
ASIAREKISTERI. 
Aallonmurtajan rakentaminen 268 
Aistiviallisasiaa käsittelevän kokouksen toimeenpaneminen 141 
Aitausten kunnossapito 360 
Ajoneuvojen osto 273 
Aktuaari, maistraatin, hänelle myönnetty palkankorotus 179 
Ala-asemat, sähkölaitoksen, Kalliossa ja Töölössä 78, 419, 424 
Albrecht, A., viskaalinleski, hänelle myönnetty apuraha 163 
Aleksanterinkadun talon n:o 26 muutostöitä varten myönnetty määräraha .. 58 
Alemmat käsityöläiskoulut, niiden johtokunnan jäsenen vaali 244 

„ „ niitä varten 1912 vuoden menosääntöön otettu 
määräraha 186 

„ „ tonttien osottaminen niiden paikaksi 67 
Alennus, liikennemaksujen, talvipurjehduskauden aikana 122, 278 
Alppipaviljongin vuokraoikeuden pitennys 30 
Alue mallasjuomain anniskelua ja vähittäismyyntiä varten 241 

„ viinien y. m. vähittäismyyntiä varten 241 
„ väkiviinajuomain anniskelua ja vähittäismyyntiä varten 240 

Aluelääkäri, Töölön alueen, hänelle myönnetty palkankorotus 182 
Aluelääkärin, toisen, palkkaaminen Kallion alueelle 132, 182 
Amanuenssin palkkaaminen kaupunginkirjastoon 141 
Ammattikoulut, tonttien osottaminen niiden paikaksi 67 

„ katso myös Alemmat käsityöläiskoulut, Tyttöjen ammatti-
koulu ja Valmistava poikain ammattikoulu. 

Ampumarata, evätty esitys alueen luovuttamisesta sellaista varten 267 
Ampumaratain laittaminen, evätty sitä koskeva anomus 267 
Andersin, Greta, filosofianmaisteri, otettu kaupunginkirjaston amanuenssiksi 332 
Andersson, A. K., ent. vahtimestari, hänelle myönnetty apuraha 163 
Andström, E., leskirouva, evätty eläkkeen antamista hänelle koskeva anomus 164 
Anniskeluoikeuksia, mallasjuomain 240 

„ viinien y. m 240 
„ väkiviinajuomain 239 

Anniskeluoikeus, mallasjuomain, sen järjestäminen 240 
„ väkiviinajuomain, sen järjestäminen 240 
„ „ „ yksinoikeuden pitentäminen 240 

Anniskeluosakeyhtiö, katso Helsingin anniskeluosakeyhtiö. 
Apuharvennus kaupungin metsissä 363 
Apukoulu tylsämielisiä lapsia varten, sen opettajiston palkkaetujen parannus 140 
Apulaisen palkkaaminen ensimäiselle kaupunginlääkärille 132 

n M kaupunginasemakaava-arkkitehdille 203 
n » liikennekamreerille 121 
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Apulaisen palkkaaminen rakennustarkastukseen 129 
Apumaksu englantilaisten opettajain ja opettajatarten vastaanottokustannuksiin 274 
Apuraha aistiviallisasiaa käsittelevän kokouksen toimeenpanemista varten .. 141 
Apurahan anomuksia 164 
Apurahat, katso myös Eläke, Helsingin anniskeluosakeyhtiö sekä Matkasti-

pendi. 
Apurahoja erinäisille henkilöille 162, 163 

„ kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahastosta 161 
Arbetets vänner-yhdistykselle, Sörnäsin, anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 155 
„ „ -yhdistyksen emäyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 155 
„ „ „ läntiselle haaraosastolle anniskeluosakeyhtiön 

voittovaroista myönnetty määräraha 155 
Arestihuoneen laittaminen Bengtsärin kasvatuslaitokseen 74 
Arkeologinen toimikunta, katso Muinaistieteellinen toimikunta. 
Arvioiminen, vaihdettavaksi ehdotettujen tiluspalstain 17 
Arvioimisperusteet, Bölen vuokratonttien 261 
Arvonta, obligatsionien 270 
Asemakaava, katso Kaupunginasemakaava. 
Asetuskokoelma, kunnan, sen kodifioimista varten myönnetty määräraha 167, 192 
Asiain poistaminen kaupunginvaltuuston diaarista 195 
Asianajajain työ- ja odotushuoneen laittaminen raatihuoneeseen 58, 352 
Asiantuntijan vaali raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön sekä kaupungin välisessä 

riidassa 36, 264 
Asuinhuoneiden sisustaminen kellarikerrokseen 173, 275 
Asuinrakennuksen teettäminen tehdastontille, evätty sitä koskeva esitys . . . . 275 
Asuntolautakunta, kysymys sellaisen asettamisesta 203, 447 
Aukko, Töölönlahden rautatiepenkereen alainen 111 
Automobiili, poliisilaitokselle kuuluva, sen myymistä koskeva lausunto 131 
Automobiililiikenteen järjestyssäännöt 238 
Avustavan kansakoululääkärin määrääminen 139 
Avustetut vaivaishoidon kautta, niiden lukumäärä 294 
Avustusta koteihinsa vaivaishoidolta saaneet henkilöt 302 

Backasissa oleva poliisilaitoksen koiratarha, sähköjohdon ulottaminen sinne 267 
Baggbölen ja Oulunkylän kyläin välille teetettävä tie 266 
Bakteripesäkkeiden lukumäärä vesijohtovedessä 367 
Becker, W. O., varatuomari, otettu oikeusavustajan apulaiseksi 235 

n yy yy yy yy rahatoimikamarin kanslia-apulaiseksi ja 
pöytäkirj uriksi 272 

Bengtsärin kasvatuslaitos, aresti- ja kokoushuoneen laittaminen sinne 74 
n n rakennuskonttorin siellä tekemät muutosrakennus-

työt 352 
n yy sen korjauksia varten myönnetty määräraha. . 73,350 
n yy yy rakennustöitä varten myönnetty määräraha 73, 190 
„ maatila, sikalan laittaminen sinne 190 
„ maatilan tulot ja menot 326 

Berguddin ja Suuren Verkkosaaren välille laitettava ilmakuljetusrata 38 
Betonkirakenteiden tarkastamista varten palkattava teknillisesti sivistynyt 

ammattimies 
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Bilanssi, kaasulaitoksen, joulukuun 31 päivänä 1911 412 
„ sähkölaitoksen, joulukuun 31 päivänä 1911 431 
„ vesijohtolaitoksen, joulukuun 31 päivänä 1911 383 

Biljaardin pitämiseen myönnetty lupa 239 
Boisman, T. J., laamanni, valittu kaupunginreviisoriksi 235 
Brenner, A. U., leskirouva, hänelle myönnetty apuraha 163 
Brändö villastad osakeyhtiön hakemus sähkövirran saamisesta kaupungin 

sähkölaitoksesta 148, 189 
„ „ „ ja kaupungin välinen toimilupakirja 31 

Budjettivaliokunta, sen jäsenten vaali 241 
Busholman itäosan vuokraoikeuden luovutus 96, 98, 100 

„ järjestäminen 94 
Böle, ylemmän kansakoulun perustamista sinne koskeva esitys 216 
Bölen vuokratonttien arvioimisperusteet 261 

Desinfioiminen, kotien, siitä annettujen laskujen periminen 194 
„ „ sitä varten myönnetyn määrärahan ylitys 135 
„ tuberkelitautisten asuntojen 135 

Desinfioitsijan asettaminen terveydenhoitolautakuntaan 135 
„ „ terveyspoliisiin 133 

Diakonissalaitoksen tuberkulootisten lasten kotia varten 1912 vuoden meno-
sääntöön otettu määräraha 183 

Dillström, J. R., insinööri*, valittu terveydellisten tutkimusten laboratoorin 
johtajaksi 235 

Ekebom, F. A., apulaisvaakamestari, valittu liikennekonttorin nuoremmaksi 
kirjuriksi 234 

Elinkeino-oikeuksien hakemuksia 239 
Elintarpeiden hinta kaupungissa 451 
Eläinsuojelusyhdistys, Suomen, sen toimintaa varten anniskeluosakeyhtiön 

voittovaroista myönnetty määräraha . . . 156 
Eläintarha, ehdotus sen uudestijärjestämiseksi 354 

„ pienehkön huvilakaupungin perustaminen sinne 354 
„ teiden teettäminen sinne 361 

Eläintarhan kansakoulupuutarha 362 
„ urheilukenttä, järjestysmiehen asettaminen sinne 359 
„ urheilukentän järjestyssäännöt 268 
„ „ käyttämiseen myönnetty lupa 263 
„ „ vierelle rakennettava pukeutumispaviijonki.. 263, 352 

Eläke-edut, kansakoulujen opettajiston 200 
„ kasvatuslaitosten johtajain 200 
„ kaupungin palveluksessa olevain työntekijäin 201 
„ „ virka- ja palvelusmiesten 199, 201 

Eläkkeet ja apurahat, myönnetyt 161, 162, 163 
„ „ „ 1912 vuoden menosääntöön otetut 191 

Elätteelle vaivaishoidon toimesta annetut henkilöt 295 
Elätteelleantoa koskeva johtosääntö 297 
Englantilaisten opettajain ja opettajatarten vastaanotto 274 
Ensimäinen kaupunginlääkäri, apulaisen palkkaamista varten hänelle myön-

netty määräraha 132 
Eristystalli influensaa sairastavia hevosia varten 137 
Eronen, K., työmies, hänelle myönnetty vahingonkorvaus 274 
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Esitysehdotus kauppa- ja merenkulkulautakunnan asettamisesta 203 
„ kaupungin voikauppaa koskeva 236 
„ rahaston perustamisesta lainojen antamiseksi asuntotarkoituk-

siin 167 
„ Senaatintorin tasotusta koskeva 93 
„ tonttiverotaksan uudistamisesta 172 

Fabritius, E., arkkitehti, hänelle myönnetty viransijaisuuspalkkio 127 
Fagerholm, E., ent. sairaanhoitajatar, hänelle myönnetty apuraha 162 
Favorin, S., neiti, valittu liikennekonttorin nuoremmaksi konttorikirjuriksi 234 
Filharmoninen seura, kysymys apurahan myöntämisestä sille 142, 187 
Flemingkadun tontin n:o 17 ostaminen 276 
Forsbyn mäen alueen vuokralle antaminen 25 
Fredriksperi, katso Böle. 

Geodeettinen osasto, rakennuskonttorin, sen vuosikertomus 354 
Gordie, I., ent. kuvernööri, valittu vaivaishoidon väliaikaiseksi ylitarkastajaksi 235 
Greijuksen lisäsairaala, sairaanhoitajattaren palkkaaminen siihen 138 
Gripenberg, M., rakennustarkastaja, hänelle myönnetty matkastipendi 168 
Gummerus, J. S., neiti, valittu liikennekonttorin vanhemmaksi konttorikirj ii-

riksi . 234 

Haapaniemen uimahuoneen vuokraaminen 262 
„ urheilukentän käyttämiseen myönnetty lupa 263 

Haarakirjastot, Töölön ja Hermannin, sähkö valaistuksen laittaminen niihin 267 
Hakaniemen torille rakennettava kauppahalli 74, 189 
Hakasalmen huvilan käyttäminen 40 

„ „ sisäpuolista korjausta varten myönnetty määräraha 42, 352 
„ „ vuokraaminen 26, 263 
„ puiston käyttämiseen myönnetty lupa 263 

Hakomäki, M., työmies, hänelle myönnetty apuraha :.' 162 
Halkominen, tonttien. 197 
Halkopiha, kaupunkilähetyksen, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 156 
„ pelastusarmeijan, evätty anomus määrärahan myöntämisestä sen 

voimassapitoon 171 
Hall, G., valittu rakennuskonttorin kamreeriosaston johtajaksi 235 
Hallintaoikeus, erään Suruttoman tiluksen n:o 25 alueen 7 

„ kaupungille kuuluvain alueiden, sen luovuttamista koskevia 
sopimuksia 22 

„ Pohjois Blekholman palstan n:o 3 30 
Hallitus, kaupungin yleisten töiden, puutarhalautakunnan diaarin y. m. luo-

vuttaminen sille 272 
„ „ „ „ sen johtosääntö 218 
„ „ „ „ „ jäsenten ja varajäsenten vaali . . . . 244 
„ kaupunginkirjaston, sen jäsenen ja varajäsenen vaali 245 
„ . Marian sairaalan, sen jäsenten vaali 244 
„ teknillisten laitosten, sen ohjesääntö 233 
n » » » vuosikertomus 365 
n » » „ vuosirahansääntö 143 

Hammasklinikka kansakouluoppilaille, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voitto-
varoista myönnetty määräraha 155 

Hanaholma, lastauslaiturin teettäminen sinne 266 
Kunnall. kert. 1911. 
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Heikkojen lasten apukoulu, katso Apukoulu tylsämielisiä lapsia varten. 
Heinänteko-oikeus 262 
Helsingfors svenska folkhögskola nimiselle seuralle anniskeluosakeyhtiön 

voittovaroista myönnetty määräraha 155 
Helsingin anniskeluosakeyhtiö, sille myönnetty määräraha Korkeasaaren ja 

