„ n. s. Kammion alueen tonttien, evätty sitä koskeva anomus 16 
„ Nybondaksen maistraatintalon hallintaoikeuden 6 
„ osan Kadermon saarta, evätty sitä koskeva anomus 16 

Lundström, R., hallivahtimestari, hänelle myönnetty lahjapalkkio 235 
Luontoismajoitus 392 
Luovuttaminen, alueen, taidemuseota varten 12 

„ „ teurastamoa varten 31 
„ „ vapaaehtoiselle palokunnalle 31 
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Luovuttaminen, uimalaitoksen, Helsingin uimaseuralle 31 
Lupa biljardin pitämiseen 198 

„ Hietalahdensataman—Katajanokan raitiotielinjan pitentämiseen 37 
„ ilmoituskioskien asettamiseen 228 
„ kellarikerroksen sisustamiseen asuinhuoneiksi 236 
„ laboratoorin perustamiseen 198 
„ laivalaiturien rakentamiseen 226 
„ laskujohdon teettämiseen 227 
„ lipeäkiven myyntiin 198 
„ luistinradan laittamiseen 228 
„ merkinantojohdon ulottamiseen Rajasaareen 228 
„ muutosten toimeenpanemiseen raitiotielinjain liikennöitsemisessä 37 
„ osoteviitan asettamiseen Pohjois Esplanadikadulle 228 
„ palo- ja väki viinan tukkukaupan harjoittamiseen 198 
„ pistoraiteen y. m. rakentamiseen 227 
„ puhelinjohdon ulottamiseen Korkeasaareen 228 
„ puhelinpatsaiden asettamiseen 38, 227 
„ puistojen y. m. käyttämiseen 225 
„ rautatieraiteen rakentamiseen Ruoholahdenrantaan 227 
„ rohdoskaupan harjoittamiseen 198 
„ sähköjohdon teettämiseen Karamsinin puistoalueen ympärille 228 
„ sähköjohtopatsaiden asettamiseen 228 
„ tien sulkemiseen 238 
„ virvokejuomain y.m. myyntiin . . . . 224 
„ väliaikaisen raiteen rakentamiseen Lintulahdenkadulle 227 
„ katso myös Lausunto ja Oikeus. 

Lyhennetty makuuaika tullinalaiselle tavaralle 192 
Lyhennys, katso Poisto. 
Lähtökatselmukset 17, 27, 28 
Länsiranta, pakkahuoneen haaraosaston laittaminen sinne 229 
Lääkeaineiden toimittaminen kaupungille . 138 
Lääkäri, Marian sairaalan n. s. vanhaan puupaviljonkiin sijoitetun varasairaa-

lan, hänelle myönnetty palkkio 97 
„ työ- ja vaivaistalon, hänen vuosikertomuksensa 264 

Lääkärinhoito, kansakoululasten 98 

Maanviljelijäin maitokeskus-osakeyhtiön meijeriliikettä koskeva hakemus .. 193 
Maastavienti, paperin ja paperimassan 241 
Maatilan ostaminen virkistyskodin laittamiseksi tuberkulootisille kansakoulu-

lapsille 10 
Maistraatin registraattorin palkankorotus 133 

„ uusi työjärjestys 197 
„ venäjänkielen kääntäjän palkankorotus 133 

Maitopisara-yhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-
räraha 123 

„ „ myönnetty vapautus liikennemaksujen suorittami-
sesta 234 

Majoituslautakunnan kustannukset 393 
„ puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenten vaali 207 
„ sihteerinviran täyttäminen 185 
„ vuosikertomus 392 

Majoitusta koskevia määräyksiä 110 
Kunnall. kert. 1910. 55 



434 AsiareJcisteri. 

Majoitusta nauttivien henkilöiden lukumäärä. 389 
„ varten myönnetty määräraha 109 

Makasiinin- ja Katajanokanrannan purkauspaikkain varustaminen aitauksella 71 
Makkien puhtaanapito nimisen osaston menot ja tulot 306 

w „ sitä varten 1911 vuoden menosääntöön otettu määräraha 144 
Maksamattomain verojen periminen 236 
Makuuaika, lyhennetty, tullinalaiselle tavaralle 192 
Mallander, L., arkkitehti, valittu avustavaksi rakennustarkastajaksi 184 
Mallasjuoma-asiain valmisteluvaliokunnan vaali 205 
Mallasjuomain anniskeluoikeuksien myöntäminen 200, 201 

„ myyntioikeuksien myöntäminen 200 
„ vähittäiskaupan järjestely 202 

Marian sairaala, evätty hakemus hieronnan ja sairas voimistelun apulaislää-
kärinviran perustamisesta sinne 175 

„ istutusten laittaminen sen vierelle 71 
„ purgator-rattaiden hankkiminen sinne 94 
„ sitä varten myönnetty lisämääräraha 93 
„ „ „ 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 137 
„ tohtori Taskisen anomus saada korvauksetta käyttää sen sisä-

tautien ja kirurgisen osaston odotushuoneita 175 
sairaalan hallintoa koskeva kysymys 94 

„ hoitajattarille myönnetty palkankorotus 94, 137 
„ korjaustyöt 49, 308, 309 
„ laajentaminen 49 
„ sähkö val oj ohtojen korjaukset 49, 309 
„ vanhaan puupaviljonkiin sijoitetun varasairaalan lääkärille 

myönnetty palkkio 97 
Marian turvakoti, katso Sedmigradskyn pientenlastenkoulu. 
Matkailu- ja matkatoimisto, Suomen, määräraha sen osanottoa varten Ber-

linin matkailunäyttelyyn 130 
Matkakertomus, työväenasiain lautakunnan sihteerin antama 131 
Matkastipendi alipalomestari O. Ekmanille 129 

„ Gustav Pauligin lahjoitusrahastosta 121 
„ kansakoululääkäri M. Oker-Blomille 10 
„ kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Jungille 129 
„ kasvatuslaitoksen johtajatar E. Antinille... 129 
„ työväenasiain lautakunnan sihteeri E. Böökille 129 
„ vaivaistalon johtaja G. Mélartille 130 

Matkastipendit, kansakoulujen opettajistolle myönnetyt 104 
Meijeriliikettä koskeva hakemus 193 
Meilansin huvilapalstain vuokraoikeuden pitennys 32, 33 
Mélart, G., vaivaistalon johtaja, hänelle myönnetty matkastipendi 130 
Meno- ja tulosääntö, Helsingin kaupungin vuodelta 1911, 39, 40, 41, 43, 45, 

49, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 64, 65, 67, 68, 69, 
70, 71, 75, 94, 96, 97, 99, 101, 107, 112, 127, 132 

„ „ „ teknillisten laitosten 147, 148 
Menot, sekalaiset, 1911 vuoden menosäännön mukaan 145 
Metsänhoitajan vuosikertomus 314 
Metsäpalot 314 
Metsät, kaupungin, metsänperkaus niissä 314 

j) » niiden hoito 314 
„ n » vartioiminen 315 
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Mielenvikaisten hoitolaitoksen naishoitajien lukumäärän lisäys 139 
„ „ rakentaminen Sipoon pitäjään 45, 143 
„ „ vuosikertomus 265 

Mielisairaat, niiden hoidon järjestäminen 196 
„ Sipoon pitäjässä elätteelle annetut 266 
„ vaivaishoidon ylläpitämät kymmenvuotiskaudella 1901—10 274 

Mietintö, katso Lausunto. 
Muinaismuistolautakunnan esitys erinäisten vanhempain esineiden muuttami-

sesta valtion historialliseen museoon 237 
„ jäsenen vaali 204 
„ jäsenyydestä myönnetty vapautus 204 

Muistomerkin paikaksi tarvittavan maa-alueen pakkoluovutus 231 
Muistomerkki, kaatuneiden suojeluskaartilaisten haudalla oleva, sitä varten 

myönnetty lisämääräraha 130 
„ Uspenskin tuomiokirkon vierelle pystytettävä, esitys sitä varten 

tarvittavasta maasta maksettavan korvauksen anteeksi antami-
sesta 131 

Mukavuuslaitosten teettäminen 59 
Museo, paikan luovuttaminen sellaista varten 12 

„ valtion historiallinen, evätty esitys erinäisten vanhempain esineiden 
muuttamisesta sinne 237 

Myrskylän turvakodin koulurakennusta koskeva asia 108, 237 
„ „ kustannukset, kaupungin osuus niistä 256 

Myydyt tontit, rahatoimikamarin toimesta 208 
Myymälät, kauppahallien, vuokria niistä 225 
Myynti, Bengtsärin tilan alueen 16 

„ mallasjuomain 200, 202 
„ Siltavuoren alueen 15 
„ tonttien 11, 14 
„ „ katso myös Tontti. 
„ viinien y. m 201 
„ väkiviinajuomain 199 