Seurasaaren laitteiden kunnossapitoa varten 110, 154, 156 
„ anniskeluosakeyhtiön tilintarkastajan vaali 243 
v „ voittovarat, niiden jakamista varten asetettu 

valiokunta 243 
„ „ „ vuodelta 1910 154, 451 
„ filharmoninen seura, katso Filharmoninen seura. 
„ kansakoulujen opettaja- ja opettajataryhdistykselle anniskeluosake-

yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 155 
„ kansanopistoseuralle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 155 
„ kaupungin kirjasto, katso Kaupunginkirjasto. 
„ „ museon lautakunnan johtosääntö 230 
„ „ „ „ jäsenten vaali 242 
„ „ „ „ menosääntö 129 
„ „ „ perustaminen \ . . 40 
„ „ vähävaraisten oikeusaputoimisto, katso Oikeusaputoi-

misto. 
„ kaupunkikunnan työnjohtajaliiton tekemä esitys kaupungin palve-

luksessa olevain työnjohtajain ja piirustajain palkkaetujen paran-
tamisesta 127 

„ kuuromykkäyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 155 

„ käsityökoulu, huoneiston vuokraton luovutus sille 26 
„ „ sen johtokunnalle anniskeluosakeyhtiön voittova-

roista myönnetty määräraha 155 
„ makaöiiniosakeyhtiö, VIII kaupunginosan makasiinikorttelin n:o 187 

luovuttaminen sille 25 
„ nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle anniskeluosakeyhtiön 

voittovaroista myönnetty määräraha 155 
„ palvelijataryhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 156 
„ raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön ja kaupungin välinen riita .. 36, 264 
„ raittiusyhdistysten keskustoimikunnalle anniskeluosakeyhtiön voit-

tovaroista myönnetty määräraha 156, 451 
„ talonomistajayhdistyksen esitys vesimittarin vuokran poistamisesta 146 
„ torvisoittokunta, kysymys apurahan myöntämisestä sille 142, 187 
„ työväenyhdistyksen naisosaston esitys virutushuoneiden rakenta-

misesta 80 
„ uimaseura, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 156 
n v Ursinin kallion uimalaitoksen luovuttaminen sille 26 
„ vapaaehtoinen palokunta 287 

Helsinginkadun jatkaminen 7 
Hembygdsforskningens vänner i Nyland nimisen yhdistyksen tekemä esitys 

Armfelttien tontin n:o 12 rakennusoikeuden rajoittamisesta 198 
Hengenpelastuskalujen y. m. hankkimista varten myönnetty määräraha . . . . 152 
Henkilökohtaisten vaivaismaksujen poisto 273 
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Henriksson, H. M., kaasulaitoksen työntekijä, hänelle myönnetty apuraha. . 163 
Hermannin haarakirjasto, sähkö valaistuksen laittaminen sinne 267 

„ paloaseman yksityiskohtaiset piirustukset ja kustannusarvio hy-
väksytty sekä aseman tonttipaikka osotettu 60 

Hesperian puiston käyttämiseen myönnetty lupa 263 
Hiekkavarasto Merisataman rannalla, siitä maksettava vuokra 264 
Hietala, A., työmies, hänelle myönnetty vahingonkorvaus 274 
Historiallis-tilastollinen teos Suomen kaupunkien kehityksestä vuosina 1875— 

99, sellaisen laatimista varten asetetun 
komitean kustannukset 167 

„ „ „ „ kaupunkien kehityksestä vuosina 1875— 
99, sellaisen laatimista varten asetetun 
komitean lakkauttaminen 195 

„ „ „ „ kaupunkien kehityksestä vuosina 1875— 
99, sitä varten kootun aineiston antaminen kaupungin tilastokonttorille 195 

Holhouslautakunnan puheenjohtaja, ehdotettu 242 
„ vuosikertomus 441 

Houruinhoitajain, naispuolisten, asettaminen poliisilaitoksen siveysosastoon 131 
Houruinhoito, katso Mielisairaat. 
Humallahden uimahuoneen vuokraaminen 262 
Huoneistojen osottaminen rekryyttejä varten 42 
Huonerakennusosasto, rakennuskonttorin, sen huoneiston vuokraamiseksi 

myönnetty määräraha . . . . 128 
„ „ vuosikertomus 350 

Huutokaupalla luovutetut uimahuoneet 262 
„ „ virvokejuomavaunujen ja myyntikojujen paikat .. 261 

Huvilakaupungin järjestäminen Eläintarhaan 354 
„ „ YI kaupunginosan tehdaskortteliin n:o 178.. 354 

Huvilayhdyskunnille laadittava terveydenhoito- ja palojärjestys sekä järjes-
tyssääntö 238 

Hylky saari, katso Vrakholma. 
Hyväksyminen rakennuspiirustusten 261 

„ takuusitoumusten 261, 275 
Hård af Segerstad, K., kaupunginarkkitehti, hänelle myönnetty matka-

apuraha 274 
Hämeenkadun ja It. viertotien raiteiden yhdistäminen toisiinsa 265 
Högsandin parantola, kansakouluoppilaiden sinne sijoittamista varten annis-

keluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 155 
Höyrykattilayhdistys, Suomen, kaupungin liittyminen siihen 272 

Ikkunoiden sijoittaminen tontinrajaan 269 
Ilmakuljetusradan laittamiseen myönnetty lupa 38 
Iltapäivälastentarha, katso Kansanlastentarha. 
Influensaa sairastavia hevosia varten perustettava eristystalli 137 
Inventtaajat, kaupunginkassan 111 

„ „ ylimääräiset 269 
Inventtaus, poliisilaitoksessa säilytettyjen revolverien ja patruunain 272 
Istutukset, Marian sairaalan 109 
Istutuksia varten 1912 vuoden menosääntöön otettu määräraha 191 
Istutusten kunnossapito 103 358 

„ laittamista varten myönnetty määräraha 109 
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Itäisen viertotien ja Hämeenkadun raiteiden yhdistäminen toisiinsa 265 
„ „ kunnossapito 102 

Jansson, Y. K., konttoristi, hänelle myönnetty matkastipendi 168 
Jatkoluokat, Kallion kansakoulun, koulukeittiön laittaminen niille 11 
Johtaja, rakennuskonttorin kamreeriosaston, hänen valitsemisensa 235 

„ „ puhtaanapito-osaston, hänen valitsemisensa . . . . 234 
„ terveydellisten tutkimusten laboratoorin, „ „ . . . . 235 

Johtajat, vaivaishoidon tarkastuspiirien 291 
Johtokunnat, kaupungin sivistyslaitosten, kysymys lähemmästä yhteistyöstä 

niiden kesken 217 
Johtokunta, alempain käsityöläiskoulujen, sen jäsenen vaali 244 

„ kunnan työnvälitystoimiston, sen puheenjohtajan, jäsenten ja vara-
jäsenten vaali 244 

„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin, sen 
jäsenten ja varajäsenten vaali 245 

„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin, sille 
myönnetty lupa lainan ottamiseen 236 

„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin, sille 
myönnetty vastuunvapaus 114 

„ tyttöjen ammattikoulun, sen jäsenten ja varajäsenten vaali . . . . 245 
„ valmistavan poikain ammattikoulun, sen jäsenen ja varajäsenten 
vaali 244 

Johtosäännönmuutos, työväenasiain lautakunnan sihteerin 230 
Johtosääntö, Helsingin kaupungin museon lautakunnan 230 

„ kansakoululääkärien 232 
„ kaupungin yleisten töiden hallituksen 217, 218 
„ oikeusaputoimiston 206 
„ rakennuskonttorin 217, 220 
„ teknillisten laitosten toimitusjohtajain 234 
„ tilastokonttorin 226 
„ vaivaishoitohallituksen elätteelle antamia lapsia silmällä pitä-

mään asetettujen paikallisasiamiesten 297 
„ verotus valmi s telukunnan 228 

Johtoverkko, sähkölaitoksen 422 
„ vesijohdon 375, 378, 381 

Juhlahuoneisto, yleinen, sellaisen aikaansaaminen 54, 57 
Julkaiseminen, tilastoaineiston 128 
Julkisivu, Aleksanterinkadun talon n:o 28, määräyksiä sen teettämisestä. . . . 44 
Julkisivupiirustukset, XIII, XIY ja XY kaupunginosan rakennusten, niiden 

tarkastus 196 
Jung, B., arkkitehti, valittu kaupunginasemakaava-arkkitehdiksi 234 
Juovutusjuomat, katso Yiinit ja muut miedommat juovutus juomat. 
Jäiden ottoon myönnetty lupa 264 
Järjestysmiehen asettaminen Eläintarhan urheilukentälle 359 
Järjestyssäännön laatiminen huvilayhdyskunnille 238 
Järjestyssäännöt, Eläintarhan urheilukentän 268 

„ pika-aj urien 237 
Järjestyssääntöehdotus, kaupungin automobiililiikenteen 238 
Järjestäminen, Eläintarhan , 354 

„ Kaisaniemen puiston 354 
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Järjestäminen, Kaivopuiston ja Munkkisaaren välisen merenrannan 354 
„ Tokantorin 362 

Jäädytyslaitoksen laittaminen Rantatorin kauppahalliin 76, 77 
Jääkellarin rakentaminen uuteen työ- ja vaivaistaloon 65 
Jäänlähtö Vantaanjoessa 368 
Jäänottoalueet, Vantaanjoessa olevat, niistä maksettava paikanvuokra 264 

Kaapelityöt, sähkölaitoksen, niitä varten myönnetty määräraha 147 
Kaapeliverkko, sähkölaitoksen 425 
Kaasujohdot, Tehtaankadun kansakoulutalon, niiden muutostöitä varten myön-

netty määräraha 67 
Kaasulaitoksen arvonlisäysten yhdistelmä 406 

„ bilanssi joulukuun 31 päivänä 1911 412 
„ kalusto 405 
„ käyttämättömät voittovarat 147 
„ poistot vuonna 1911 407, 415 
„ pääjohtoverkko 401, 402 
„ pääjohto verkon laajentamista varten myönnetty määräraha 92 
„ „ rakennusten y. m. korjausta ja kunnossapitoa 

varten myönnetty määräraha 92 
„ rakentaminen Vrakholmaan 266 
„ suhde kaupunginkassaan joulukuun 31 päivänä 1911 416 
„ taloudelliset tulokset 408 
„ teknilliset tulokset 395, 400 
„ virkamiehet, lahjapalkkion myöntäminen heille 146 
„ voitto- ja tappiotili 411 
„ voittovaroilla suoritetut arvonlisäykset 414 
„ vuosikertomus 393 

Kaasulaitos, entisen kaasutehtaan tontin y. m. arvon poistaminen sen tileistä 146 
„ kuorma-automobiilin hankkiminen sille 146 
„ siitä odotettavat tulot 1912 vuoden tulosäännön mukaan 194 
„ sitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 188 
„ Sörnäsin 405 

Kaasumittarit 405 
Kaasun hinta 406 
Kaasunkulutus 397 
Kaasunvalmistus 395 

„ sen kustannukset 409 
„ „ sivutuotteet 395 

Kaasutehdas, entinen, sen tontilla olevain huoneiden, makasiinien y. m. vuok-
raaminen 263 

Kaasu-uunien sijoittaminen tavaravajöihin 267 
Kaasuvalaistus, katujen 406 
Kaavakkeet, talojen puhtaanapitoa koske vain välikirjain 275 

„ vaivaishoitohallituksen elätteelle antamia lapsia koskevat 299, 300, 301 
Kadut ja yleiset paikat, niitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrä-

rahat 93, 190 
„ „ „ „ rakennuskonttorin rakentamat ja korjaamat 341 

Kaisaniemen puiston uudestijärj estäminen 104, 354 
„ urheilukentän käyttämiseen myönnetty lupa 263 

Kaivohuoneen sähköjohtojen uudistusta varten myönnetty määräraha 80 
Kaivopuisto, kaupunginpuutarhurin siellä tekemät tasotustyöt 362 
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Kaivopuiston kylpylaitoksen korjauksia varten myönnetty määräraha 80 
n „ vuokraoikeuden pitennys 29 
„ käyttämiseen myönnetty lupa 263 

Kalahalli, Rantatorin, kemiallisen jäädytyslaitoksen laittaminen sinne 76, 77 
Kalastusoikeus myönnetty 264 
Kalavesi, Drumsön lohkokunnan, sen laillinen jako 85 
Kallio, sähkölaitoksen toiminnan ulottaminen sinne 78, 419 

„ toisen aluelääkärin palkkaaminen sinne 132, 182 
Kallion kirkkoa varten luovutettu maa-alue 29 

„ paloasema 59, 189 
„ suomenkielisen kansakoulun jatkoluokkia varten laitettava koulukeittiö 12 
„ uusi kaupunginkirjastotalo 351 

Kalliossa oleva sähkölaitoksen ala-asema 78, 419, 424 
Kaluston osto poliisilaitokseen 131 
Kamreeriosasto, rakennuskonttorin, sen johtajanviran täyttäminen 234 
Kanahäkkien teettäminen, evätty sitä koskeva esitys 268 
Kanavat ja viemärit, 1912 vuoden menosääntöön niitä varten otetut määrä-

rahat 101, 190 
Kanavoimistyöt, rakennuskonttorin toimittamat 344 
Kannan ta, liikennekonttorin maksujen 278 

„ vedenkulutusmaksujen 274 
Kansainvälinen työttömyyden vastustamisliitto, työväenasiain lautakunnan 

liittyminen siihen 128, 451 
Kansakoulu, ylempi, sellaisen perustaminen Fredriksperiin 216 
Kansakouluhammasklinikkaa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 155 
Kansakouluille tulevan valtioavun laskemisen peruste 138 
Kansakoulujen erinäiset uudistukset 216 

„ n. s. apukoulun opettajiston palkkaetujen parannus 140 
„ opettaja- ja opettajataryhdistykselle anniskeluosakeyhtiön 

voittovaroista myönnetty määräraha 155 
„ opettajiston eläkeoikeus 200 
„ palkkausmääräykset 138 
„ taloudenhoitaja, hänelle myönnetty palkankorotus 139 
„ taloudenhoitajan kanslia-apulaiselle myönnetty henkilökohtai-

nen palkanlisäys 139, 186 
„ valtioapujen korottaminen 139 
„ valtioavut vahvistettu 139 
„ yhteisopetuksen saattaminen laajempaan käytäntöön 216 

Kansakoulujohtokunnan esitys Alex. Ärtin lahjoitusrahaston korko varain 
käyttämisestä 153 

Kansakoulu johtokunta, sen jäsenten vaali 243 
Kansakoululapset, heidän virkistyskotiensa voimassapitoa varten anniskelu-

osakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 155 
„ kesäsiirtoloita varten heille anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 155 
„ maksuttomia kylpyjä heille Ursinin kallion uimalaitoksessa 26 
„ paikkoja varten heille Högsandin parantolassa anniskelu-

osakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha. 155 
„ ruokaa varten heille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 155 
Kansakoululääkärien johtosääntö 232 
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Kansakoululääkärien palkankorotus 140 
„ palkkaus vahvistettu 140 
„ vaali 235 