Myyntikojujen paikat 224 
Myyntitarjous, Itäisen lehtokujan tontin n:o 1 238 

„ korttelin n:o 199 tonttien n:ot 1, 5 ja 7 8 
„ Oulunkylässä olevain maapalstain 238 

Myöhemmäksi siirtäminen, kiinnityksen 15, 131 
Mäntymäen alue n:o 57 C, evätty anomus sen lunastamisesta 16 
Mäntymäki Eläintarhassa, sen käyttämiseen myönnetty lupa 225 

Naisyhdistys, Suomen, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 124 

Narinkkarakennusten myymälöiden ja kellarien vuokraaminen 226 
Notaarinvirka, rahatoimikamarin, sen jälleentäyttäminen 183 
Nummelin, C., hovineuvos, hänen eronsa rahatoimikamarin jäsenyydestä .. 239 
Nuorisoliitto, Helsingin ruotsalaisten kansakoulujen, sille myönnetty mää-

räraha 105 
Nybondaksen maistraatin talon hallintaoikeuden lunastus 6 

„ „ viljelystilusten ja eräiden rakennusten käyttä-
minen 27 

Näkinkujan avoinna pitäminen yleiselle liikenteelle 227 
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Obligatsionien arvonta 232 
Oikeudenkäynti, kaupungin ja Helsingin sähkövalaistusosakeyhtiön välinen 192 
Oikeuksia mallasjuomain anniskeluun 201 

„ „ vähittäismyyntiin 200 
„ viinien ja muiden miedompain juovutusjuomain anniskeluun 202 
„ „ „ „ „ „ vähittäismyyntiin 201 
„ väkiviinajuomain anniskeluun 199, 200 
„ „ vähittäismyyntiin 199 

Oikeus heinäntekoon 224 
„ käyttää erinäisiä kaupungin maita laitumeksi 224 
„ katso myös Lupa. 

Oikeusapu, kunnallinen 404 
„ työväenasiain lautakunnan sihteerin antama 407 

Oikeusaputoimiston, kunnallisen, perustaminen 173 
Oker-Blom, M., kansakoululääkäri, hänelle myönnetty matkastipendi 10 
Omaisuus, It. Henrikinkadun kaasutehtaassa oleva irtain, sen rahaksimuutto 112 

„ kaupungin irtain, sen katsastusmiesten vaali 203 
„ „ kiinteä, siitä odotettavat tulot 1911 vuoden tulosäännön 

mukaan 145 
„ tulipalon kautta hävinnyt, palovahingonkorvaus siitä 247, 248 
„ „ „ „ sen arvo tai vakuutussumma 247, 248 

Omistusoikeus, ent. Suomen kaartinpataljoonan kasarmialueen 61 
„ erinäisten kaupungissa olevain tonttien ja maa-alueiden 229 
„ Kaivopuiston alueen 61 
„ tähtitieteellisen observatoorin tontin 62 

Opettaja- ja opettajataryhdistys, Helsingin kansakoulujen, sen tekemä ehdotus 
tilan ostamisesta virkistyskodin laittamiseksi 
tuberkulootisille kansakoululapsille 10 

„ „ „ Helsingin kansakoulujen, sille anniskeluosake-
yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha.. 123 

Opetus- ja sivistyslaitoksia varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrä-
rahat 140 

Opintomatka, kertomus matka-apurahalla tehdystä 130, 404 
Orkesteria varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 122 

„ „ myönnetty lisämääräraha 109 
„ „ 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 141 

Osakeyhtiö Aktiebolaget Folkteatern, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 122 

„ „ „ sitä varten 1911 vuoden menosääntöön 
otetut määrärahat 141 

„ „ Gottf. Strömberg, sille myönnetty pitennetty sähkö-
johtojen käyttölupa 36 

„ Helsingin filharmoninen seura, sen tilien tarkastus 205 
„ „ „ „ sille anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 122 
n n » » sitä varten 1911 vuoden meno-

sääntöön otettu määräraha 141 
„ Hippodrom, sille myönnetty vapaampi käyttöoikeus XIV kau-

punginosassa olevaan alueeseen 224 
Osto, Drumsön maatilan 238 

„ Korkeavuorenkadun tontin n:o 39 5 
„ maatilan, virkistyskodin laittamiseksi tuberkulootisille kansakoululapsille 10 
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Osto, Södervikinkadun tontin n:o 4 394 
„ Talin maatilan 11, 238 
„ tonttien, katso Tontti. 
„ katso myös Lunastus ja Myyntitarjous. 

Oulunkylässä olevain kahden maapalstan myyntitarjous 238 

Paalutus, kalavesirajan 230 
Pahantapaisten lasten turvakotia varten 1911 vuoden menosääntöön otettu 

määräraha 141 
Paikkoja sotilaallisia harjoituksia varten . 36 

„ virvokejuomavaunuja ja myyntikojuja varten 224 
Pajarakennus, Gumtähden, sen vuokraaminen 226 
Pakkaajien, satamakonttorin, palkankorotus 135 
Pakkahuoneen Länsirannassa oleva haaraosasto 229 
Pakkahuone, katso Tulli- ja pakkahuone. 
Pakkoluovutus, Helsingin ja Fredriksperin rautatieasemain välisten maa- ja 

vesialueiden 231 
„ muistomerkin paikaksi tarvittavan maa-alueen 231 

Palautus, tuulaaki- ja liikennemaksujen ·. 234 
Palkankorotus kansakoulujen opettajistolle 99, 140 

„ kasvatuslaitosten johtajille 107 
„ kaupunginpuutarhurille 135 
„ kaupunginvaltuuston kanslian kanslistille 134 
„ liikennekonttorin kirjanpitäjille . . . . 134 
„ maistraatin registraattorille 133 
„ „ venäjänkielen kääntäjälle 133 
„ Marian sairaalan hoitajattarille 94, 137 
„ poliisimiehistön 93 
„ raastuvanoikeuden ylimääräiselle viskaalille 133 
„ raatihuoneen rengille 133 
„ rahatoimikamarin vahtimestarinapulaiselle 134 
„ satamakonstaapeleille 135 
„ satamakonttorin pakkaajille 135 
„ terveydenhoitolautakunnan sihteerille 137 
„ toiselle kaupunginlääkärille 137 
„ työnvälitystoimiston naisapulaiselle 135 
„ työväenasiain lautakunnan sihteerille 135 

Palkintojärjestelmän käytäntöönottaininen säästäväisyyden aikaansaamiseksi 
erittäinkin sähkövalon käyttämisessä 132 

Palkkio kaupunginkirjaston kirjavaraston katsastusmiehille 78 
„ kulkutautisairaalan rakennustoimikunnan jäsenille 49 
„ Marian sairaalan vanhaan puupaviljonkiin sijoitetun varasairaalan 

lääkärille 97 
„ vaivaishoitohallituksen jäsenille 97 

Pallonen, H., ent. yövartija, evätty anomus korotetun apurahan myöntämi-
sestä hänelle 128 

Paloasemain korjaukset 43, 307 
Paloaseman rakentaminen Hermanniin 43, 143, 147 

„ Kallioon 43, 143, 147 
Palojärjestys, Helsingin pitäjän taajaväkisten yhdyskuntain 197 
Palokunta, vapaaehtoinen, sen anomus luvan saamisesta Kaisaniemen raken-

nusten käyttämiseen 226 
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Palokunta, vapaaehtoinen, Vallilassa sijaitsevan alueen maksuton luovutus sille 31 
Palokuntalaiskokousta varten myönnetty määräraha 131 
Palolaitoksen naineiden konstaapelien asunnot 6 
Palolaitosta varten ostettu tontti 5 

„ „ 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 136 
Palomiehistölle annettava maksuton uimaopetus 31 
Palopostit 324 
Palotoimikunnan vuosikertomus 246 
Palotornien korjaukset 43, 307 
Palovahingonkorvaus hävinneestä omaisuudesta 247, 248 
Paloviinan tukkukaupan harjoittaminen 198 
Paloviinavero, kaupungin osuus siitä 147 
Palvelijatarkotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-

räraha 124 
Palvelusväen, kunnollisen, palkitseminen 206 
Pankit, yksityiset, kunnallisverojen kanto niiden välityksellä 235 
Paperin ja paperimassan maastavienti 241 
Parantola, risatautisten lasten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 123 
Pauligin lahjoitusrahastosta myönnetty matkastipendi 121 
Pelastusarmeijalle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 124 

„ myönnetty määräraha työn antamista varten työttömille 
miehille 128 

Periminen, kaasu- ja sähkölaitoksen laskujen 114 
„ maksamattomain verojen y. m 236 

Perustuslaillisen työväenyhdistyksen esitys kodin laittamisesta kunnan työ-
väenasuntoihin varattomille leskille ja lapsille 40 

Petrolivalaistus 368 
Pientenlastenkoulu, evätty anomus avustuksen saamisesta sellaista varten .. 105 
Piirustukset, rakennuskonttorin tekemät 309 