Kansakoulupiirien kouluneuvostojen jäsenten vaali 243 
Kansakoulupuutarha, Eläintarhan 362 
Kansakoulut, niitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 186 
Kansakoulutalo, Ratakadun, sen sähkö valo j ohtojen kustannuksia varten myön-

netty määräraha 67 
„ „ siinä teetettäviä töitä varten myönnetty määrä-

raha 67, 190, 352 
„ Tehtaankadun, sen kaasujohdon muutostöitä varten myönnetty 

määräraha 67 
„ „ siinä teetettäviä töitä varten myönnetty määrä-

raha 67, 190, 351 
„ Toukolan, sen laudoitus ja ulkopuolinen maalaus 67, 190 

Kansalaisoikeuden, Suomen, anomukset 238 
Kansanjuhlien y. m. pitämiseen myönnetty lupa 263 
Kansanlastentarhain toiminta 158 
Kansanlastentarhoja varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 154, 155 
Kansanopisto, Helsingin ruotsalainen, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 155 
Kansanopistoseura, Helsingin, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 155 
Kanslia-apulaisen asettaminen rahatoimikamariin 272 
Kanslisti, maistraatin, hänelle myönnetty palkankorotus 179 
Kant, F., ent. sairaanhoitajatar, hänelle myönnetty apuraha 163 
Kapari, H., tyttöjen ammattikoulun opettajatar, hänelle myönnetty palkan-

lisäys 138 
Kapean raiteen laskeminen Pitkänsillan viereisen muonamakasiinin luo 265 
Kappelin ravintolan uudestirakennuttaminen 30 

„ „ vuokraoikeuden pitennys 30 
„ „ „ siirto 261 

Kasarmialue, Katajanokan, sen omistus- ja käyttöoikeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'„'. 83 
Kasarmintorin kauppahalli, sähkövalaistuksen laittaminen siihen 77 
Kassanhoitaja, satamakonttorin, hänelle myönnetty palkankorotus 180 
Kasvatuslaitosten valtioavun korottaminen 139 

„ „ vahvistaminen 139 
Kasvatuslautakunnan huoltamain lasten elatuspäiväin luku 325 

„ jäsenille ja sihteerille myönnetty päiväraha ja matka-
kulujen korvaus 129 

„ jäsenten vaali 242, 244 
„ tulot ja menot 325 
„ vuosikertomus 322 

Kasvisuojain korjaus 360 
Kasvitieteellisen puutarhan erään alueen luovutus Unioninkadun laajentamista 

varten 12 
Kasvivajain kunnossapito 361 
Katajanokalla olevan hiilivarastopaikan vierelle rakennettava väliaikainen 

aallonmurtaja 268 
Katajanokan kasarmialueen omistus- ja käyttöoikeus 83 

„ tonttien ja alueiden omistus- ja käyttöoikeus 84 
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Katsastus, kaupungin irtaimen omaisuuden 114 
Katsastusmiehet, kaupungin irtaimen omaisuuden 242 

„ kaupunginkassan 111 
n „ ylimääräiset 269 

Katselmukset, rahatoimikamarin toimittamat 14, 261 
„ rakennustarkastajan toimittamat 340 

Katselmusmiehet kaupungin kiinteää omaisuutta varten 81 
Kattilakivimuodostus, vesijohtoveden 144 
Katu- ja laiturivalaistusta varten 1912 vuoden menosääntöön otettu määräraha 182 
Katuosain puhtaanapidon ottaminen kaupungin huoleksi 268 
Katuvalaistus 406, 422 
Kaupan harjoittaminen juovutus juomilla, katso Vähittäismyynti. 

„ „ myrkyllisillä aineilla 239 
„ „ virvokejuomavaunuista, myyntikojuista y. m 261 

Kauppa- ja merenkulkulautakunnan asettaminen 203 
Kauppahalli, Kasarmintorin, sähkövalaistuksen laittaminen siihen 77 

„ Rantatorin, jäädytyslaitoksen laittaminen siihen 76, 77 
Kauppahallien myymälöistä kertyneet vuokratulot 261 
Kauppahallin rakentaminen Hakaniementorille 74, 189 
Kauppahinnan suoritus, korttelissa n:o 199 olevain tonttien n:ojen 1, 5 ja 7.. 272 
Kauppaoppilaitoksia varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat .. 186 
Kauppatorin länsiosan kiveämistä varten myönnetty määräraha 92 
Kaupungin irtaimen omaisuuden katsastusmiehet 114 

„ kiinteä omaisuus, sen katselmusmiehet 81 
„ „ „ siitä odotettavat tulot 1912 vuoden tulosäännön 

mukaan 193 
„ metsäin hoito 363 
„ „ vartioiminen 363 
„ museo, katso Helsingin kaupungin museo. 
„ velkoja varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat , . 178 
„ virastoja varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . . 179 
„ virastojen huoneistot. : 46 

Kaupunginarkkitehdille myönnetty matka-apuraha 274 
Kaupunginarkkitehdin vuosikertomus 350 
Kaupunginasemakaava, erään Meilansin osan 353 

n Kottbyn pysäkin luona sijaitsevain alueiden 353 
Kaupunginasemakaava-arkkitehdin apulaisen palkkaus 127 

„ „ apulaisviran perustaminen 203 
n » viransijaisen palkkaaminen 127 
» » vuosikertomus 353 

Kaupunginasemakaava-arkkitehdinviran täyttäminen 234 
Kaupunginasemakaavan muutos, kortteleita n:ot 401, 402 ja 403 koskeva 4 

n >, „ „ 436, 439 y. m. koskeva 2 
n n korttelia n:o 139 koskeva 5 
» » » « 140 „ 3 
» » » n 187 „ 5 
n n yy n 333 » 5 
» » M n 485 „ 6 
» » » « 4 9 8 „ 3 
» » puistokadun teettämiseksi Töölön- ja Taival-

lahden välille 2 
Siltavuoren a 
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Kaupungingeodeetin vuosikertomus 354 
Kaupunginkassan inventtaajat 111 

„ ylimääräiset inventtaajat 269 
Kaupunginkirjasto, amanuenssien palkkaaminen siihen 141 

n sitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 187 
„ ylimääräisten apulaisten palkkaaminen siihen 141 

Kaupunginkirjastolle annetut lahjat 339 
Kaupunginkirjaston johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali .. 245 

„ kirjaluettelot 339 
„ kirjastonhoitajan apulaisen palkkauksen vahvistus.. 141, 187 
„ „ apulaisviran täyttäminen 235 
„ „ palkkaetujen parannus 141, 187 
„ kirjavarasto 336 
„ kirjoja sekä aikakaus- ja sanomalehtiä varten myönnetty 

määräraha 141 
„ korjaukset 74, 350 
„ lainamaksujen poistaminen 141, 187, 333 
„ lainaussäännöt 333 
„ vuosikertomus 332 

Kaupunginkirjastotalo, Kallion uusi 351 
Kaupunginmaan vuokraaminen 21 
Kaupunginosa, XIII, sen korttelien sisäpuoliset rakennusrajat 83 

„ „ taidemuseon rakentaminen sinne 19 
„ „ teollisuusmuseon rakentaminen sinne 20 
„ „ XIV ja XY, niiden rakennusten julkisivupiirustusten 

tarkastus 196 
Kaupunginosain maantieteellisten nimien ehdotus 111 
Kaupunginpuutarhurin vuosikertomus . . . . 358 
Kaupunginreviisorin viran täyttäminen . . . 2 3 5 
Kaupungintalon rakentaminen > ·. 42 
Kaupunginvaltuusmiehet — . . . . 1 
Kaupunginvaltuuston diariin kirjoitettujen asiain poistaminen 195 

„ kokoukset y. m. 2 
„ kokoushuoneisto 121 
„ kokoussaliin hankittava ozonikoje 121 
„ sihteerille myönnetty virkavapaus 121 
„ sihteerin viransijaisen palkkaaminen 121 
„ valmistusvaliokunta 1 

Kaupunginviskaalien viransijaisten palkkaaminen 121 
Kaupunkikunnat, yhteistyön aikaansaaminen niiden kesken 199 
Kaupunkilähetykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 156 
Kaupunkilähetyksen turvakodin voimassapito 169 
Kauttakulkutavaran liikennemaksuista vapauttamista koskevan päätöksen 

selitys 122 
Keittiöparakin rakentaminen poliisimaneesin vierelle 192 
Kelkkaratain laittaminen 362 
Kellarikerroksen sisustaminen asuinhuoneiksi 173, 274 
Kemiallinen vedenpuhdistus 367 
Kemiallisen jäädytyslaitoksen laittaminen Rantatorin kauppahalliin 76, 77 
Kertomuksia niiden yhdistysten ja laitosten toiminnasta, joille on myönnetty 

apurahoja anniskeluosakeyhtiöji voittovaroista . , . , , 156 
Kunnall. kert. 1911. 60 



474 Asiarelcisteri. 

Kertomus kaupungin irtaimen omaisuuden katsastamisesta 114 
„ „ 1910 vuoden tileistä ja tilinpäätöksestä 111 
n „ „ „ tilien ja hallinnon tarkastuksesta 112 
„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin tilien 

tarkastuksesta 114 
Keski-Uudenmaan raittius piirille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 154 
Keskuslainakassa osakeyhtiö, Suomen kaupunki- ja maalaiskuntain, lahjoitus-

rahastovarain sijoittaminen siihen 152 
Keskuspuiston perustaminen 354 
Kesäloma, kaupunginviskaalien 121 

„ maistraatin jäsenten ja virkamiesten 115 
„ raastuvanoikeuden puheenjohtajan, jäsenten ja notaarien 120 
„ työväenasiain lautakunnan sihteerin 128 

Kesäpuutarha, lasten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 155 

Kesäsiirtolaa varten Helsingin nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle an-
niskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 155 

„ „ lapsille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 
määräraha 156 

„ „ työläisnaisille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 156 

Kesä siirtoloita varten kansakouluoppilaille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 155 

„ „ kaupunkilähetykselle anniskeluosakeyhtiön voittova-
roista myönnetty määräraha 156 

Kesätyöskentelyn järjestämistä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 155 

Keuhkotauti, katso Tuberkulosi. 
Kielenkääntäjä, majoituslautakunnan, hänelle myönnetty palkankorotus . . . . 142 
Kielto viettää satavuotismuistoa Viipurin läänin jälleen yhdistämisestä muu-

hun Suomeen 237 
Kiinnityksen myöhemmäksi siirtäminen 172 
Kiinnitys, vuokrakirjain 275 
Kiinteistö- ja rakennuslasku Helsingissä vuonna 1910, siinä kootun tilasto-

aineiston järjestäminen ja julkaiseminen 128 
Kiinteä omaisuus, kaupungin, sen katselmusmiehet 81 

„ „ „ siitä odotettavat tulot 1912 vuoden tulosäännön 
mukaan 193 

Kiinteän omaisuuden omistamiseen myönnetty lupa 239 
Kilpi, V., filosofiankandidaatti, valittu kaupunginkirjaston kirjastonhoitajan 

apulaiseksi 235 
Kirjalainamaksut, kaupunginkirjaston, niiden poistaminen 141, 187, 333 
Kirjasto, katso Kaupunginkirjasto. 
Kirjastonhoitaja, kaupunginkirjaston, hänelle myönnetty palkankorotus 141, 187 
Kirjastonhoitajan apulainen, kaupunginkirjaston, hänen palkkauksensa vah-

vistettu 1419 187 
„ apulais viran perustaminen kaupunginkirjastoon 216 

Kirjasto varain, varastettujen, poistaminen tileistä 273 
Kirjavarasto, kaupunginkirjaston 336 
Kirjotuskoneiden osto 273 
Kirkko, Kallion, alueen luovuttaminen sen paikaksi 29 
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Kirkon rakentaminen uuteen työ- ja vaivaistaloon 65 
Kiveäminen, Kauppatorin, sitä varten myönnetty määräraha 92 
Kivulloisten ja voimattomain henkilöiden hoitolan laittaminen työlaitoksen 

huoneistoon 293 
Kodifioiminen, kunnan asetuskokoelman 167, 192 
Koirain hoitoa ja lopettamista varten myönnetty määräraha . : 169 
Koiratallia varten myönnetty määräraha 61 
Koiratarha, Backasissa oleva poliisilaitoksen, sähköjohdon ulottaminen sinne 267 
Koiraverojen poistaminen tileistä 273 
Kojut, myynti-, niiden paikkain vuokralle antaminen 261 
Kokoushuoneen laittaminen Bengtsarin kasvatuslaitokseen 74 
Kolerakulkutaudin aiheuttamat toimenpiteet 133 
Koleraparakit, sähkövalaistuksen laittaminen niihin 63 
Koleraparakkien luovutus kulkutautisairaaloiksi 133 

„ muutosrakennustyö 353 
Kolmisatavuotismuisto Vaasan kaupungin perustamisesta, sen johdosta lähe-

tetty tervehdyssähkösanoma 236 
Kolmivuotiskatselmukset, kaupungingeodeetin suorittamat 355 
Komitea ehdotuksen laatimista varten lähemmän yhteistyön järjestämiseksi 

kaupungin sivistyslaitosten johtokuntain kesken 217 
„ kaupungissa vallitsevaa työttömyyttä tutkimaan asetettu 450 
„ kysymystä varten eläke-edun varaamisesta kunnan palveluksessa 

* oleville työntekijöille 202 
„ „ „ Helsingin pörssilaitoksen uudestijärjestämisestä 235 
„ lausunnon antamista varten raastuvanoikeuden viidennen osaston 

asettamisesta vakinaiselle kannalle 120 
„ Suomen kaupunkien kehitystä vuosina 1875—99 käsittelevän histo-

riallis-tilastollisen teoksen julkaisemista varten 167, 195 
„ katso myös Toimikunta ja Valiokunta. 