„ sellaisten rakennusten, joiden teettämistä kunta helpottaa 17 
Piirustusten hankkiminen kaupungin teetettäviä suurempia rakennusyrityksiä 

varten 60 
„ vahvistaminen asuntotonteille n:ot 34 d ja 34 e Tehtaankadun 

varrella 151 
Pippingsköldin turvakotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 123 
Pistoraiteen rakentamiseen myönnetty lupa 227 
Pitennys, vuokraoikeuden 32, 33, 34, 215 
Pitkänsillan uudestirakentaminen 66, 147 
Pohjois Blekholman palstain vuokraoikeuden pitennys 33 

„ „ palstan n:o 3 vuokraoikeuden peruuttaminen 34 
„ Esplanadikatu, lupa osoteviitan asettamiseen sinne 228 

Pohjoissatama, lupa laivalaiturien rakentamiseen siihen 226 
Poikain ammattikoulu, katso Valmistava poikain ammattikoulu. 
Poisto, henkilökohtaisten vaivaismaksujen 234 

„ koiraveron 234 
Poliisiarkiston sisustamista varten myönnetty määräraha 45 
Poliisihuoneistoa varten myönnetty määräraha 93 
Poliisijärjestys, lausunto siihen ehdotetusta lisäyksestä 197 
Poliisilaitos, lausunto sen uuden vuosirahansäännön ehdotuksesta 93 

„ sen huoneistojen korjaukset 45, 307 
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Poliisilaitos, sitä varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 137 
Poliisimiehistölle annettava maksuton uimaopetus 31 
Poliisimiehistön palkankorotus 
Poliisivartiotuvan teettäminen Vanhaankaupunkiin 45, 143 
Postipakettiosasto, tulli- ja pakkahuoneen, sen vuokraa ja sisustusta varten 

myönnetty määräraha 84, 145 
Potilaiden vastaanottaminen työ- ja vaivaistaloon 175 
Puhdistus, Töölönlahden veden 300 
Puhelinjohdon ulottaminen Korkeasaareen 228 
Puhelinpatsaiden asettaminen Hakaniementorin ja Sörnäsin rautatieaseman 

välille 227 
„ „ Läntisen viertotien viereisille maa-alueille 38 

Puhtaanapito, yksityisten katuosuuksien, sen ottaminen kaupungin haltuun 234 
Puhtaanapitolaitoksen järjestäminen 117 

„ työt ja menot 305 
Puhtaanapitolaitos, siitä odotettavat tulot 1911 vuoden tulosäännön mukaan 147 

„ sitä varten myönnetty lisämääräraha 74 
„ „ „ 1911 vuoden tulosääntöön otetut määrärahat 75, 144 

Puistikkojen kunnossapitoa koskevain välikirjain uudistus 234 
Puistojen käyttämiseen myönnetty lupa 225 
Puistokadun teettäminen Töölön- ja Taivallahden välille 4, 68 
Pukeutumispavilj ongin rakentaminen Eläintarhan urheilukentän vierelle 59 
Punanotkon leikkikentän kunnossapitoa varten myönnetty määräraha 311 
Puutaimisto 314 
Puutaimistojen kunnossapitoa varten myönnetty lisämääräraha 71, 310 
Puutarhuri, kaupungin, katso Kaupunginpuutarhuri. 

Raajarikkoisten varattomain lasten ammattiopetusta varten myönnetty mää-
räraha 105, 141 

Raastuvanoikeuden kaupunginpal veli joille jaettavat raitioteiden vuosiliput .. 79 
„ viidettä osastoa varten myönnetty määräraha 78 
„ ylimääräisen viskaalin palkankorotus 133 

Raatihuoneen korjaukset 41 
Rahasto, E. O. Gustavsonin ja A. W. Ingmanin lahjoitus-, suoritus sen kor-

kovaroista 120 
„ kunnollisen palvelusväen palkitsemis-, siitä annetut apurahat 125 
„ A. F. Laurellin, sen vuosikorkojen käyttö 235 
„ Yiola Lewinin testamentti-, suoritus sen korkovaroista 121 
„ Gustav Pauligin lahjoitus-, siitä myönnetty matkastipendi 121 
„ vastaista ukkokotia varten, suoritus sen varoista 120 
„ W. J. E. Westzynthiuksen lahjoitus-, suoritus sen korkovaroista .. 120 

Rahastot, vaivaishoidolle lahjoitetut, niiden korkojen jakaminen 255 
Rahatoimikamarin jäsenet vuonna 1910 208 

„ jäsenten palkankorotus 134 
„ jäsenyydestä myönnetty vapautus 239 
„ kokoukset y. m 208 
„ notaarin viran jälleentäyttäminen 183 
„ puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsentenvaali 206 
„ työjärjestys 237 

Rahatoimikonttorin kertomus kaupungin 1909 vuoden tileistä ja tilinpäätöksestä 75 
Raitiotielinja, Hietalahdensataman—Katajanokan, sen pitentämiseen myön-

netty lupa 37 
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Raitiotielinjain liikennöitsemisen muutosta koskeva anomus 37 
Raitiotielinjan päätekohdan määräämistä koskeva kysymys 37, 226 
Raitiotielippuja, vapaita, esitys sellaisten antamisesta venäläiselle sotaväes-

tölle kaupungin kustannuksella 111 
Raitiotiemaksun korottaminen, evätty sitä koskeva anomus 192 
Raitiotien rakentaminen pitkin korttelia n:o 178 227 
Raittiuskokousta varten myönnetty määräraha 131 
Raittiuspiiri, Keski-Uudenmaan, sille myönnetty määräraha 130 
Raittiusyhdistysten, Helsingin, keskustoimikunta, sen apurahananomus 128 
Rajasaari, lupa merkinanto johdon ulottamiseen sinne 228 
Rakennukset ja talot, kaupungin, niiden korjaukset 307 

„ „ „ „ niistä yksityisille luovutettujen huoneisto-
jen kunnossapitovelvollisuus 75 

„ „ „ „ niitä varten 1911 vuoden menosääntöön 
otetut määrärahat 143 

„ joiden teettämistä kunta helpottaa, niiden tarkastus 17, 42 
Rakennusjärjestys, Bölen esikaupungin uusi 21 

„ korttelien n:ot 180, 182, 183 ja 185, sen muuttaminen 149 
„ VI kaupunginosan erästä osaa koskeva, sen muuttaminen 150 
„ Sörnäsin rautatielinjan ja Vantaanjoen välisten alueiden 20 

Rakennuskonttori, sitä varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 135 
Rakennuskonttorin, uudestijärjestäminen 162 

„ vuosirahansääntÖ 84 
Rakennuslasku, henkilöjen valitseminen valmistelemaan sitä koskevia kysy-

myksiä 239 
Rakennuslaskua varten asetettu valiokunta, sen jäsenten vaali 206 
Rakennuspiirustukset, rahatoimikamarin hyväksymät 224 
Rakennusrajat, sisäiset, eräiden XIII ja XIV kaupunginosan korttelien 60 
Rakennustarkastajan, avustavan, ohjesääntö 185 

„ vuosikertomus 294 
Rakennustarkastus, avustavan rakennustarkastajan palkkaaminen siihen 91 

„ rakennuskontrollöörin palkkaaminen siihen 91 
Rakennustoimikunta, kulkutautisairaalan 48 
Rakennusyritykset, kaupungin suuremmat, arkkitehtiklubin ehdotus piirus-

tusten hankkimiseksi niitä varten 60 
Rakennusyrityksiä, kaupungin helpottamia 16 
Rantasilloilla ja toreilla käydyn kaupan järjestyksen muuttaminen 194 
Rasituksia, yleisiä, varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . . . 142 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginvaltuuston diariin merkityt 149 
Raunio, E., työmies, hänelle myönnetty vahingonkorvaus tapaturman tuotta-

masta ruumiinvammasta 235 
Rautatiekomitean jäsenen vaali 239 
Rautatien rakentaminen Vihdin pitäjään 239 
Rautatietorilla määrätty raitioteiden Töölönlinjan päätekohta 226 
Rautatieyhteys Oulunkylän aseman ja Sörnäsin rantaradan välille 18 
Ravitseminen, tylsämielisten lasten apukoulun oppilaiden 121 
Registraattori, maistraatin, hänelle myönnetty palkankorotus 133 
Reimarsin talon maalla olevan hiekanottopaikan erilleen murtaminen 231 
Riipinen, J. F., koneenkäyttäjä, hänen apurahananomuksensa 129 
Risatautisten lasten parantolaa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 123 
Rohdoskaupan harjoittamiseen myönnetty lupa 198 
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Rottavaaran torjuminen 96 
Rouvasväenyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-

räraha _ 124 
Ruoholahdenranta, rautatieraiteen laskeminen sinne 227 
Ruokaa varten köyhille kansakouluoppilaille anniskeluosakeyhtiön voittova-

roista myönnetty määräraha 123 
Ruotsalaiselle teatterille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-

räraha 122 
„ „ myönnetty määräraha 1911 vuoden menosäännön mu-

kaan 141 
Ruumiinpolttoyhdistykselle luovutettu lahjoitus 120 
Ruumiinvamma, tapaturman tuottama, vahingonkorvaus siitä 235 
Räbergh, K. H., lääketieteenlisensiaatti, valittu toiseksi kaupunginlääkäriksi 184 

Sairaala, kulkutauti-, sen rakentaminen 46, 143, 147 
„ Marian, katso Marian sairaala. 
„ mieli-, katso Mielenvikaisten hoitolaitos. 
n työ- ja vaivaistalon, sen vuosikertomus 264 

Sairaalat, väliaikaiset kulkutauti-, sellaisten laittaminen 39, 40, 96, 138, 139 
Sairaanhoitajattaren palkkaaminen Hermanniin ja Toukolaan 97, 139 
Sairaanhoito, diakonissalaitoksen, sitä varten myönnetty määräraha 96, 139 

„ kansakouluissa 98 
„ varattomille tuberkulootisille henkilöille 95 

Sairaankuljetusvaunut, palolaitoksen, niiden käyttäminen 248 
Sanden, K. F., työmies, hänelle tapaturman tuottamasta ruumiinvammasta 

myönnetty vahingonkorvaus 235 
Santaholman kahden alueen vuokraaminen 29 
Satamakonstaapelien palkankorotus 135 
Satamakonttorin pakkaajien palkankorotus 135 
Satamamaksujen alennus talvilaivaliikenteen aikana 84, 241 
Satamaolot Sörnäsissä, niiden järjestäminen 18, 70 

„ Vanhankaupunginlahden, niiden järjestäminen 18 
Satamarakennus valtuuskunta, sen jäsenen vaali 204 

„ vapautus sen jäsenyydestä 204 
Satamat, niitä varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . . . 70, 144 

„ rakennuskonttorin toimittamat työt niissä 302 
Satuiltoja kaupunginkirjaston lukusalissa 292 
Savilan puutaimiston kuntoonpano 312 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti, niiden johtokunnan jä-

senten vaali 207 
„ „ „ „ „ niiden talojen huuda-

tusta ja kiinnityksen 
korottamista koskeva 
esitys 191 

„ „ „ „ „ niiden tilien tarkastus 205 
„ „ „ „ „ „ vuosikertomus. 280 

Seerumlaitosta varten varattava maa-alue 3 
Sekalaiset menot 1911 vuoden menosäännön mukaan 145 

„ tulot 1911 vuoden tulosäännön mukaan 146 
Senaatintorin tasotusta koskeva esitysehdotus 68 
Seura, filharmoninen, katso Helsingin filharmoninen seura. 

„ kansanopisto-, katso Helsingin kansanopistoseura. 
Kunnall. kert. 1910. 56 
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Seura, uima-, katso Helsingin uimaseura. 
„ katso myös Yhdistys. 

Seurahuoneen korjaukset 59 
Seurasaaren laitteiden kunnossapitoa varten anniskeluosakeyhtiön voittova-

roista myönnetty määräraha 74, 121, 124 
Sihteeri, terveydenhoitolautakunnan, hänelle myönnetty palkankorotus 137 

„ työväenasiain lautakunnan, katso Työväenasiain lautakunnan sihteeri. 
Siirto, vuokraoikeuden, rahatoimikamarin hyväksymä 216 
Siltavuoren alueen myynti 15 
Siltavuorenrannassa olevain varastopaikkain vuokra 225 
Siltavuorenranta, sitä koskeva kaupunginasemakaavan muutos 2 

„ uuden käymälän teettäminen sinne 59 
Sinivuorenmaa, evätty anomus uuden katselmuksen ja arvion toimittamisesta 

siellä olevilla maa-alueilla 29 
Sini vuorenmaalla olevaa maa-aluetta koskevan vuokrasopimuksen peruutu-

minen 31 
„ olevan alueen vuokraaminen 31 

Sipoon pitäjään elätteelle annetut mielisairaat 266 
Sisäiset rakennusrajat, eräiden XIII ja XIV kaupunginosan korttelien 60 
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa, toisen kaupunginlääkärin osallisuus 

siihen 184 
Skärgärdsfiskarenas andelslag m. b. t. nimisen osuuskunnan anomus jäädytys-

laitoksen teettämisestä Länsirannan kauppahalliin 54 
„ andelslag m. b. t. nimisen osuuskunnan anomus saada 

kyllin tilava huoneisto Hakaniemen torin uudessa kaup-
pahallissa 54 

Slummiasemat, pelastusarmeijan, niitä varten anniskeluosakeyhtiön voitto-
varoista myönnetty määräraha 124 

Sokeiden työkoulua varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 124 

Sopimus, erinäisten istutusten kunnossapitoa koskeva, sen uudistaminen 234 
Sotaväkeen kuuluvat henkilöt, jotka nauttivat majoitusta 389 

„ „ „ kysymys raitioteiden vapaalippujen myöntämi-
sestä heille 111, 236 

Sotilaallisia harjoituksia varten osotetut paikat 36 
Sotilassairaalaan kuuluvan alueen käyttöoikeus 34 
Sovintolautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 207 
Stipendit, kansakoulujen opettajistolle myönnetyt 141 

„ katso myös Matkastipendi. 
Sulfaattiselluloosakomitean mietintö, lausunto siitä 195 
Sundelius, N. A. H., lääketieteenlisensiaatti, valittu Sörnäsin alueen aluelää-

käriksi 184 
Suojeluskaartilaisten haudalla olevaa muistomerkkiä varten myönnetty lisä-

määräraha 130 
Suomen eläinsuojelusyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 123 
„ kansalaisoikeuden hakemuksia 198 
„ kansallisteatteri, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 122 
„ „ sitä varten 1911 vuoden menosääntöön otettu määrä-

raha 141 
„ liikemiesten kauppaopiston kauppakorkeakoulun kouluosaston johto-

kunnan jäsenen vaali 205 



Asiarekisteri. 443 

Suomen matkailu- ja matkatoimistolle myönnetty määräraha 130 
„ naisyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 124, 406 
Synnyttäjät, varattomat, heille annettava kätilöapu 95, 186 
Sähköjohdon teettäminen Karamsinin puistoalueen ympärille 228 
Sähköjohdot, kaupungin talojen, niiden uudistusta varten myönnetty määräraha 60 
Sähköjohtojen käyttölupa, pitennetty 36 

„ ulottaminen Tilkan lepokotiin 117 
Sähköjohtopatsaat, evätty anomus saada asettaa sellaisia 228 
Sähkökatuvalaistus 376 

„ koetteeksi toimeenpantu 136 
Sähkölaitoksen kaapeliverkko 374 

„ kustannukset 114 
„ käyttötuloksia 372 
„ laajentaminen lainavaroilla 55, 58 
„ „ virran antamiseksi Kallioon ja Töölöön 55, 143, 147 
„ „ vuonna 1910 371 
„ laskujen periminen 114 
„ meno- ja tulosääntö vuodeksi 1911 148 
„ rakennuspääoma 385 
„ taloudelliset tulokset 384 
„ tariffi 113 
„ toimitusjohtajan viran täyttäminen 185 
„ vuosikertomus 370 

Sähkölaitos, siitä odotettavat tulot 1911 vuoden tulosäännön mukaan 147 
„ sitä varten 1911 vuoden menosääntöön otettu määräraha 142 

Sähkövalaistus, katujen 136, 376 
Sähkövalojohdot, kansakoulujen, niiden muuttamista ja kunnossapitoa varten 

myönnetty määräraha 98 
Sähkövalon käyttäminen kaupungin huoneistoissa 132 
Sähkövirran antaminen Brändön huvilakaupunkiin 116, 371 

„ „ Kallioon ja Töölöön 55, 143, 147, 370, 371 
„ „ Äggelbyn huvilayhdyskuntaan 117, 371 

jako 379 
„ kulutus 380, 381, 382, 383 

Sähkövoiman hinta 113, 379, 380, 381, 382 
Säännöt, kaupunginkirjaston 186, 287 
Säästö vuodelta 1910, 1911 vuoden tulosäännön mukaan 145 
Södergärdin kivirakennuksen muutostöitä varten myönnetty määräraha 53, 143 
Sörnäsin aluelääkärinviran jälleentäyttäminen 184 

„ ja Oulunkylän välisen rautatielinjan kustannukset 19 
„ niemekkeellä olevan alueen vuokralle antaminen 30 
„ „ „ palstan vuokraoikeuden pitennys 33 
„ satamaolojen järjestäminen 70 

Taajaväkiset yhdyskunnat Helsingin pitäjässä, lausunto niiden palojärjestyk-
sen ehdotuksesta 197 

Taidemuseo, paikan luovuttaminen sellaista varten 12 
Taimitarha 314 
Taival- ja Töölönlahden välille rakennettava kanava 68 