Komiteakustannusten poistaminen tileistä 167 
Konsin, H. H., konttorikirjoittaja, valittu liikennekonttorin nuoremmaksi kas-

sanhoitajaksi 234 
Korjaukset, Bengtsarin kasvatuslaitoksen 73, 350 

kaasulaitoksen rakennusten, pääjohto verkon y. m 92, 188 
Kaivopuiston kylpyhuoneen 80 

„ uimahuoneiden 80 
katujen ja yleisten paikkain 93, 190 
kaupungin talojen 350 
kaupunginkirjaston 74, 350 
Korkeavuorenkadun talon n:o 39 58 
Marian sairaalan 63, 350 
paloasemain 59, 350 
palotornien 59, 350 
poliisilaitoksen huoneistojen 61, 350 
raatihuoneen 58, 350 
satamain 103, 190 
seurahuoneen 80, 351 
teiden 102, 190 
tulli- ja pakkahuoneen 58, 352 
vesijohtolaitoksen rakennusten, pääjohtoverkon y. m 90, 188 
viemärikanavani 101, 190 
viertoteiden 102, 190 
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Korjaukset, Vilhonkadun talon n:o 1 80 
„ Vuoriraieskadun talon n:o 9 79 
„ Äggelbyn kartanon 81 

Korkeasaaren laitteiden kunnossapitoa varten anniskeluosakeyhtiön voitto-
varoista myönnetty määräraha .110, 154, 156 

Korkeasaari, vesijohdon ulottaminen sinne 92 
Korkeavuorenkadun talon n:o 39 korjaus- ja sisustustöitä varten myönnetty 

lisämääräraha 58 
Korkomäärän poistaminen tileistä 172 
Korkovarain maksu A. F. Laurellin stipendirahastosta 274 

„ „ Helsingin ukkokotiyhdistykselle 153 
„ „ Johan Gustaf Wilckmanin rahastosta 152 

Korot, vaivaishoidolle lahjoitettujen rahastojen, niiden käyttö 303 
„ 1912 vuoden tulosäännön mukaan 192 

Korvaus, Gottfr. Strömberg osakeyhtiölle myönnetty 151 
„ ruumiinvammasta 274 
„ voimassa olevan vuokrasopimuksen rikkomisesta 40 

Koti, miesten, sitä varten pelastusarmeijalle myönnetty määräraha 156 
„ nuorten naisten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 156 
„ tehtaalaisnaisten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 156 
Kotien desinfioimisesta annettujen laskujen periminen 194 

„ desinfioimismäärärahan ylitys 135 
Kottbyn pysäkille vievän tien teettäminen 266 

„ pysäkin luona sijaitsevani alueiden kaupunginasemakaava 353 
Koulukeittiön sisustaminen Kallion suomenkielisen kansakoulun jatkoluokille 11 
Kouluneuvostot, kansakoulupiirien, niiden jäsenten vaali 243 
Koulupuutarhan järjestäminen Eläintarhaan 362 
Kreikkalais-venäläinen kirkko, Katajanokan, sitä ympäröivän maan omistus-

ja käyttöoikeus 87, 88 
Kristilliselle työväenyhdistykselle myönnetty korvaus voimassa olevan vuok-

rasopimuksen rikkomisesta 40 
Kristillisten nuorten miesten yhdistysten maailmankonferenssin järjestämistä 

varten myönnetty määräraha 170 
Kujan rakennuskustannusten poistaminen tileistä 152 
Kulkutautien vastustamista varten myönnetty määräraha 132 
Kulkutautisairaalaa varten 1912 vuoden menosääntöön otettu määrä raha . . . . 189 
Kulkutautisairaalan lopulliset piirustukset ja kustannusarvio 62 
Kunnallinen asuntolautakunta, sellaisen perustaminen 447 

„ oikeusapu 443, 451 
„ „ sen uudestijärjestäminen 449 
„ työnvälitys Suomessa vuonna 1911 458 

Kunnallisverotus vuosina 1910 ja 1911 460, 461 
Kunnan asetuskokoelman kodifioiminen 167, 192 

„ eristystalli influensaa sairastavia hevosia varten 137 
„ sairaanhoitajatarten luvun lisääminen 134 
„ sairaanhoitajattaren palkkaaminen Hermanniin 132, 134 
„ työnvälitystoimiston apulaiselle myönnetty virkavapaus 128 
„ „ johtajalle myönnetty palkanlisäys 181 
„ „ johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja vara-

jäsenten vaali 244 
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Kunnan työnvälitystoimiston miesapulaiselle myönnetty palkanlisäys 181 
n „ toiminta vuosina 1903—11 454 
„ „ vuosikertomus 454 
„ uimahallin rakentaminen 80 
„ uuden mielisairaalan rakentaminen 61 

Kunniapalkinnon osto Uudenmaan pursiklubin viisikymmenvuotisjuhlaan .. 169 
Kuoletusapumaksut 1912 vuoden tulosäännön mukaan 192 
Kuoletussuunnitelmat, teknillisten laitosten 142 
Kuoletusvarat, teknillisten laitosten, niiden käyttäminen 189 
Kuoppauspaikka, kuolleiden eläinten 90 
Kuorma-automobiilin hankkiminen kaasulaitokselle 146 
Kustannusarvio, uuden kulkutautisairaalan 62 
Kuuromykkäyhdistys, Helsingin, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 155 
Kylpylaitos, Kaivopuiston, sen korjauksia varten myönnetty määräraha 80 

„ „ „ vuokraoikeuden pitennys 29 
Kyläsaaren käyttämiseen myönnetty lupa 263 
Kytkylaiturin teettäminen Pohjoisrantaan 103, 191 
Kytkymaksu, veneiden 103 
Ky tky poijujen hankkiminen 170 
Käsityö- ja tehdasyhdistys, tonttien luovuttaminen sille 20 
Käsityökoulu, Helsingin, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 155 
Käsityöläiskoulut, niitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 186 

„ tonttien osottaminen niitä varten 67 
„ katso myös Alemmat käsityöläiskoulut. 

Kävelyteiden uudistus 360 
Käymäläin rakentaminen 80, 190, 352, 361 
Käymälöihin laitettava sähkövalaistus 80 
Käyttö, lainavarojen 179 

„ laivavei s tä m ö tonttien 23 
„ teknillisten laitosten kuoletusvarain 189 
„ tyttöjen ammattikoulun huoneiston 215 

Käyttöoikeus, erään Seurasaaren osan 27 
„ Katajanokan kasarmialueen 83 
„ kaupungin vesialueen, kaupunkia ympäröivien saarien sekä 

Katajanokan tonttien ja alueiden 84 
„ rahatoimikamarin myöntämä vapaampi 25, 261 

Köyhäinasianajaja, katso Oikeusaputoimiston oikeusavustaja. 
Köyhäinasianajokonttorin huoneiston muutostöitä varten myönnetty määrä-

raha 130, 352 
Köyhäinasianajolaitoksen uudestijärjestäminen 206 
Köyhäinkatsastajat, vaivaishoidon vapaaehtoiset 291 

Laajentaminen, kaasulaitoksen pääjohtoverkon 92 
„ sähkölaitoksen 78, 79 
„ Unioninkadun 12 
„ vesijohtolaitoksen 90 

Laboratoori terveydellisiä tutkimuksia varten, sen johtajanviran jälleen täyt-
täminen 235 

n » » » „ työtä koskevain määräys-
ten muuttaminen 135 
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Laboratoori, vesijohtolaitoksen, sen johtajan antama vuosikertomus 384 
„ „ „ menot 371 
„ „ „ toiminta 388 

Lagerström, I. H., konttorikirjoittaja, valittu liikennekonttorin nuoremmaksi 
kirjuriksi 234 

Lahjapalkkion myöntäminen kaasulaitoksen virkamiehille 146 
„ „ kansakoulunopettajanleskille S. Lindforsille ja 

H. S ai oi alle 140 
„ „ ulosottoapulaisine 121 

Lahjoitusrahasto, katso Rahasto. 
Lahjoitusrahasto varain sijoitus Suomen kaupunki- ja maalaiskuntain keskus-

lainakassaan 152 
Lahjoja, kaupunginkirjastolle annettuja 339 
Lahti, W. A., ent. kansakoulunopettaja, hänen apurahananomuksensa 164 
Laidunoikeus myönnetty 262 
Lainain antaminen asuntotarkoituksiin 167 

„ „ Vallilan rakennustoiminnan edistämiseksi 164 
Lainamaksut, kaupunginkirjaston, niiden poistaminen 141, 333 
Lainan ottamiseen Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin 

johtokunnalle myönnetty lupa 236 
Lainat, kahta vuotta lyhemmälle takaisinmaksuajalle otetut 270 

„ „ „ pitemmälle takaisinmaksuajalle otetut 7, 51, 57, 78, 147, 173 
„ 1912 vuoden tulosäännön mukaan 195 

Lainausliike, kaupunginkirjaston 334 
Lainaussäännöt, kaupunginkirjaston 333 
Lainavaroja käytettäessä noudatettava menettely 179 
Laiturivalaistusta varten 1912 vuoden menosääntöön otettu määräraha 182 
Laivaveistämötonttien kauppahinta 178 

„ käyttäminen 23 
Lankkuaitauksen laittaminen työ- ja vaivaistalon alueen ympäri 65 
Lapsia, alaikäisiä, joille holhooja on määrättävä 441 
Larsson, J. F., rakennusmestari, hänelle myönnetty apuraha 162 
Laskukoneen osto 273 
Laskut, kotien desinfioimisesta annetut, niiden periminen 194 
Lastauslaiturin teettäminen Hanaholmaan 266 

„ „ Pieneen Verkkosaareen 38 
„Lasten päivänä" toimeenpantavaa valaistusta varten myönnetty määräraha 170 
Lastenhoitoyhdistys, katso Yhdistys lastenhoidon edistämiseksi. 
Lastenkodit, Valkonauha-yhdistyksen, rauennut kysymys niiden ottamisesta 

kaupungin haltuun 168 
Lastenkotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 155, 156 
Lastenseimi, Sörnäsin, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 156 
Lastentarha, katso Kansanlastentarha sekä Sedmigradskyn pientenlastenkoulu 

ja Marian turvakoti. 
Laudoitus, Toukolan kansakoulutalon 67 
Laurellin, A. F., stipendirahaston vuosikorkojen käyttö 274 
Lausunto asuntolautakunnan asettamisesta 203 

„ biljaardin pitämisestä 239 
„ elinkeino-oikeuden hakemuksista 239 
„ It. viertotien kunnossapitoa koskevasta asiasta 102 
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Lausunto Kaisaniemen puiston uudestijärjestämisestä 106 
„ kansanlastentarhain toiminnan järjestämisestä 158 
„ Katajanokan maa-aluetta koskevasta asiasta 90 
„ kaupungin automobiililiikenteen y. m. järjestyssääntöehdotuksesta 238 
„ „ rakennusjärjestyksen määräyksistä poikkeamisesta.. . . 198 
„ kaupunginmaan vuokraamisesta 21 
„ kaupunginosain maantieteellisten nimien ehdotuksesta 111 
„ kaupungintalon rakentamisesta 42, 52 
„ kaupunkilähetyksen turvakodin voimassapidosta 169 
„ kiinteän omaisuuden omistamislupaa tarkoittavista hakemuksista.. 239 
„ lennätinkaapelin laskemisesta eräiden katujen alle 266 
„ „ „ Uudenmaan kasarmin ja Viaporin 

välille 39 
„ maanalaisen puhelinkaapelin laskemislupaa tarkoittavasta hakemuk-

sesta 265 
„ maistraatin jäsenten ja virkamiesten viransijaisten palkkaamisesta 114 
„ „ uuden työjärjestyksen ehdotuksesta 237 
„ mallasjuomain anniskeluoikeuksista 240 
„ „ vähittäismyyntioikeuksista 239 
„ myrkyllisten aineiden y. m. kauppaamislupaa tarkoittavista hake-

muksista 239 
„ naispuolisten houruinhoitajain asettamisesta poliisilaitoksen siveys-

osastoon 131 
„ „paketti-iltamain" oikeasta laadusta 238 
„ palo- ja väki viinan tukkukaupan harjoittamisesta 239 
„ pika-ajurien järjestyssääntöihin ehdotetusta lisäyksestä 237 
„ Pitkänsillan viereiselle muonamakasiinille vievän kapean raiteen 

laskemisesta 265 
„ poliisilaitoksen automobiilin myymisestä 131 
„ „ uuden vuosirahansäännön ehdotuksesta 131 
„ revisionilaitoksen perustamisesta : 209 
„ seurakuntain raha-asiaintilastoa koskevasta mietinnöstä 276 
„ Suomen kansalaisoikeuden hakemuksista 238 
„ sähkö valo johtopatsaiden asettamisesta Katajanokan merikasinolle.. 39 
„ sähkövirran toimittamisesta Brändön ja Oulunkylän huvilayhdys-

kuntiin 148 
„ terveydenhoito- ja palojärjestysten sekä järjestyssäännön laatimi-

sesta huvilayhdyskunnille 238 
„ tonttiarvon nousun hyödyn varaamisesta kunnalle 196 
„ tonttien halkomisasioista 197 
„ „ osottamisesta kaupungin kansakoulujen sekä ammatti- ja 

alempain käsityöläiskoulujen paikaksi 68, 70, 72 
„ työkunnaif järjestämisestä kaupungin pakkahuoneeseen 123 
„ viinien y. m. anniskeluoikeuksista 240 
„ ' „ „ „ vähittäismyyntioikeuden epäyksen johdosta tehdystä 

valituksesta 240 
M » » » vähittäismyyntioikeuksista 240 
„ väkiviinajuomain anniskeluoikeuksista 239 
n » vähittäismyyntioikeuksista 239 

Leikkikenttä, Punanotkon 360 
Leikkikurssien järjestämistä varten myönnetty määräraha 141 
Lennätinkaapelin laskeminen eräiden katujen alle 266 
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Lennätinkaapelin laskeminen Uudenmaan kasarmin ja Viaporin välille 39 
Leppäsuon huvilan viereisen ruumiinavaushuoneen vuokralle antaminen. . . . 26 
Liikennekamreeri, apulaisen palkkaaminen hänelle 121 
Liikennekonttorin konttorikirjoittajalle myönnetty virkaero 234 

„ virkain täyttäminen 234 
„ vuosikertomus 277 

Liikennemaksu, palmusiementen 121 
Liikennemaksujen alennus talvipurjehduskausina 122, 278 

„ palautus 122, 273 
„ suorittamisesta myönnetty vapautus 273 
„ tileistä poisto 273 