„ „ „ „ teetettävä puistokatu 4, 68 
Takaisinsuoritus, katso Palautus. 
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Taksa sähkölaitoksen sähkövoian kulutukselle 113 
Taksoitus 1911 vuoden tulosäännön mukaan 147 
Taksoitusvalmistelukunnan asettaminen 86 

„ jäsenten vaali 204 
Takuusitoumuksia, rahatoimikamarin hyväksymiä 224, 237 
Talin maatila, evätty esitys sen ostamisesta 11, 238 
Talot, kaupungin, niitä varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 143 

„ katso myös Tontti. 
Talvipurjehduskaudenaikainen liikennemaksujen huojennus 84, 241 
Talvipuutarhan kunnossapito 312 
Tapaturman tuottamasta ruumiinvammasta myönnetty vahingonkorvaus .. 235 

„ „ „ vahingonkorvausta vaativien hen-
kilöjen tutkiminen 235 

Tariffi, sähkölaitoksen — 113 
Tarkastus, eräiden yhdistysten ja laitosten toiminnan 406 

„ Helsingin filharmonisen seuran tilien 205 
„ kaupungin vakuus asiakirjain 237 
„ „ 1909 vuoden tilien ja hallinnan 76 
„ sellaisten asuntojen, joiden teettämistä kunta helpottaa 17, 42 
„ vakinainen, kaupungin tilien 236 

Taskinen, K., lääketieteentohtori, hänen hakemuksensa hieronnan ja sairas-
voimistelun apulaislääkärinviran perustamisesta Marian sairaalaan .. 175 

Tasottamistöiden jatkaminen Punanotkossa 313 
„ loppuunsaattaminen Eläintarhan urheilukentällä 312 
„ „ Haapaniemellä 313 

Tavarain punnitseminen tullauksesta riippumatta 243 
Tavaravaja, Länsirannan, juoksupunnusvaa'an hankkiminen siihen 83 
Teattereita varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 122 

„ „ 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 141 
Tehdastontin jakaminen asuntotonteiksi 5 
Tehdastonttien käytettäväksi antaminen 18 
Teknilliset laitokset, hallituksen asettaminen niitä varten 179 

„ „ kysymys niiden menoeräin toisin järjestämisestä 142 
„ „ „ yhteisen kassaosaston perustamisesta niille .. 183 
„ „ niiden hallituksen jäsenten vaali 205, 239 
„ „ niistä odotettavat tulot 1911 vuoden tulosäännön mukaan 147 
„ „ niitä varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 142 
„ „ katso myös Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Vesijohtolaitos. 

Terveyden- ja sairaanhoitoa varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrä-
rahat 137 

Terveydenhoitolautakunnan puheenjohtajan vaali 207 
„ sihteerin palkankorotus 137 
„ tarverahoihin myönnetty lisäys 93 

Terveystoimistolle veneeristen tautien vastustamista varten anniskeluosake-
yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 123 

Testamentti, vahtimestarinleski M. L. Gumbergin 121 
Teurastamo, erään Töölön alueen maksuton luovuttaminen sellaista varten.. 31 

„ sellaista varten varatun alueen käyttäminen 19 
Teurastamon, kunnan, rakentaminen 50 
Therman, IL, filosofianmaisteri, valittu kaupunginkirjaston kirjastonhoitajaksi 185 
Tiet ja viertotiet, niitä varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 70, 144 

n n n rakennuskonttorin rakentamat ja korjaamat 302 
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Tilapäiset vuokrasopimukset, rahatoimikamarin tekemät 217 
Tilastokonttorin aktuaarinviran täyttäminen 237 

„ johtajanviran täyttäminen 184 
„ kunnan, perustaminen 169 
„ laskuapulaisten ottaminen 237 
„ vuosirahansääntö 86 

Tilinpäästö, katso Yastuunvapaus. 
Tilinpäätös, 1909 vuoden 75 
Tilintarkastajain vaali, Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turva-

kodin 205 
Tilintarkastajan vaali, Helsingin anniskeluosakeyhtiön 205 
Tilkan alueen vuokralle antaminen 31 
Tilukset, rahatoimikamarin vuokralle antamat 211 
Toimikunta Pitkänsillan uudestirakentamista varten 66 

„ katso myös Komitea, Rakennustoimikunta ja Valiokunta. 
Toimikuntain asettaminen korkeampia työväenopetuskursseja varten 204 
Toimisto, arkeologinen, sen apurahananomus evätty 129 
Toimitusjohtaja, kaasulaitoksen, hänen valitsemisensa 185 

„ sähkölaitoksen „ „ 185 
Toipumakotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 123 
„ „ tuberkulootisille kansakouluoppilaille anniskeluosakeyh-

tiön voittovaroista myönnetty määräraha 123 
Toisen kaupunginlääkärin osallisuus siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan 184 

„ „ palkankorotus 137 
„ „ vaali 184 

Tontinlunastukset 1911 vuoden tulosäännÖn mukaan 145 
Tontit n:ot 2 ja 3 Hietaniemellä, niiden vuokraoikeuden pitennys 32 

„ „ 18 ja 20 Ison Robertinkadun varrella, niiden yhteenrakentaminen 151 
„ „ 32, 34, 36 ja 38 Läntisen viertotien varrella, evätty anomus niiden 

lunastamisesta 16 
„ „ 62 ja 64 Läntisen viertotien varrella, niitä koskeva asemakaavan-

muutos 4 
„ „ 1 ja 5 Myllytien varrella, niiden osto 8 
„ „ 37 ja 39 Roosavillankadun varrella, niitä koskeva asemakaavan-

muutos 4 
„ „ 2, 4 ja 6 Sirkuskadun varrella, niitä koskeva asemakaavanmuutos 2 
„ „ 32 c, d ja e Tehtaankadun varrella, evätty anomus niiden varaa-

misesta kirkkomusiikkiopiston paikaksi 15 
„ „ 34 d ja e Tehtaankadun varrella, piirustusten vahvistaminen niille 151 
„ „ rahatoimikamarin myymät 208 

Tontti n:o 12 Fredriksperinkadun varrella, sen myynti 14 
» » 6 7 „ „ yy yy 14 
„ „ 9 Helsinginkadun varrella, evätty anomus sen lunastamisesta 15 
„ „ l a Hermannin korttelin nro 2, sen vuokraoikeuden pitennys 33 
„ „ 17 Hesperiakadun varrella, määräyksiä sen julkisivupiirustusten 

hankkimiseen nähden 4 
„ „ 1 Itäisen lehtokujan varrella, sen myyntitarjous 238 
„ „ 10 Kaivokadun varrella, sen myynti 11 
„ „ 16 Kapteeninkadun varrella, sinne teetetyn asuinrakennuksen 

kellarikerroksen sisustaminen asuinhuoneiksi 236 
„ „ 39 Korkeavuorenkadun varrella, sen osto 5 
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Tontti n:o 2 korttelin n:o 464, määräyksiä sen julkisivupiirustusten hankki-
miseen nähden 4 

„ „ 13 „ „ 463 määräyksiä sen julkisivupiirustusten hankki-
miseen nähden 4 

„ „ 32 „ „ 465 määräyksiä sen julkisivupiirustusten hankki-
miseen nähden 4 

„ „ 20 Lapinlahdenkadun varrella, sen myynti 14 
„ „ 17 Pitkänsillanrannan varrella, sen myynti 14 
„ „ 45 Runebergkadun varrella, määräyksiä sen julkisivupiirustusten 

hankkimiseen nähden 4 
„ „ 7 Saunakadun varrella, sen osto 8 
„ „ 8 Sibyllankadun varrella, sen myynti 14 
„ „ 2 Siltasaarenkadun varrella, sen myynti 14 
„ „ 4 Siltavuorenrannan „ sitä koskeva asemakaavanmuutos.. 2 
„ „ 4 Södervikinkadun varrella, sen osto 394 
„ „ 2 Sörnäsin rantatien varrella, basaarimyymälärakennusten teettä-

minen sinne 5 
„ „ 2 „ „ „ sen jakaminen asuntotonteiksi . . . . 5 
„ „ 13 Vaasankadun varrella, sen myynti 14 

17 14 n )) 11 n » » » 
91 14 yy n yy w w » ^ 

„ „ 5 Vilhelm sperinkadun varrella, sen myynti 14 
Tonttien halkominen 151 

„ rakennusajan pitennys 152 
„ yhteenrakentaminen 151, 230 

Tonttipaikan vuokralle antaminen Baekasin tilasta 30 
„ vuokraoikeuden pitennys 33 

Tontti verot 1911 vuoden tulosäännön mukaan 14 
Toreilla ja rantasilloilla käydyn kaupan järjestyksen muuttamista tarkoittava 

esitys 194 
Torvisoittokunta, Helsingin, sille myönnetty määräraha 141 
Tuberkulootiset henkilöt, varattomat, niiden hoito 95 

„ kansakouluoppilaat, heidän toipumakotiaan varten anniskelu-
osakeyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 123 

„ „ kysymys maatilan ostamisesta virkistys-
kodin laittamiseksi heille 10 

Tukkipuiden leimaaminen kaupungin metsissä 314 
Tukkukaupan harjoittaminen palo- ja väki viinalla 198 
Tulipalojen kautta hävinneen omaisuuden arvo tai vakuutussumma . . . . 247, 248 

„ lukumäärä ja laatu 246 
Tulirokkosairaalain voimassapito 40 
Tullaushuoneisiin laitettavat sähköjohdot 83, 309 
Tulli- ja pakkahuoneen korjaukset 307 

„ „ „ postipakettiosaston vuokra ja sisustus 84, 145, 309 
„ „ „ sähkövalojohtojen uudistaminen ja korjaukset .. 41, 309 
„ „ „ takavarikkohuoneen kuntoonpaneminen 41 

Tullikamarista annettavia tietoja varten myönnetty määräraha 83, 134 
Tullinalaisen tavaran makuuajan lyhennys 192 
Tuloa tuottavat oikeudet 1911 vuoden tulosäännön mukaan 146 
Tulosääntö, katso Meno- ja tulosääntö. 
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Tulot, sekalaiset, 1911 vuoden tulosäännön mukaan 146 
Tuomion täytäntöönpano 236 
Turvakoti, kaupunkilähetyksen 405 
Turvakotia varten Valkonauha-yhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 122, 123 
Turvikin huvila, viemärijohdon rakentaminen sinne 74, 304 
Tutkimus, tapaturman tuottamasta ruumiinvammasta vahingonkorvausta vaa-

tivien henkilöjen 235 
Tuulaakimaksujen palautus 234 
Tuulaakin määrä 241 
Tylsämielisten lasten apukoulu, sen oppilaiden ravitseminen 121 
Tyttöjen ammattikoulun johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 207 
Työ- ja vaivaistalo, uusi, kylkirakennusten teettäminen sinne 51 
Työ- ja vaivaistalon lastenkoti, sairasosaston perustaminen siihen 264 

„ „ „ mielenvikaisten hoitolaitoksen naishoitajien luvun lisää-
minen 139 

„ „ „ mielenvikaisten hoitolaitoksen vuosikertomus 265 
„ „ „ sairaalan vuosikertomus 264 
„ „ „ sairaanhoitajattarien luvun lisääminen 139, 264 
„ „ „ sairaanhoito-osastot, potilaiden ottaminen niihin 175 
„ „ „ toiminta 260 

Työjärjestys, maistraatin uusi 197 
Työkaluja varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 144 
Työkodit, köyhäin lasten, niitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 124 
Työkoulu, lasten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 122 
Työkoulua varten Sokeain ystävät nimiselle yhdistykselle anniskeluosake-

yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 124 
Työkunnan järjestäminen kaupungin pakkahuoneeseen 193 
Työlaitoksia varten kaupunkilähetykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 124 
Työlaitos, miesten, sen toiminta 274 
Työläiskotia varten pelastusarmeijalle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 124 
Työläislasten kesäsiirtoloita varten Suomen naisyhdistykselle anniskeluosake-

yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 124 
Työläisnaisten kesäsiirtolaa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 124 
Työn jakamista varten naisille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 124 
Työnantajajärjestöt, rakennusalan, kaupungin edustajan valitseminen niiden 

asettamaan komiteaan 239 
Työnpuute, katso Työttömyys ja Työttömät. 
Työnvälitys, julkinen, Ruotsissa vuonna 1910 415 

„ kunnallinen, Suomessa vuonna 1910 414 
Työnvälitystoimisto, kunnan, sen johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 206 

„ „ „ naisapulaisen palkankorotus 135 
„ „ „ toiminta vuosina 1903—10 410 
„ „ „ vuosikertomus 410 
„ „ sille työttömyyden lieventämiseksi myönnetty 

määräraha 128, 413 
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Työsuhteet Helsingissä vuonna 1910 412 
Työt, yleiset, hallituksen asettaminen niitä varten 162 

n „ niitä varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 143 
Työttömyyden aiheuttamat toimenpiteet 196, 402 

„ ehkäisykonferenssi Parisissa, kaupungin siihen lähettämä edus-
taja 403 

Työttömyysvakuutus, kunnallinen 403 
Työttömyyttä koskeva tutkimus, työväenasiain lautakunnan sihteerin laa-

tima 131, 401, 402 
Työttömäin avustusta varten kunnan työnvälitystoimistolle myönnetty mää-

räraha : 128, 413 
„ esityksiä kaupunginvaltuustolle 127, 128 
„ komitean puolesta jätetty hakemus 413 

Työttömät miehet, pelastusarmeijalle työn järjestämistä varten heille myön-
netty määräraha 128, 413 

„ naiset, työn jakamista varten heille myönnetty määräraha .. 128, 413 
Työtupa, Töölössä oleva lasten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 123 
Työväenasiain lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 206 

„ „ kirjasto 406 
„ „ kokoukset 406 
„ „ sihteeri, hänelle myönnetty matkastipendi 129,404 
„ „ „ „ „ vapautus vuokra-apu-

rahan palautusvelvol-
lisuudesta 91 

„ „ sihteerin antama oikeusapu 407 
„ „ „ kertomus matka-apurahalla tehdystä 

opintomatkasta 131, 404 
„ „ „ laatima, täkäläistä työttömyyttä ja kun-

nan puolesta sen ehkäisemiseksi järjes-
tettyjä toimenpiteitä käsittelevä tutki-
mus 131, 402 

„ „ „ palkankorotus 135 
„ „ „ viransijainen 91 
„ „ vuosikertomus 401 

Työväenasunnot Vallilassa, niiden tarkastus 42 
Työväenasuntojen tarkastajan velvollisuus tarkastaa rakennuksia, joiden teet-

tämistä kunta helpottaa 17, 42 
Työväenopetuskurssit, niiden toiminta . 407 

„ niitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 121, 122 

„ toimikuntain asettaminen niitä varten 204 
Työväenopetusta varten 1911 vuoden menosääntöön otettu määräraha .. 141, 405 
Työväenopiston perustaminen 405 
Työväenvaliokunnat, kunnalliset 403 
Tähtitieteellisen observatoorin tontin omistusoikeus 62 
Töölön- ja Taivallahden välille rakennettava kanava 68 

„ „ „ „ teetettävä puistokatu 4, 68 
„ kaupunginosaan annettava sähkövirta 55, 143, 371 

Töölönlahden rantain järjestäminen 68, 72 

Uimahuone, Ursinin kallion, sen maksuton luovutus 31 
Uimahuoneiden, kaupungin, vuokraaminen 226 
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Uimaopetus, maksuton, kouluoppilaille sekä palo- ja poliisimiehistölle 31 
Uimaseura, Helsingin, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 123 
„ „ „ luovutettu uimahuone 31 

Ukkokotiyhdistykselle luovutettuja lahjoitusvaroja 120 
Ulkomaalaisten hakemat Suomen kansalaisoikeudet 198 
Ulosottoapulaisten raitiotiepiletit ; 134 
Ulosottotoimi, määräraha avustavan toisen kaupunginvoudin ottamista var-

ten siihen 134 
Urheilu- ja voimisteluyhdistysten anomus pukeutumispaviljongin rakentami-

sesta 59 
Urheilukentät, Eläintarhan ja Kaisaniemen, niiden käyttämiseen myönnetty 

lupa 225 
Urheilulaitoksen rakentaminen kansainvälisiä urheilukilpailuja varten 72 
Uspenskin tuomiokirkon vierelle pystytettävää muistomerkkiä varten tarvit-

tavasta maasta maksettavan korvauksen anteeksi antaminen 131 
Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunnan jäsenten vaali 205 
Uudistuksia, kansakouluopetuksen 176 
Uudistus, vaivaishoitolainsäädännön 195 