Liikkeellepano, venäläisen sotaväen, sen aiheuttamia toimenpiteitä 199 
Likaveden puhdistusaseman teettäminen 101 
Lill-Meilansin luovutus M. G. Stenius osakeyhtiölle 17 
Lindfors, S., kansakoulunopettajanleski, hänelle myönnetty lahjapalkkio . . . . 140 
Lisämaksu oikeudesta sisustaa kellarikerros asunhuoneiksi 173, 274 
Lisätty kaupunginvaltuusto 16, 19, 23, 51, 57, 59, 60, 62, 65, 74, 77, 78, 79, 91, 

98, 99, 147, 176 
Lokaviemäriolot, kaupungin, niiden parantaminen 268 
Luetteloja vainajista, joilta on jälkeen jäänyt alaikäisiä lapsia 441 
Luistinradan laittaminen Kaivopuistoon, evätty sitä koskeva anomus 267 
Luistinratain laittamiseen myönnetty lupa 266 
Lukeminen, tukkipuiden, kaupungin metsissä 363 
Lumenkuljetusta varten kaupungin taloista myönnetty määräraha 350 
Lunastus, erään Suruttoman tiluksen n:o 25 alueen hallintaoikeuden 7 

„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin koulu-
talon 11, 189, 331 

„ Äggelbyn kylässä olevan maa-alueen 10 
Luontoismajoitus 436, 437 
Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen esitys ranta-alueen täyttämisestä.. 268 
Luotsilaitoksen makasiinialue, selvitys sen omistus- ja käyttöoikeudesta . . . . 88 
Luovuttaminen, It._ viertotien tonttien n:ot 41, 43 ja 45 8, 10 
Lupa biljaardin pitämiseen .. 239 

Hämeenkadun ja It. viertotien raiteiden yhdistämiseen toisiinsa 265 
ikkunoiden sijoittamiseen tontinrajaan 269 
ilmakuljetusradan laittamiseen 38 
jäiden ottoon 264 
kaasulaitoksen rakentamiseen Vrakholmaan 266 
kiinteän omaisuuden omistamiseen 239 
lainan ottamiseen 236 
lastauslaiturien teettämiseen 38, 266 
lennätinkaapelin laskemiseen eräiden katujen alle 266 
luistinratain laittamiseen 266 
maanalaisen puhelinkaapelin laskemiseen 265 
myrkyllisten aineiden kauppaamiseen ' 239 
puhelinjohdon ulottamiseen Vrakholmaan 266 
puhelinkaapelien sementtikanavan laskemiseen 265 
puhelinkaapelirumpujen laskemiseen 265 
puhelinpatsaiden asettamiseen 265 
puistojen käyttämiseen 263 
pukeutumispaviljongin rakentamiseen Eläintarhaan 263 
raiteen laskemiseen Ruoholahdenrantaan 265 
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Lupa sanomalehtien y. m. kauppaamiseen myyntipöydiltä 262 
„ sähköjohtojen rakentamiseen Oulunkylään 38 
„ sähkö vai oj ohtopatsaiden asettamiseen Katajanokan merikasinolle 39 
„ tien teettämiseen Oulunkylän ja Baggbölen kyläin välille 266 
„ tonttien yhteenrakentamiseen 269 
„ vaihderaiteen sijoittamiseen Sörnäsin rantatielle 37 
„ väliaikaisten raiteiden laskemiseen Makasiininrannan ja Saunakadun ^ 

välille 265 
„ katso myös Lausunto ja Oikeus. 

Lyhdyt patsaineen ja tarpeineen, vuonna 1911 kaduille asetetut 403 
Lyhennys, katso Poisto. 
Lyhytaikaisen lainan ottaminen 269 
Lääkäri, työ- ja vaivaistalon, hänen vuosikertomuksensa 311 
Lääkärit, kansakoulu-, katso Kansakoululääkärit. 
Lääninvankilan tilusalue, Katajanokalla oleva, selvitys sen omistus-ja käyttö-

oikeudesta 89 

Maailmankonferenssi, kristillisten nuorten miesten yhdistysten 170 
Maalaus, kansakoulutalojen, sitä varten myönnetty määräraha 67 
Maantieteellisten nimien antaminen kaupunginosille 111 
Maistraatin aktuaarille myönnetty palkankorotus 179 

„ jäsenten ja virkamiesten viransijaisten palkkaamista varten myön-
netty määräraha 114 

„ kanslistille myönnetty palkankorotus 179 
„ tarverahain määrärahan ylitys 116 
„ uuden työjärjestyksen ehdotus 237 

Maitopisara-yhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-
räraha 156 

Majoituksesta olleiden kustannusten yhdistelmä 438 
Majoitus poliisiin aneesiin . . . . 352 

„ sotaväkeä liikekannalle asetettaessa 199 
Majoituslautakunnan esitys huoneiston osottamisesta rekryyttejä varten . . . . 42 

„ kielenkääntäjälle myönnetty palkankorotus 142 
„ puheenjohtajan ja varajäsenten vaali 245 
„ vuosikertomus 434 

Majoitusta nauttivien henkilöiden lukumäärä 434 
„ varten myönnetty määräraha 187 

Makasiinikorttelin n:o 187 VIII kaupunginosassa vuokraaminen 24 
Makasiininrannan ja Saunakadun välille laskettavia väliaikaisia raiteita . . . . 265 
Makasiinivuokran anteeksi antaminen 123 
Makkien puhtaanapito vuonna 1911 357 

„ puhtaanapitoa varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrä-
rahat 110, 191 

Maksamattomain verojen periminen 272 
Malen, A., siivoojatar, hänelle myönnetty apuraha 162 
Mallasjuoma-asiain valmisteluvaliokunnan vaali 243 
Mallasjuomain anniskelun järjestäminen 240 

„ anniskeluoikeuksien myöntäminen 240 
„ myyntioikeuksien myöntäminen 239 

Malmin kaatopaikalle teetettäviä korjauksia y. m. varten myönnetty määrä-
raha 1 1 0 

Marian sairaala, istutusten laittaminen sen vierel le . . . , , 109 
Kunnall. leert. 1911. 
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Marian sairaala, sitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat . . 183 
„ sairaalan hallituksen jäsenten vaali 244 
„ „ hoitajatarten lisääminen 183 
„ „ korjauksia varten myönnetty määräraha 63 
„ „ määrärahain ylitys 134 
„ „ päivämaksujen ylitys 134 
„ turvakodin talon uudestirakentaminen 330 
„ turvakoti, katso Sedmigradskyn pientenlastenkoulu. 

Martha-yhdistyksen Helsingin osastolle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 156 

Matka-apuraha, katso Matkastipendi. 
Matkailu- ja matkatoimisto, Suomen, sille myönnetty määräraha englantilais-

ten opettajain ja opettajatarten vastaanottoa varten 274 
Matkakulujen korvaus, kasvatuslautakunnan jäsenille ja sihteerille myönnetty 129 
Matkastipendi, Gustav Pauligin lahjoitusrahastosta 168 

„ kaupunginarkkitehti K. Hård af Segerstadille 274 
„ professori V. Sucksdorffille 168 
„ puhtaanapitolaitoksen johtaja J. Sjöholmille 168 
„ rakennustarkastaja M. Gripenbergille 168 

Meilansin kaupunginasemakaava 353 
Meno- ja tulosääntö, Helsingin kaupungin vuodelta 1912 40, 42, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 65, 67, 73, 74, 77, 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 101, 102, 103, 110, 
120, 121, 122, 127, 132, 134, 139, 141, 142, 148, 151, 167, 168, 177 

Menoerät, teknillisten laitosten, niiden järjestäminen 188 
Menot, sekalaiset, 1912 vuoden menosäännön mukaan 192 
Merikasino, Katajanokan, lausunto sähkövalopatsaiden asettamisesta sinne .. 39 
Mesterton, Α., kaupunginviskaali, hänen viransijaisensa palkkaaminen 121 
Metsänhoidon kustannukset 363 
Metsänhoitajan vuosikertomus 363 
Metsäpalot 363 
Metsät, kaupungin, metsänperkaus niissä 363 

„ „ niiden hoito 363 
„ „ „ vartioiminen 363 

Mielenvikaisten hoitolaitoksen rakentaminen 61, 189 
„ „ vuosikertomus 311 

Mielisairaat, Sipoon pitäjään elätteelle annetut 312 
„ vaivaishoidon ylläpitämät kymmenvuotiskaudella 1902—11 . . . . 320 

Miesten työlaitos, katso Työlaitos. 
Mietintö, katso Lausunto. 
Monistaminen, rakennuspiirustusten 167 
Muinaismuistolautakunnalle laadittava uusi johtosääntö ja uusi vuosirahan-

sääntö 41 
Muinaismuistolautakunnan esitys museon perustamisesta y. m 40 

„ „ vanhempain valokuvain ostamisesta 129 
„ muuttaminen Helsingin kaupungin museon lauta-

kunnaksi 129 
Muinaistieteellinen toimikunta, Hakasalmen huvilan vuokraaminen sille.. 26, 263 

„ „ sen anomus käyttöoikeuden saamisesta erää-
seen Seurasaaren osaan 27 

Muistomerkkiä varten luovutetun maan korvauksen anteeksi antaminen 171 
Muistosanoja senaattori Fr. Lundeniuksen kuoleman johdosta 236 
Muistutuksia tilinteon laiminlyönnin johdosta 442 



Asicirekisteri. 483 

Muistutuksia vaivaishoitoa vastaan 
Mukavuuslaitoksen rakentaminen Kolmikulmatorille 
Mullanvalmistus kaupungin istutuksia varten 
Museo, Helsingin kaupungin, katso Helsingin kaupungin museo, 
Museorakennuksen rakentaminen XIII kaupunginosaan 
Myrkyllisten aineiden kauppa, sen harjoittamiseen myönnetty lupa 
Myydyt tontit, rahatoimikamarin toimesta 
Myymälät, kauppahallien, vuokria niistä 
Myynti, korttelin n:o 139 maa-alueen 

„ mallas juomain 
„ poliisilaitoksen automobiilin 
„ Siltavuoren maa-alueen 
„ tonttien, katso Tontti. 
„ viinien y. m 
„ väkiviinajuomain 

Myyntikojujen paikat 
Myyntitarjous, Drumsön kartanon 

„ Flemingkadun tontin n:o 17 
„ Vilhonkadun tontin n:o 5 erään osan 

Myöhemmäksi siirtäminen, kiinnityksen 
Mäntymäen käyttämiseen myönnetty lupa 

Naispuolisten houruinhoitajain asettaminen poliisilaitoksen siveysosastoon.. 131 
Naisyhdistys, Suomen, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 156 
Nilsson, K. A., työmies, hänelle myönnetty vanhingonkorvaus 274 
Nimikilpien asettaminen tullikamari- ja pakkahuonehuoneistoon 267 
Nordman, J. A., esittelijäsiht., ehdotettu holhouslautakunnan puheenjohtajaksi 242 
Nordström, E. E., neiti, hänelle myönnetty virkaero liikennekonttorin van-

hemman konttorikirjoittajan toimesta 234 
„ „ „ „ valittu liikennekonttorin vanhemmaksi konttorikir-

joittajaksi 234 
Nostorana, Makasiininrannassa oleva, sen laittaminen sähkövoimalla käyväksi 191 
Nuorisokirjasto, kaupunkilähetyksen, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 156 
Nuorisoseurain edustajain vastaanottokustannuksia varten myönnetty määrä-

raha 170 
Nybondaksen talo, päällysmiehen asettaminen sinne 269 

„ „ sen ulkohuonerakennusten vuokraaminen 264 

Obligatsionien arvonta 270 
Obligatsionilainan ottaminen 173 
Odotushuoneen laittaminen raatihuoneeseen asianajajia varten 58 
Ohjeiden sijoittaminen tullikamari- ja pakkahuonehuoneistoon 267 
Ohjesääntö, revisionikonttorin 212 

„ teknillisten laitosten hallituksen 233 
Oikeudenkäyntiasiamiehen ja asiantuntijan vaali 264 
Oikeuksia mallas juomain anniskeluun 240 

» » vähittäismyyntiin 239 
„ viinien ja muiden miedompain juovutusjuomain anniskeluun 240 
n n >j n » » vähittäismyyntiin 240 
„ väkiviinajuomain anniskeluun 239 

. . . 294 

. . . 80 

. . . 360 

, . . . i9 
239 

. . . . 246 

. . . . 261 

. . . . 5 

. . . . 239 

. . . . 131 

. . . . 3 

. . . . 240 
239, 240 
. . . . 261 
. . . . 13 
. . . . 275 
. . . . 13 
. . . . 172 
. . . . 263 



484 Asiarelcisteri. 

Oikeuksia väkiviinajuomain vähittäismyyntiin 239 
Oikeus harjoittaa kalastusta kaupungin kalavedessä 264 

„ heinäntekoon 262 
„ käyttää erinäisiä kaupungin maita laitumeksi 262 
„ katso myös Lupa. 

Oikeusapu, kunnallinen, sen järjestäminen 449 
„ oikeusavustajan antama 443 
„ työväenasiain lautakunnan sihteerin antama 451 

Oikeusapulautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 242, 244 
Oikeusaputoimiston johtosääntö 206 

„ oikeusavusta] anvirkain täyttäminen 235 
„ vuosikertomus T 443 
„ vuosirahansääntö 130 

Oikeuspalatsin rakentaminen 46 
Oker-Blom, M., lääketieteentohtori, valittu kansakoululääkäriksi 235 
Olin, K. O., ulosottoapulainen, hänelle myönnetty apuraha 163 
Omaisuus, kaupungin irtain, sen katsastusmiesten vaali 242 

„ „ kiinteä, siitä odotettavat tulot 1912 vuoden tulosäännön 
mukaan 193 

„ tulipalon kautta hävinnyt, palovahingonkorvaus siitä 283, 284 
„ „ „ „ sen arvo tai vakuutussumma 283, 284 

Omistusoikeus, Katajanokan kasarmialueen 83 
„ kaupungin vesialueen, kaupunkia ympäröiväin saarien sekä 

Katajanokan tonttien ja alueiden 84 
Opettaja- ja opettajataryhdistys, Helsingin kansakoulujen, sille anniskeluosa-

keyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 155 
Opetus- ja sivistyslaitoksia varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrä-

rahat 186 
Orkesterien apurahat 142, 187 
Osakeyhtiö Aktiebolaget Betonin vastuunalaisuus uuden työ- ja vaivaistalon 

rautabetonkitöiden vikanaisuuksista 65 
„ „ Brändö villastadin ja kaupungin välinen toimilupakirja 31 
„ „ Gottfr. Strömbergille myönnetty korvaus 151 
„ „ Simhall, Kaivopuiston kylpylaitoksen vuokraaminen 

sille 29 
„ G. F. Stockmannin anomus luvan saamisesta pihamaan päällys-

tämiseen lasikatolla 198 
„ Helsingfors aktiebostäderin vuokraaman Surutöin-nimisen alueen 

lunastus 7 
„ Helsingin filharmoninen seura, katso Filharmoninen seura. 
„ „ raitiotie- ja omnibus-, katso Helsingin raitiotie ja om-

nibusosakeyhtiö 36, 264 
„ Suomen kaupunki- ja maalaiskuntain keskuslainakassa, lahjoitus-

rahasto varain sijoitus siihen 152 
Osto, ajoneuvojen 273 

„ Aleksanterinkadun talon n:o 26 189 
„ isonlaisen ruoppauslaitoksen 191 
„ kirjotuskoneiden 273 
„ laskukoneen 273 
„ poliisilaitoksen kaluston 131 
„ Suvilahdenkadun talon n : o 4 439 
„ tonttien, katso Tontti. 
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Osto, vanhempain valokuvain Helsingistä 129 
„ vesimittarien ja työkalujen 376 
„ katso myös Lunastus ja Myyntitarjous. 