Vaaka, raskaan tavaran, sellaisen hankkiminen 83 
Vaakain säilytysvajan teettäminen 83 
Yaakamestari tullikäyttelystä riippumattomia tavaroita varten, evätty anomus 

vakinaisen palkan myöntämisestä hänelle 82 
„ „ riippumattomia tavaroita varten, hänelle myön-

nettyjä vuokrarahoja 82, 134 
Vaali, avustavan rakennustarkastajan 184 

„ hallivahtimestarin 225 
„ Helsingin anniskeluosakeyhtiön tilintarkastajan 205 
„ „ filharmonisen seuran tilintarkastajan 205 
„ kaasulaitoksen toimitusjohtajan 185 
„ kansakoulujohtokunnan jäsenten 204 
„ kansakoulupiirien kouluneuvostojen 204 
„ kaupungin hallitusten ja lautakuntain, puheenjohtajäin, jäsenten ja vara-

jäsenten 206 
„ „ irtaimiston katsastusmiesten 203 
„ „ yleisten töiden hallituksen jäsenten 204 
„ kaupunginasemakaava-toimikunnan puheenjohtajan 204 
„ kaupunginkassan inventtaajain 75 
„ kaupunginkirjaston kirjastonhoitajan 185 
„ kaupunginvaltuusmiehen 203 
„ korkeampain työväenopetuskurssien toimikuntain 204 
„ majoituslautakunnan sihteerin 185 
„ muinaismuistolautakunnan jäsenen 204 
„ pakkoluovutuslautakunnan jäsenen ja asiamiehen 231 
„ rahatoimikamarin jäsenen 203 
„ „ notaarin 183 
„ satamarakennus valtuuskunnan jäsenen 204 
„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun tilintarkastajain 205 
„ Suomen liikemiesten kauppaopiston kauppakorkeakouluosaston johto-

kunnan jäsenen 205 
„ sähkölaitoksen toimitusjohtajan 185 

Kunnall. kert. 1910. 57 
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Vaali* Sörnäsin aluelääkärin 184 
„ taksoitusvalmistelukunnan jäsenten 204 
„ teknillisten laitosten hallituksen jäsenten 205 
„ tilastokonttorin aktuaarin 237 
n n johtajan 184 
„ toisen kaupunginlääkärin 184 
„ Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunnan jäsenten 205 
„ valiokuntain, toimi- ja johtokuntain y. m. katso Johtokunta, Toimikunta 

ja Valiokunta. 
„ ylimääräisten kaupunginkassan inventtaajain 232 

Vahingonkorvauksen maksaminen kauppaneuvos V. Ekille 235 
Vahingonkorvaus epäoikeutetusta ryhtymisestä kaupungin oikeuteen Gum-

tähden kalavedessä 236 
„ tapaturman tuottamasta ruumiinvammasta 235 

Vahingonteko kaupungin metsissä 315 
Vahtimestari, Kasarmintorin kauppahallin, hänen valitsemisensa 225 
Vaivaishoidon menot ja tulot vuonna 1910 256 
Vaivaishoitoa varten myönnetty lisämääräraha 97 

„ „ 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 139 
Vaivaishoitohallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 207 

„ vuosikertomus 251 
Vaivaishoitolainsäädännön uudistus 195 
Vaivaismaksut, henkilökohtaiset, niiden poisto 234 
Vaivaistalo, katso Työ- ja vaivaistalo. 
Vakuusasiakirjat, kaupungin, niiden tarkastus 237 
Vakuutussumma, tulipalon kautta hävinneen omaisuuden 247, 248 
Valaistus, katujen, rantalaiturien ja tavaravajain, sitä varten 1911 vuoden meno-

sääntöön otetut määrärahat 136 
Valaistuslaitokset, niiden meno- ja tulosääntö vuodeksi 1911 148 

n niitä varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 142 
„ tulot niistä 1911 vuoden tulosäännön mukaan 147 
„ katso myös Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Teknilliset laitokset. 

Valiokunta, budjetti- eli finanssi-, pysyvä, sen ehdotettu asettaminen 86 
„ „ sen jäsenten vaali 202 
„ kaupunkia ympäröiväin huvilayhdyskuntain olojen järjestämistä 

varten 238 
„ kiinteistö- ja rakennuslaskua varten 206 
„ kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston apurahojen jaka-

mista varten 206 
„ kysymystä varten kaupungin viereisissä huvilasiirtoloissa asuvain 

henkilöjen verottamisesta 203 
„ „ „ kunnallisesta työttömyysvakuutuksesta 403 
„ „ „ köyhäinasianajolaitoksenuudestijärj estämisestä 171 
„ „ „ määräysten antamisesta mikäli koskee kaupun-

gin ulkopuolelta kotoisin olevain henkilöjen 
vastaanottamista kaupungin sairaaloihin 147 

„ „ „ työkunnan järjestämisestä kaupungin pakka-
huoneeseen 193 

„ voittovarain-, sen jäsenten vaali 205 
„ väkiviina- ja mallasjuoma-asiain valmistelua varten 205 

Valitsemistapa, toisen kaupunginlääkärin 184 
Valitsijamiehet kansakoulupiirien kouluneuvostojen vaalia varten 204 
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Valkonauha-yhdistyksen lastenturvakotia varten anniskeluosakeyhtiön voitto-
varoista myönnetty määräraha 122, 123 

„ „ valtioavun hakemus 197 
Vallila, alueen maksuton luovutus sieltä vapaaehtoiselle palokunnalle 32 
Vallilan tiluspalstain vuokraoikeuden pitennys 34 

„ tonttien yhteenrakentaminen 230 
„ työväenasuntojen tarkastus ja rakentaminen 41 

Valmistavan poikain ammattikoulun johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali 207 
Valokaasun hinta 112, 358 
Valtioapu kansakouluille 101, 146 

„ kasvatuslaitoksille 101, 147 
„ katuvalaistusta varten 92 
„ majoitusta varten , 391, 394 

Valtioavun hakemus, Helsingin kuuromykkäyhdistyksen 197 
„ „ Valkonauha-yhdistyksen 197 

Valtioavut 1911 vuoden tulosäännön mukaan 146 
Valtion historiallinen museo, evätty esitys erinäisten vanhempain esineiden 

muuttamisesta sinne 237 
Vanajan kasvatuslaitos, eräiden sen hoidokkien muuttaminen Vuorelan kas-

vatuslaitokseen 278 
Vanhan kirkon puiston kunnossapito 234 
Vanhankaupungin erääseen alueeseen myönnetty vapaampi käyttöoikeus.... 224 

„ jauhomyllyn korjauksia varten myönnetty määräraha. . . . 59 
Vanhankaupunginlahden kalavesirajan paalutus 230 

„ satamaolojen järjestely 18 
„ väylän viitoitus 230 

Vanhankaupunginmäellä olevan tonttipaikan vuokraoikeuden pitennys 33 
Vantaanjoen vedenkorkeus 326 
Vapaaehtoiselle palokunnalle luovutettu alue Vallilassa 31 
Vapaaehtoisen palokunnan anomus saada käyttää Kaisaniemen rakennuksia 226 
Vapaalippujen myöntäminen raitioteiden Sörnäsin linjalla Venäjän sotamiehis-

tölle 111, 236 
Vapautus Helsingin kunnallishallinnon muutoskysymyksiä käsittelevän komi-

tean jäsenyydestä 238 
„ kaupunginasemakaava-toimikunnan puheenjohtajan toimesta 204 
„ kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 203 
„ liikennemaksun suorittamisesta 234, 241 
„ muinaismuistolautakunnan jäsenyydestä 204 
„ rahatoimikamarin jäsenyydestä 239 
„ satamarakennus valtuuskunnan jäsenyydestä 204 
„ Suomen kansalaisuudesta 198 
„ Vallilan työväenasuntoj en rakennuskomitean jäsenyydestä 231 

Varaaminen, tontin, seerumlaitosta varten 3 
„ tonttien, kirkkomusiikkiopistoa varten 15 

Varain maksu ukkokodin hyväksi lahjoitetusta rahastosta 120 
Varastopaikkain järjestäminen Busholmaan 67 

„ vuokra : 225 
Varattomille leskille ja lapsille laitettava koti kunnan työväenasuntoihin 40 

„ selkärangan köyristymisiä sairastaville kansakoululapsille annet-
tava maksuton käsittely 124 

„ synnyttäjille annettava kätilöapu 95, 186 
„ tuberkulootisille henkilöille annettava hoito 95 
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Vastuunvapaus kaupungin hallintoviranomaisille vuodelta 1909 77 
„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin joh-

tokunnalle 78 
Weckström, E. Α., poliisikonstaapeli, otettu hallivahtimestariksi 225 
Vedenkorkeus, Vantaanjoen 326 
Vedenkulutus 333 
Vedennosto 325 
Veistokouluja varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 123 
Velkoja varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 133 
Venäjän valtakunnanrahaston korvattavasta majoituksesta maksetut vuokra-

rahat 391, 394 
Verojen, maksamattomain, periminen 236 
Veronkantopaikkain järjestäminen 235 
Vesijohdon putki verkon hoito ja korjaukset 330 

laajennus 64, 316, 321 
„ „ pituus 323 
„ pääoma-arvo 316 
„ taloudellinen tulos 335 
„ ulottaminen Korkeasaarelle 64 
„ uutisrakennukset 320, 321 

Vesijohtokonttorin kustannukset 324 
Vesijohtolaitoksen laboratoorin johtajan vuosikertomus 337 

„ kustannukset 324 
meno- ja tulosääntö vuodeksi 1911 148 
työpaja 332 
uutisrakennuksia varten myönnetty määräraha 55 
vuosikertomus 316 

Vesijohtolaitos, siitä odotettavat tulot 1911 vuoden tulosäännön mukaan 147 
„ sitä varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat .. 142 