Osuusliike Elannolle myönnetty lupa vaihderaiteen sijoittamiseen Sörnäsin 
rantatielle 37 

Oulunkylä, lupa sähköjohtojen rakentamiseen sinne 38 
„ katso myös Äggelby. 

Oulunkylän huvilayhdyskunta, sähkövirran toimittaminen sinne 148, 189 
„ ja Baggbölen kyläin välille teetettävä tie 266 

Ozonikojeen hankkiminen kaupunginvaltuuston kokoussaliin 121 

Paalusillan teettäminen Sörnäsin rautatielinjan poikki 93 
Pahantapaisten lasten turvakoteja varten 1912 vuoden menosääntöön otettu 

määräraha 187 
Paikanvuokraa jäänottoalueista 264 
Paikkoja virvokejuomavaunuja ja myyntikojuja varten 261 
Pakaa, katso Backas. 
„Paketti-iltamat", niiden oikeaa laatua koskeva lausunto 238 
Pakkahuone, kaupungin, työkunnan järjestäminen siihen 123 

„ katso myös Tulli- ja pakkahuone. 
Pakkahuonehuoneistoon asetettavat nimikilvet ja ohjeet 267 
Palautus, liikennemaksujen 273 

„ „ evätty sitä koskeva anomus 122 
„ tuulaakimaksujen 273 
„ vesimaksujen 146 

Palkankorotus kansakoulujen n. s. apukoulun opettajistolle 140 
„ „ taloudenhoitajalle 139 
„ kansakoululääkäreille 140, 186 
„ kansakouluvahtimestareille 186 
„ kaupungin palveluksessa oleville työnjohtajille ja piirustajille, 

evätty sitä koskeva esitys 127 
„ kaupunginkirjaston kirjastonhoitajalle 141, 187 
„ liikennekonttorin vahtimestareille 180 
„ maistraatin aktuaarille 179 
„ „ kanslistille 179 
„ majoituslautakunnan kielenkääntäjälle 142 
„ raatihuoneenrengille 179 
„ satamakonttorin kassanhoitajalle 180 
„ „ kirjanpitäjälle, evätty sitä koskeva anomus.. 127 
„ „ vahtimestareille 180 
„ Töölön alueen aluelääkärille 182 
„ ulosottoapulaisine, evätty sitä koskeva anomus 121 
„ vaivaishoitohallituksen kassanhoitajalle 184 
„ „ kirjanpitäjälle 184 
n n sihteerille 184 

Palkanlisäys, henkilökohtainen, kansakoulujen taloudenhoitajan kanslia-apu-
laiselle 139 

„ tyttöjen ammattikoulun opettajattarelle 138 
Palkkaus, kaupunginasemakaava-arkkitehdin apulaisen 127 
Palkkio, Pitkänsillan rakennustoimikunnan jäsenille 151 
Palkkionli säys, henkilökohtainen, liikennekonttorin kamreerille 180 

„ kansakoulujen johtajille ja johtajattarille 186 
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Palkkionlisäys, kasvatuslautakunnan vahtimestarille 181 
„ liikennekonttorin kahdelle nuoremmalle kirjurille 180 
n „ kirjanpitäjälle 180 
„ Marian sairaalan hierojalle 183 
„ toiselle kaupunginvoudille 179 

Palmusiementen liikennemaksu 121 
Paloasemain korjaukset 59, 350 
Paloaseman rakentaminen Hermanniin 60, 190, 351 

Kallioon 59, 189, 351 
Palojärjestyksen laatiminen huvilayhdyskunnille 238 
Palokunnan hevoset 287 

„ miehistö ja sen jaoitus 285 
„ palokalut ja varusteet 286 
„ terveydentila 288 
„ varamiehistö 287 

Palokunta, vapaaehtoinen, sitä koskevia tietoja vuodelta 1911 287 
Palolaitoksen menojen yhdistelmä 289 

„ sairaankuljetus vaunut, niiden käyttäminen 285 
Palolaitosta varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 182 
Palolennätin 287 
Palomiehistön harjoitukset y. m 288 

lomat 288 
Palopostit 287 
Palotoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 244 

„ vuosikertomus 281 
Palotornien korjaukset 59, 350 
Palovahingonkorvaus hävinneestä omaisuudesta 283, 284 
Palo viinan tukkukaupan harjoittaminen 239 
Palvelijatarkotia varten Helsingin palvelijataryhdistykselle anniskeluosake-

yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 156 
Palvelusväen, kunnollisen, palkitseminen 161 
Paperin ja paperimassan maastavienti 278 
Papinviran, vakinaisen, perustaminen kaupungin sairaaloihin ja vaivaistaloon 214 
Paraisten kalkkivuoriosakeyhtiön esitys kaupungin satamaoloista 102 
Parantola, risatautisten lasten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 156 
Patruunat ja revolverit, poliisilaitoksessa säilytetyt, niiden inventtaus 272 
Pauligin lahjoitusrahastosta myönnetty matkastipendi 168 
Pelastusarmeijalle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 156 
Pelastusarmeijan anomus määrärahan myöntämisestä sen kustantaman halko-

pihan voimassapitoa varten 171 
Pelastusasemia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 156 
Periminen, kotien desinfioimisesta annettujen laskujen 194 

„ maksamattomain verojen y. m 272 
Peruutus, komiteatehtävän 195 
Petrolivalaistus 416 
Pienen Verkkosaaren ja Verkkosaaren höyrysahan välille laitettava ilmakul-

jetusrata 38 
Pieni Verkkosaari, lastauslaiturin teettäminen sinne 38 
Piirustajat, kaupungin palveluksessa olevat, evätty esitys heidän palkkaetu-

jensa parantamisesta 127 
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Piirustukset, Hermannin paloaseman yksityiskohtaiset 60 
„ raitiotielaitteen 36 
„ rakennuskonttorin tekemät 353 
„ uuden kulkutautisairaalan lopulliset 62 

Pika-ajurien järjestyssääntöihin ehdotettu lisäys 237 
Pikku-Huopalahden kyläkunnan jakamaton kalavesi, kalastuksen harjoittami-

seen siinä myönnetty oikeus 264 
„ „ kylässä olevain tilusten vaihto 16 

Pippingsköldin turvakotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 156 

Pirttilä, E. S., työmiehenleski, hänelle myönnetty apuraha 162, 274 
Pitennys, tonttien rakennuttamisajan 19, 197, 269 

„ vuokraoikeuden 29, 30, 254 
„ väkiviinajuomain vähittäismyynnin yksinoikeuden 240 

Pitkänsillan rakennustoimikunnan jäsenille myönnetty palkkio 151 
„ uudestirakentaminen 342 
„ viereiselle muonamakasiinille vievän kapean raiteen laskeminen 265 

Pohjois Blekholman palstan n:o 3 hallintaoikeuden takaisin ottaminen 30 
Pohjoisrantaan teetettävä kytkylaituri 103, 191 
Poisto tileistä, entisen kaasutehtaan tontin arvon 146 

„ „ erään kujan rakennuskustannusten 152 
„ „ henkilökohtaisten vaivaismaksujen 273 
„ „ koiraverojen 273 
„ „ korttelissa n:o 217 olevain tonttien lunastushinnan korkomäärän 172 
„ „ liikennemaksujen 273 
„ „ tuulaakimaksujen 273 
„ „ varastettujen kirjasto varain 273 

Poliisilaitokselle kuuluvan automobiilin myynti 131 
Poliisilaitoksen huoneistojen korjaukset 61, 350 

„ kaluston osto 131 
„ koiratallia varten myönnetty määräraha 61 
„ koiratarha, sähköjohdon ulottaminen sinne 267 
„ siveysosastoon palkattavia naispuolisia houruinhoitajia 131 
„ uuden vuosirahansäännön ehdotus 131 

Poliisilaitoksessa säilytettyjen revolverien ja patruunain inventtaus 272 
Poliisilaitosta varten 1912 vuoden menosääntöön otettu määräraha 182 
Poliisimaneesin sisustamista varten myönnetty määräraha 42 

„ vierelle rakennettava keittiöparakki 192 
Poliisimiehen oikeuttaminen maksutta käyttämään raitiovaunujen siltapaik-

koja 35 
Poliisimiehistölle myönnetty oikeus maksuttomiin kylpyihin Ursinin kallion 

uimalaitoksessa 27 
Poliisitalon rakentaminen 42 
Poliisivartiokonttori, Vanhankaupungin 61, 352 
Polttoaine- ja valaistusmäärärahat, kaupungin viranomaisten hallitusten ja 

lautakuntain, niiden laskeminen 180 
Poppius, G., varatuomari, valittu oikeusaputoimiston oikeusavustajaksi 235 
Pormestarinrinteen tasotusta varten myönnetty määräraha 93 
Portinvartijanasunnon rakentaminen työ- ja vaivaistaloon 65 
Puhdistusaseman rakentaminen Eläintarhaan 101 
Puhelinjohdon ulottaminen Vrakholmaan 266 
Puhelinkaapeli, maanalainen, sellaisen laskemiseen myönnetty lupa 265 
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Puhelinkaapelien sementtikanavan laskemiseen myönnetty lupa 265 
Puhelinkaapelirumpuj en laskemiseen myönnetty lupa 265 
Puhelinpatsaiden asettaminen 265 
Puhtaanapito, katujen 268 

„ talojen, sitä koskevain välikirjain kaavakkeet 275 
Puhtaanapitolaitos, siitä odotettavat tulot 1912 vuoden tulosäännön mukaan 194 

n sitä varten 1912 vuoden menosääntöön otettu määrä-
raha HO, 191 

Puhtaanapito-osasto, rakennuskonttorin, sen johtajanviran täyttäminen 234 
n „ „ „ vuosikertomus 355 

Puistojen käyttämiseen myönnetty lupa 263 
Punanotkon istutus- ja tasotustöiden jatkaminen 362 

„ leikkikenttä 3 6 0 

Punnitseminen, tavarain, tullauksesta erillään 278 
Puutaimistojen voimassapito 358 
Puutarhaläutakunnan diaarin y. m. luovuttaminen kaupungin yleisten töiden 

hallitukselle 272 
Puutarhaviljely s, kaupungin 108 
Puutarhuri, katso Kaupunginpuutarhuri. 
Päivämaksut, Marian sairaalan, niiden korottaminen .. 135 
Päiväraha ja matkakulujen korvaus kasvatuslautakunnan jäsenille 129 
Päällysmiehen asettaminen Nybondaksen taloon 269 
Päällystäminen, pihamaan 198 
Pääoma-arvo, vesijohdon 380 
Pörssilaitos, Helsingin, komitean asettaminen sen uudestijärjestämistä varten 235 
Pöytäkirjurin asettaminen rahatoimikamariin 272 

Raajarikkoisten lasten opetusta varten 1912 vuoden menosääntöön otettu 
määräraha 187 

Raastuvanoikeuden kaikkien osastojen sijoittaminen erityiseen oikeuspalatsiin 46 
„ puheenjohtajani, jäsenten ja notaarien viransijaisten palk-

kausta varten myönnetty määräraha 116 
„ viidennen osaston asettaminen vakinaiselle kannalle . . . . 120 
„ viidettä osastoa varten 1912 vuoden menosääntöön otettu 

määräraha 120 
Raastuvanoikeudessa esiintyviä asianajajia varten laitettava työ- ja odotus-

huone 58 
Raatihuoneen korjaukset 58, 350 
Raha-asiain tilasto, seurakuntain, sen järjestäminen 276 
Rahapajan tontti, Katajanokalla oleva, selvitys sen omistus- ja käyttöoikeu-

desta 88 
Rahasto, A. F. Laurellin stipendi-, sen korkovarain käyttö 274 

„ Alex. Ärtin, sen korkovarain käyttö 153 
„ F. J. von Beckerin lahjoitus-, apurahan myöntämistä siitä koskeva 

anomus 153 
„ Johan Gustaf Wilckmanin, sen korkovarain jako 152 
„ kunnollisen palvelusväen palkitsemis-, siitä annetut apurahat 161 
„ vastaista ukkokotia varten, suoritus sen varoista 153 
„ W. Wavulinin lahjoitus-, sen käyttö 153 

Rahaston perustaminen lainojen antamiseksi asuntotarkoituksiin 167 
Rahastot, vaivaishoidolle lahjoitetut, niiden korkojen jakaminen 303 
Rahatoimikamari, kanslia-apulaisen ja pöytäkirjurin palkkaaminen siihen .. 272 
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Rahatoimikamari, ylimääräisen sihteerin palkkaaminen siihen 121 
Rahatoimikamarin jäsenet vuonna 1911 246 

„ kanslia, sen oikeus eräiden asioiden ratkaisemiseen 275 
„ kokoukset y. m 246 
„ puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajä-

senten vaali 243 
„ ylimääräisen sihteerinviran täyttäminen 272 

Rahatoimikonttorin kertomus kaupungin 1910 vuoden tileistä ja tilinpäätök-
sestä 112 

Raiteiden laskeminen Makasiininrannan ja Saunakadun välille 265 
Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön sekä kaupungin välinen riita 36, 264 
Raitiotielaitteen hyväksytyt piirustukset ja selitelmä 36 
Raitiotielinjan päätekohdan määräämistä koskeva kysymys 36, 264 
Raitiotien rakentaminen Helsingin kaupungin ja Brändön huvilakaupungin 

välille 31 
Raitiotieverkon ulottaminen kulkutautisairaalaan asti 37 
Raittius seurain edustajain vastaanottokustannuksiin myönnetty määräraha. . 170 
Rakennukset ja talot, kaupungin, niiden korjaukset 350 

„ „ „ „ niitä varten 1912 vuoden menosääntöön 
otetut määrärahat 189 

Rakennusjärjestyksen eräiden pykäläin muuttaminen toisin kuuluviksi 81 
„ määräyksistä poikkeaminen 198 

Rakennuskonttoria varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määräraha t . . . . 180 
Rakennuskonttorin geodeettisen osaston vuosikertomus 354 

„ huonerakennusosaston huoneiston vuokraamiseksi myön-
netty määräraha 128 

„ „ vuosikertomus 350 
„ insinööriosaston vuosikertomus 341 
„ johtosääntö 217, 220 
„ kamreeriosaston johtajanviran täyttäminen 235 
„ kaupunginasemakaava-osaston vuosikertomus 353 
„ kaupunginistutusten osaston vuosikertomus 358 
„ nostamattomia määrärahoja 349 
„ puhtaanapito-osaston johtajanviran täyttäminen 234 
„ „ vuosikertomus 355 
„ työkalut 348 

Rakennuslasku Helsingissä vuonna 1910, sen tilastoaineiston järjestäminen 
ja julkaiseminen 128 

Rakennusosakeyhtiö Enen, sen anomus korttelin n:o 139 kaupunginasema-
kaavan muuttamisesta 5 

Rakennuspiirustukset, rahatoimikamarin hyväksymät 261 
„ rakennuskonttorin laatimat 353 
„ rakennustarkastajan tarkastamat 340 

Rakennuspiirustusten monistaminen 167 
Rakennusrajat, sisäiset, eräiden XIII kaupunginosan korttelien 83, 354 

„ „ korttelin nro 492 83 
Rakennustarkastajan vuosikertomus 340 
Rakennustarkastukseen palkattava apulainen 129 
Rakennustoimikunta, Pitkänsillan, sen jäsenille myönnetty palkkio 151 

» uuden työ- ja vaivaistalon, sen jäsenen vaali 242 
Rakennustoiminta Vallilassa, sen edistäminen ; 164, 192 
Rankkurin asunnon muuttaminen 90 

Kunnall. kert. 1911. 62 



490 Asiarelcisteri. 

Ranta-alueen täyttäminen 268 
Rantatorin kauppahalli, jäädytyslaitoksen laittaminen siihen 77 
Rantavartijan toimeen ottaminen, evätty sitä koskeva hakemus 235 
Rasituksia, yleisiä, varten 1912 vuoden menosääntöön otettu määräraha 187 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginvaltuuston diaariin merkityt 195 
Rautatieläisten, unkarilaisten, vastaanotosta koituvia kustannuksia varten 

myönnetty määräraha 170 
Rautatien rakentaminen Hämeenlinnan kaupungista Päijänteelle 171 
Rautatietorilla määrätty raitioteiden Töölön linjan päätekohta 36, 264 
Rekryyttejä varten osotettava huoneisto 42 
Rekryyttien majoittaminen poliisimaneesiin 42 
Revisionikonttorin ohjesääntö 212 

„ reviisorinvirkain täyttäminen 235 
„ vuosirahansääntö 130 

Revisionilaitoksen perustaminen 209 
Revolverit ja patruunat, poliisilaitoksessa olevat, niiden inventtaus 272 
Risatautisten lasten parantolaa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 156 
Rouvasväenyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-

räraha 156 
Ruoholahden uimahuoneen vuokraaminen 262 
Ruoholahdenrantaan laskettava raide 265 
Ruokaa varten köyhille kansakouluoppilaille anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 155 
Ruoppauslaitoksen osto 191 
Ruttolaboratoorin laittaminen 26 
Ruuanlaittokurssien järjestämistä varten työväenluokan naisille anniskelu-

osakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 156 
Ruuanpito, työ- ja vaivaistalon 321 
Ruumiinavaushuone, Leppäsuon viereinen, sen vuokralle antaminen 26 

„ sellaisen rakentaminen uuteen työ- ja vaivaistaloon .. 65 
Ruumiinvamma, tapaturman tuottama, vahingonkorvaus siitä 274 
Ruumishuoneen rakentaminen uuteen työ- ja vaivaistaloon 64 
Röntgenosasto, Marian sairaalan, sitä varten myönnetty määräraha 134 

Sairaala, kulkutauti-, katso Kulkutautisairaala. 
„ Marian, katso Marian sairaala. 
„ mieli-, katso Mielenvikaisten hoitolaitos. 
„ työ- ja vaivaistalon, sen vuosikertomus 311 

Sairaalat, kaupungin, varattomain henkilöjen hoitamista varten niissä myön-
netty määräraha 185 

Sairaaloihin, kaupungin, perustettava vakinainen papinvirka 214 
Sairaankuljetus vaunut, palolaitoksen, niiden käyttäminen 285 
Salmela, K. Hj., työmies, hänelle myönnetty vahingonkorvaus 274 
Salola, H., kansakoulunopettajanleski, hänelle myönnetty lahjapalkkio 140 
Sanomalehtien kauppaaminen myyntipöydiltä 262 
Sanomalehtimyyntikojun asettaminen, evätty sitä tarkoittava hakemus 262 
Santaholman järjestäminen 94 
Satamakonstaapelien luvun lisääminen 127 
Satamakonttorin kassanhoitajalle myönnetty palkankorotus 180 

„ kirjanpitäjän palkankorotus, evätty sitä koskeva anomus.. 127 
„ vahtimestareille myönnetty palkankorotus 180 
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Satamamaksujen alennus talvilaivaliikenteen aikana 122 
Satamaolot, kaupungin, evätty niitä koskeva esitys 102 
Satamat, niitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 103, 190 

„ rakennuskonttorin toimittamat työt niissä . 347 
Satavuotismuisto Helsingin julistamisesta pääkaupungiksi 236 

„ Viipurin läänin jälleen yhdistämisestä muuhun Suomeen 237 
Saunakadun ja Makasiininrannan välille laskettavat väliaikaiset raiteet 265 
Savilan puutaimiston kuntoonpano 361 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle myön-

netty lupa lainan ot-
tamiseen 236 

n „ „ „ „ johtokunnalle myön-
netty vastuunvapaus 114 

n „ „ „ „ omistama Neljännen 
linjan varrella oleva 
koulutalo .. 11, 189, 331 

n „ „ „ „ omistaman talon uu-
destirakentaminen .. 330 

n „ „ „ „ tilintarkastajain vaali 243 
n „ „ „ „ vuosikertomus . . . . 327 

Sekalaiset menot 1912 vuoden menosäännön mukaan 192 
„ tulot 1912 vuoden tulosäännön mukaan 193 

Selkeytyminen, vesijohtoveden 374, 384 
Sementtikanava puhelinkaapeleja varten, sellaisen laskeminen Aurora- ja 

Museokatuun 265 
Senaatintorin poikki viistoon kulkevan ajotien uudestaan kiveäminen .. 57, 341 

„ tasotus 42,93 
Seurahuoneen korjaukset 80, 351 

„ poistaminen 54 
Seurakuntain raha-asiaintilaston järjestäminen 276 
Seurasaari, sen laitteiden kunnossapitoa varten anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 110, 154, 156 
„ ulkoilmamuseon perustaminen sinne 27 

Sievers, R., lääketieteentohtori, valittu ruotsalaisten kansakoulujen lääkäriksi 235 
Sihteerin, ylimääräisen, palkkaaminen rahatoimikamariin 121 
Siirto, vuokraoikeuden, rahatoimikamarin hyväksymä 255, 261 
Siltavuoren alueen myynti 3 
Sipoon pitäjässä oleva mielisairaiden siirtola 312 

„ pitäjään elätteelle annetut mielisairaat 312 
Sisustustyöt, Korkeavuorenkadun talon n:o 39, niitä varten myönnetty lisä-

määräraha 58 
„ poliisimaneesin, niitä varten myönnetty määräraha 42 

Sisäiset rakennusrajat, eräiden XIII kaupunginosan korttelien 83 
„ „ korttelin no 492 83 

Siveysosasto, poliisilaitoksen, naispuolisten houruinhoitajain asettaminen 
siihen 131 

Sivistyslaitokset, kaupungin, kysymys lähemmästä yhteistyöstä niiden johto-
kuntain kesken 217 

Sjöholm, J., puhtaanapitolaitoksen johtaja, hänelle myönnetty matkastipendi 168 
„ „ valittu puhtaanapitolaitoksen johtajaksi 234 

Skärgärdsfiskarenas andelslag m. b. t. nimisen osuuskunnan anomus jäädy-
tyslaitoksen teettämisestä Länsirannan kauppahalliin 76 
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Skärgärdsfiskarenas andelslag m. b. t. nimisen osuuskunnan anomus saada 
kyllin tilava huoneisto Hakaniementorin uudessa kaup-
pahallissa 74, 76 

Soittokuntain apurahat 142, 187 
Sokeiden työkoulua varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 156 
Sosialinen keskusliitto, katso Yhteiskunnallinen keskusliitto. 
Sotaväkeen kuuluvat henkilöt, jotka nauttivat majoitusta 434 

„ „ „ vuokrarahojen edeltäpäin osottaminen heille 142 
Sovintolautakunta, kaupungin sekä Helsingin raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön 

välisessä riidassa 36, 264 
Stenius, G., satamakonttorin kirjanpitäjä, hänen palkankorotusanomuksensa 

evätty 127 
„ M. G., osakeyhtiö, sen ja kaupungin välinen tilusvaihto 16 

Stipendi, katso Matkastipendi. 
Stockmann, G. F., osakeyhtiö, sen ja kaupungin välinen sopimus tonttien 

käyttämisestä 43 
Sucksdorff, V., professori, hänelle myönnetty matkastipendi 168 
Suodattaminen, vesijohtoveden 374, 387 
Suojusristikkojen hankkiminen 361 
Suomen eläinsuojeluyhdistykselle myönnetty määräraha anniskeluosakeyh-

tiön voittovaroista 156 
„ „ myönnetty määräraha koirain hoitoa ja 

lopettamista varten 169 
„ höyrykattilayhdistys, kaupungin liittyminen siihen 272 
„ kansalaisoikeuden hakemuksia 238 
„ kaupunki- ja maalaiskuntain keskuslainakassa osakeyhtiö, lahjoitus-

rahastovarain sijoitus siihen 152 
„ matkailu- ja matkatoimistolle myönnetty määräraha englantilaisten 

opettajain ja opettajatarten vastaanottoa varten 274 
„ naisyhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 156, 451 
„ tavaranvälittäjäyhdistyksen esitys kaupungin tavaravajain käyttä-

misestä voimassa olevain määräysten muuttamisesta 217 
„ uimaliiton esitys kunnan uimahallin rakentamisesta 80 

Suruttoman tiluksen n:o 25 alueen hallintaoikeuden lunastaminen 7 
Suunnitelma kaupungin lokaviemäriolojen parantamista tarkoittaviksi toimen-

piteiksi 268 
Suuren Verkkosaaren ja Berguddin välisen ilmakuljetusradan rakentaminen 38 
Suvilahdenkadun talon n:o 4 osto 439 
Svahn, M. L., ent. naistyöläinen, hänelle myönnetty apuraha 162 
Sylvander, A. A., kalastaja, hänelle myönnetty kalastusoikeus 264 
Sylvia-yhdistyksen esitys kanahäkkien teettämisestä 268 
Sähköjohdon ulottaminen Backasissa olevaan poliisilaitoksen koiratarhaan .. 267 
Sähköjohtojen, Kaivohuoneen, uudistusta varten myönnetty määräraha 80 

„ pitämiseen kaupungissa myönnetyn luvan pitennys, evätty sitä 
koskeva anomus 151 

„ rakentaminen Oulunkylään 38 
Sähkökatuvalaistus 422 
Sähkölaitoksen ala-asemat Kalliossa ja Töölössä 78, 424 

» arvo 430 
„ bilanssi joulukuun 31 päivänä 1911 431 



Asicirekisteri. 493 

Sähkölaitoksen johtoverkon liittämisestä taloihin olleiden kustannusten kor-
vaaminen 148 

„ kaapelitöitä varten myönnetty määräraha 147 
„ kaapeliverkko 422 
„ kustannusten lopullinen järjestäminen 147 
„ käyttämättömät voittovarat 147 

käyttötuloksia 422, 423, 424 
„ laajentamista varten myönnetty määräraha 78, 79 
„ liittymismäärä 427 
„ maksettavaksi pannun korkosumman poistaminen tileistä .. 147 
„ taloudelliset tulokset 429 
„ uutisrakennukset ja laajennukset vuonna 1911 419, 421 
„ vuosikertomus 419 

Sähkölaitos, siitä odotettavat tulot 1912 vuoden tulosäännön mukaan 194 
„ sitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 189 

Sähköraitiotie, Brändö villastad osakeyhtiölle myönnetty lupa sellaisen raken-
tamiseen 31 

Sähkövalaistuksen laittaminen Kasarmintorin kauppahalliin 77 
„ „ koleraparakkeihin 63 
„ „ Töölön ja Hermannin haarakirjastoihin 267 
„ „ yleisiin käymälöihin 80 

Sähkövalojohtopatsaiden asettaminen Katajanokan merikasinolle 39 
Sähkövirran jako 428 

„ toimittaminen Brändön ja Oulunkylän huvilayhdyskuntiin 148 
Säästö vuodelta 1911, 1912 vuoden tulosäännön mukaan 192 
Sörnäsin kaasulaitos 405 