Vesijohtoveden bakteripitoisuus 329 
„ kustannus nostettua m3 kohti 334 

selkeytyminen 329, 337 
Vesimittarien hoito ja kunnossapito 331 
Vesimittarin asettaminen Rantatorin kauppahalliin 142 
Vesisäiliön kustannukset 330 
Westzynthiuksen rahaston korkovarain suoritus 120 
Viinit ja muut miedommat juovutus juomat, niiden anniskeluoikeudet 202 

„ „ „ „ „ „ myyntioikeudet 201 
Viitoitus, Vanhankaupunginlahden väylän 230 
Viljeltyjen tilusten vuokralle antaminen Nybondaksen tilalta 27 

„ „ „ „ Sörnäsin rautatielinjan ja Vantaan-
joen välisiltä alueilta 17 

Viljelyspalstan vuokralle antaminen Backasin tilalta 30 
Viransijainen, toisen kaupunginlääkärin, hänen palkkaamistaan varten myön-

netty määräraha 137 
„ työväenasiain lautakunnan sihteerin, hänen palkkaamistaan 

varten myönnetty määräraha 91 
Viransijaiset, kansakouluopettajain ja -opettajatarten, heidän palkkaamistaan 

varten myönnetty määräraha 101, 104 
Viransijaisuusjärjestelmä, kaupungin kansakoulujen 102 
Virastot, kaupungin, niitä varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 133 
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Virka- ja palvelusmiesten, kaupungin, eläke-edut 152 
Virvokejuomavaunujen paikat 224 
Voimistelu- ja urheiluyhdistysten anomus pukeutumispaviljongin rakentami-

sesta 59 
Voitto- ja tappiotili, kaasulaitoksen 363 
Vuokraaminen, Backasin tilan tonttipaikan ynnä viljelyspalstan 30 

„ Bölen esikaupungin asuntotonttien 23 
„ Greijuksen tilan alueen 30 
„ kaupungin uimahuoneiden 226 
„ narinkkarakennusten myymäläin ja kellarien 226 
„ Nybondaksen maistraatintalon rakennusten 27 
„ „ „ tilusten 27 
„ pajan 226 
„ saaren n:o 97 Knihdin 28 
„ Santaholman alueiden 29 
„ Sinivuorenmaan alueen 31 
„ Sörnäsin niemekkeellä olevan alueen 30 
„ „ rautatielinjan ja Vantaanjoen välisten maa-alueiden 21 
„ Tilkan alueen 31 
„ Äggelbyn kartanon maatilan 30 

Vuokralle rahatoimikamarin toimesta annetut tilukset 211 
Vuokraoikeuden pitennykset 32, 33, 34, 215 

„ siirto 216 
Vuokrarahoja, liikennekonttorin vaakamestarille myönnettyjä 82, 134 
Vuokrasopimukset, rahatoimikamarin tekemät tilapäiset 217 
Vuokrasopimus, Sinivuorenmaan aluetta koskeva, sen peruutuminen 31 
Vuokraton luovutus, katso Luovuttaminen. 
Vuokravälikirjat, Bölen esikaupungin uudet 21 
Vuokria kauppahallien myymälöistä 225 

,, kaupungin talojen huoneistoista 145 
Wuolle, B., insinööri, valittu sähkölaitoksen toimitusjohtajaksi 185 
Vuorimieskadun talon n:o 9 käyttäminen 146 
Vuosirahansääntö, Bengtsärin kasvatuslaitoksen 108 

„ kaupungin yleisten töiden hallituksen 85 
„ poliisilaitoksen 93 
„ rakennuskonttorin 85 
„ teknillisten laitosten hallituksen 111 
„ tilastokonttorin 86 

Väenlasku vuonna 1910, henkilöiden valitseminen valmistelemaan sitä koskevia 
kysymyksiä 239 

„ „ „ sen keskuskomitean jäsenten vaali 206 
„ „ „ sitä varten myönnetty määräraha 127 

Vähittäismyynti, mallasjuomain, sen järjestäminen 202 
Vähittäismyyntioikeuden luovutuskirjäin kaavakkeiden vahvistus 191 
Vähittäismyyntioikeuksia, mallasjuomain 200 

„ viinien y. m 201 
„ väkiviinajuomain 199 

Väkiviinajuoma-asiain valmisteluvaliokunnan vaali 205 
Väkiviinajuomain anniskelu- ja vähittäismyyntioikeuksien myöntäminen 199 
Väki viinan tukkukaupan harjoittaminen 198 
Väliaikaisia kulkutautisairaaloita varten myönnetyt määrärahat 39, 40, 96, 138, 139 
Välikirjat, erinäisten istutusten kunnossapitoa koskevat 234 
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Välikirjat, väkiviinajuomain vähittäismyynti- ja anniskeluoikeuden luovutusta 
koskevat 191 

Väylä, Vanhankaupunginlahden, sen viitoitus 230 

Yhdistys Arbetets vänner, katso Arbetets vänner. 
„ Helsingin nuorten miesten kristillinen, sille anniskeluosakeyhtiön 

voittovaroista myönnetty määräraha 123 
„ hyväntekeväisyyden järjestämis-, sille anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha.. 124 
„ „ „ sille myönnetty määräraha töiden 

jakamiseksi työttömille naisille 127, 128 
„ Konvalescenthem-Toipumakoti, sille anniskeluosakeyhtiön voittova-

roista myönnetty määräraha 123 
„ lastenhoidon edistämiseksi, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 123 
„ Maitopisara, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 123 
„ „ „ myönnetty vapautus liikennemaksun suoritta-

misesta 234 
„ perustuslaillinen työväen-, sen esitys kodin laittamisesta kunnan työ-

väenasuntoihin varattomille leskille ja lapsille 40 
„ risatautisten lasten parantola-, sille anniskeluosakeyhtiön voittova-

roista myönnetty määräraha 123 
„ Ruokaa Helsingin köyhille kansakouluoppilaille, sille anniskeluosake-

yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 123 
„ Sokeain ystävät, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 124 
„ ukkokoti-, sille suoritetut varat 120 
„ Valkonauha-, lausunto sen valtioavun hakemuksesta 197 
„ „ sen lastenturvakotia varten anniskeluosakeyhtiön voit-

tovaroista myönnetty määräraha 122, 123, 126 
Yhdyskunnat, taajaväkiset, Helsingin pitäjässä, lausunto niiden palojärjes-

tyksen ehdotuksesta 197 
Yhteenrakentaminen, tonttien 151, 230 
Yhteisopetus kansakouluissa 176 
Yksityinen kansakouluhammasklinikka, evätty anomus sen ottamisesta kau-

pungin haltuun 104 
„ „ sitä varten anniskeluosakeyhtiön voit-

tovaroista myönnetty määräraha . . 123 
„ „ sitä varten myönnetty lisämääräraha 104 

Yksityishenkilöille kaupungin rakennuksista luovutettujen huoneistojen hoito 
ja kunnossapito 75 

Yksityispankkien kantamat kruunun- ja kunnallisverot 235 
Yleinen makkien puhtaanapito, sen tulot ja menot 306 

„ „ „ sitä varten 1911 vuoden menosääntöön otettu 
määräraha 144 

Yleiset paikat, niitä varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 65, 67, 143 
„ „ rakennuskonttorin niillä suorittamat työt 296 
„ rasitukset, kaupungille kuuluvat 142 
„ työt, hallituksen asettaminen niitä varten 162 
„ „ niiden hallituksen jäsenten vaali 204, 239 
„ „ niitä varten 1911 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 143 



Asiarekisteri. 455 

Yökodit, pelastusarmeijan, niitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 124 

Äggelbyn kartanon maa-alueen lunastaminen koulutontiksi, evätty sitä kos-
keva anomus 29, 231 

„ „ „ vuokralle antaminen 29 
„ „ tilusten ja rautatielinjan itäpuolella olevien kaupungin 

maiden välillä sijaitsevain maa-alueiden osto 6 
„ huvilayhdyskunta, kysymys sähkövirran antamisesta sinne .. 117, 371 
„ katso myös Oulunkylä. 

Ävist, L., työmiehenleski, hänelle myönnetty apuraha 127 

Öljykaasutehdas Hernesaarenkadun varrella, sen käyttäminen 28 

O I K A I S T A V I A . 

Siv. 2, toisessa reunanimikkeessä ylh., on: Siltasaarenrannan; lue: Siltavuorenrannan. 
„ 146, riv. 3 ylh., on: talossa n:o 1; lue: talossa n:o 38. 
» 151, „ 22 „ „ Jacobsenin; lue: Jacobsenin. 
„ 225, „ 21 „ „ Siitäsaarenrantaan; lue: Siltavuorenrantaan. 
„ 346, toisessa reunanimikkeessä ylh., on: Lisätuoteet; lue: Lisätuotteet. 
„ 386, riv. 16 alh., on: Labooratorin; lue: Laboratoorin. 
„ 440, „ 23 ylh., on: Rakennuskonttorin, uudestijärjestäminen; lue: Rakennuskonttorin uudesti-

järj estäminen. 
„ 444, „ 2 „ „ sähkövoian; lue: sähkövoiman. 