„ puuseppäosakeyhtiölle myönnetty lupa ilmakuljetusradan teettämi-
seen 38 

„ rautatielinjan poikki teetettävää paalusiltaa varten myönnetty mää-
räraha 93 

Taidemuseon paikan luovutusehtoja muutettu 19 
Taideteollisuuskeskuskoulun huoneisto 41 
Taideteollisuusyhdistys, Hakasalmen huvilan yläkerran maksutta luovutta-

minen sille 41 
Takaisinsuoritus, katso Palautus. 
Taksa, kaupungin pakkahuoneen työkunnan 125 

„ tonttivero-, sen uudistaminen 172 
Taksaehdotus, terveydellisten tutkimusten laboratoorin 136 
Taksoitus 1912 vuoden tulosäännön mukaan 195 
Takuusitoumuksia, rahatoimikamarin hyväksymiä 261, 275 
Talojen puhtaanapitoa koskevain välikirjain kaavakkeet 275 
Talot, kaupungin, niitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 189 

„ katso myös Tontti. 
Taloudenhoitaja, kansakoulujen, hänelle myönnetty palkankorotus 139 
Talvipurjehduskauden aikainen liikennemaksujen huojennus 122, 278 
Talvipuutarha 360 
Tapaturman tuottamasta ruumiinvammasta myönnetty vahingonkorvaus. . . . 274 
Tarkastus, kaupungin vakuusasiakirjani 275 

„ „ 1910 vuoden tilien ja hallinnon 112 
„ XIII, XIV ja XV kaupunginosan rakennusten julkisivupiirustusten 196 
„ rakennustarkastuksessa noudatettavan sivusaatavataksan 130 
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Tarkastus, Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin 1910 
vuoden tilien ja hallinnon 114 

Tarkastuskonstaapelin palkkaaminen kaupungin rantasilloilla ja rannoilla ole-
vain varastopaikkani olojen valvomista varten 180 

Tarkastuslautakunnan alentamien veroäyrien lukumäärä 461 
Tarkastuspiirit, vaivaishoidon 291 
Tarverahain, maistraatin, määrärahan ylitys 116 

„ terveydenhoitolautakunnan, määrärahan ylitys 132 
Tasottaminen, Harjutorin 8 

„ Kaivopuiston 362 
„ Punanotkon 362 
„ Senaatintorin 42, 93 

Tavarain punnitseminen tullauksesta erillään 278 
Tavaravajat, kaupungin, kaasu-uunien sijoittaminen niihin 267 

„ „ niiden korjauksia varten myönnetty määrä raha . . . . 58 
„ „ „ käyttämisestä voimassa olevain määräysten 

muuttaminen 217 
Teatterien apurahat 142, 187 
Tehdaskortteli n:o 178 YI kaupunginosassa, huvilakaupungin perustaminen 

sinne 354 
Tehdastontti n:o 1 Siltasaarenkadun varrella, evätty anomus luvan saamisesta 

asuinrakennuksen teettämiseen sinne 275 
Tehtaalaisnaisten kotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 156 
Teiden teettäminen Eläintarhaan 361 
Teknilliset laitokset, niistä odotettavat tulot 1912 vuoden tulosäännön mukaan 194 

„ „ niitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrä-
rahat 188 

„ „ katso myös Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Yesijohtolaitos. 
Teknillisten laitosten hallituksen ohjesääntö 233 

„ „ „ vuosikertomus 365 
„ „ „ vuosirahansääntö 143 
„ „ kuoletussuunnitelmat 142 
„ „ kuoletusvarain käyttäminen 189 
„ „ menoerien järjestäminen 188 
„ „ toimitusjohtajain johtosääntö 234 

Tenniskenttäin laittaminen . 361 
Teollisuusmuseo, tontin varaaminen sellaista varten 20 
Tervasaaren vuokraoikeuden pitennys 30 
Tervehdyssähkösanoma Yaasan kaupungin perustamisen kolmisatavuotis-

muiston johdosta 236 
Terveydellisten tutkimusten laboratoorin johtajanviran jäälleen täyttäminen 235 

„ „ „ työtä koskevain määräysten muut-
taminen 135 

Terveyden- ja sairaanhoitoa varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrä-
rahat 182 

Terveydenhoitojärjestyksen laatiminen huvilayhdyskunnille 238 
Terveydenhoitolautakunnan tarverahain määrärahan ylitys 132 
Terveystoimistolle veneeristen tautien vastustamista varten anniskeluosake-

yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 156 
Thomasson, A. E., ulkotyöntekijä, hänelle myönnetty apuraha 163 
Ticlerman, G. E. A., ylioppilas, valittu liikennekonttorin apulaisvaakamestariksi 234 
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Tien teettäminen Kottbyn pysäkille 266 
„ „ Oulunkylän ja Baggbölen kyläin välille 266 

Tiet ja viertotiet, niitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrä-
rahat 102, 190 

„ „ „ rakennuskonttorin rakentamat ja korjaamat 347 
Tilaajat, sähkölaitokseen liittyneet, niiden lukumäärä 427 
Tilapäiset vuokrasopimukset, rahatoimikamarin tekemät 256 
Tilastoaineiston järjestäminen ja julkaiseminen 128 
Tilastokonttorin johtosääntö 226 
Tilien tarkastus, kaupungin 1910 vuoden 112 

„ „ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin 114 
Tilinpäätös, 1910 vuoden 111 
Tilintarkastajan vaali, Helsingin anniskeluosakeyhtiön 243 

„ „ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turva-
kodin 243 

Tilinteko holhottien omaisuuden hoitamisesta 442 
Tilkan niitylle laitettava kuolleiden eläinten kuoppauspaikka 90 
Tilukset, rahatoimikamarin vuokralle antamat 250 
Tilusvaihto, kaupungin ja M. G. Stenius osakeyhtiön kesken 16 
Toimikunnan asettaminen kunniapalkinnon ostamista varten Uudenmaan pur-

siklubin viisiky m men vuotis juhlaan 169 
„ „ kysymystä varten kaupungin terveydellisten tutki-

musten laboratoorin työtä koskevain määräysten 
muuttamisesta 137 

„ „ uuden obligatsionilainan ottamista varten 173 
Toimilupakirja, kaupungin ja Brändö villastad osakeyhtiön välinen 31 
Toimiluvan lakkaamisesta koituvasta tappiosta myönnetty korvaus 151 
Toipumakotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 156 
Tokantorin järjestely 362 
Tontin varaaminen teollisuusmuseota varten 20 
Tontit n:ot 1 ja 3 Dagmarkadun varrella, niiden osottaminen suomenkielis-

ten kansakoulujen paikaksi 71 
„ „ 22, 24 ja 26 Fjälldalinkadun varrella, niiden osottaminen ruotsin-

kielisten kansakoulujen paikaksi 71 
„ „ 2 ja 4 Helsinginkadun varrella, Helsingfors aktiebostäder yhtiölle 

myönnetty oikeus niiden lunastamiseen 8, 9 
„ „ 41, 43 ja 45 Itäisen viertotien varrella, niiden hallintaoikeuden 

luovutus 8, 10 
„ „ 62 ja 64 Läntisen viertotien varrella, niitä koskeva asemakaavan-

muutos 3 
„ „ 1 ja 5 Myllytien varrella, niiden kauppahinnan suoritus 272 
» » » » » » » » käyttäminen 23 
yy » » n n v n » OStO 6 
n » 7 ja 9 Pohjois Rautatiekadun varrella, niiden myynti huutokau-

patta 20 
„ „ 5 ja 7 Pormestarinrinteen varrella, niitä koskeva asemakaavan-

muutos 6 
n » 37 ja 39 Roosavillakadun varrella, niitä koskeva asemakaavan-

muutos 3 
» n 1, 2 ja 3 Siltavuorenpenkereen varrella, niiden osottaminen suo-

menkielisten kansakoulujen paikaksi 71 
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Tontit n:ot 1 ja 2 Sofiankadun varrella, niiden käyttämistä koskeva sopimus 43 
n n » » yy n yy » OStO 55, 57 
„ „ 41 ja 43 Topeliuskadun varrella, niiden osottaminen ruotsinkie-

listen kansakoulujen paikaksi 70 
„ „ 18 ja 20 Töölönkadun varrella, niiden myynti 20 
„ „ 72 „ 74 „ „ „ osottaminen ruotsinkielisten 

kansakoulujen paikaksi . . . . 70 
„ „ 25 ja 27 Vaasankadun varrella, niiden myynti 19 
„ rahatoimikamarin myymät 246 

Tontti n:o 2 Aleksanterinkadun varrella, sen osottaminen suomenkielisten 
kansakoulujen paikaksi 70 

„ „ 12 Armfelttien varrella, sen rakennusoikeuden rajoittaminen 198 
„ „ 17 Flemingkadun varrella, sen myyntitarjous 275 
„ „ 7 Hesperiakadun varrella, sen myynti 20 
„ „ 47 Itäisen viertotien varrella, Helsingfors aktiebostäder yhtiölle 

myönnetty oikeus sen lunastami-
seen 8, 9 

„ „ 61 „ , „ „ sen vuokraoikeuden pitennys 30 
„ „ 5 Kaarlenkadun varrella, sen antaminen sähkölaitoksen käytettä-

väksi 78 
„ „ 3 Kansakoulukadun varrella, sen osottaminen alempain käsityö-

läiskoulujen ja valmistavan poikain ammattikoulun paikaksi . . . . 70, 73 
„ „ 7 Kasarminkadun varrella, sen käyttäminen 68, 69 
„ „ 19 Lapinlahdenkadun varrella, kansakoulutalon rakentaminen sinne 70 
„ „ 18 Museokadun varrella, sen myynti 19 
„ „ 9 Neljännen linjan varrella, siellä olevan koulutalon lunastus 11, 189, 331 
„ „ 12 Porthankadun varrella, sitä koskeva asemakaavanmuutos . . . . 5 
„ „ 10 Punavuorenkadun varrella, sen osottaminen suomenkielisten 

kansakoulujen paikaksi 72 
„ „ 3 Rahapajakadun varrella, sitä koskeva asemakaavanmuutos . . . . 6 
„ „ 23 Runebergkadun varrella, sen osottaminen tyttöjen ammatti-

koulun paikaksi 68, 73 
„ „ 52 „ „ „ antaminen sähkölaitoksen käy-

tettäväksi 78 
„ „ 7 Saunakadun varrella, sen kauppahinnan suoritus 272 
„ „ „ „ » „ käyttäminen 23 
yy yy yy yy yy yy OStO 6 
„ „ 1 Sofiankadun varrella, sen osto 57 
„ „ 8, Toukolan rantakorttelin, sen vuokraoikeuden pitennys 30 
„ „ 5 Unioninkadun varrella, sen pihamaan päällystäminen 198 
„ „ „ „ „ „ Senaatintorin puoleista julkisivua 

koskevia määräyksiä 44 
„ „ 1 Vilhonkadun varrella, siellä olevain huoneistojen vuokraton luo-

vutus 26 
„ „ 2 „ „ poliisitalon rakentaminen sinne 51 
„ „ 5 „ „ sen osan myyntitarjous 13 
„ „ 6 Vuorimieskadun varrella, sen osottaminen ruotsinkielisten kan-

sakoulujen paikaksi 70 
Tonttiarvon nousun hyödyn varaaminen kunnalle 196 
Tonttien halkominen 197 

„ myynti rahatoimikamarin toimesta 246 
„ rakennuttamisaika pitennetty 197, 269 
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Tonttien yhteenrakentaminen 5, 197, 269 
Tonttipaikan osottaminen Hermannin paloasemaa varten 60 
Tonttiverotaksan uudistaminen 172 
Torikaupanpaikka, XI ja XII kaupunginosan 8 
Torvisoittokunta, Helsingin, apurahan myöntämistä sille koskeva kysymys 142, 187 
Toukka, I., kaasulaitoksen työntekijä, hänelle myönnetty apuraha 163 
Tuberkelitautisten asuntojen desinfioimista varten myönnetty määräraha. . . . 135 

„ kansakouluoppilaiden virkistyskotia varten anniskeluosake-
yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 155 

„ lasten koti, diakonissalaitoksen, sitä varten 1912 vuoden 
menosääntöön otettu määräraha 183 

Tuberkulosipaviljonki, Marian sairaalan, vesiklosettien teettäminen s inne . . . . 63 
Tukkipuiden kaato kaupungin metsissä 363 

„ lukeminen kaupungin metsissä 363 
Tukkukaupan harjoittaminen palo- ja väki viinalla 239 
Tulipalojen kautta hävinneen omaisuuden arvo tai vakuutussumma . . . . 283, 284 

„ lukumäärä ja laatu 281, 282, 283 
Tulirokkosairaalain voimassapito 133 
Tulli- ja pakkahuoneen korjaukset 58, 350 

„ „ „ muutostyöt 58 
Tullikamarin huoneiston sisustustyöt 58, 352 

„ huoneistoon asetettavat nimikilvet ja ohjeet 267 
„ posti- ja varasto-osaston maksunpanon toimittaminen 121 

Tuloa tuottavat oikeudet 1912 vuoden tulosäännön mukaan 193 
Tulosääntö, katso Meno- ja tulosääntö. 
Tulot, sekalaiset, 1912 vuoden tulosäännön mukaan 193 
Turbiinin hankkiminen Vanhankaupungin vesijohtolaitokseen . 77 
Turvakodit, pahantapaisten lasten, niitä varten 1912 vuoden menosääntöön 

otettu määräraha 187 
Turvakoti, kaupunkilähetyksen, sen voimassapito 169 
Tuulaakimaksujen palautus .. 273 

„ poistaminen tileistä · · 273 
Tuulaakimaksun laskeminen . : . . . 172 
Tylsämielisten lasten opetusta varten 1912 vuoden menosääntöön otettu mää-

räraha 187 
Tyttöjen ammattikoulu, sen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 245 

„ „ „ opettajattaren palkanlisäys 138 
„ „ sitä varten 1912 vuoden menosääntöön otettu määrä-

raha 186 
„ „ tontin osottaminen sen paikaksi 68, 69, 72 

Työ- ja vaivaistalo, hoitajattaren palkkaaminen siihen 138 
„ „ „ sitä varten 1912 vuoden menosääntöön otettu määräraha 189 
„ „ „ ulkohuoneiden teettäminen sinne 63 
„ „ „ uutisrakennusten teettäminen sinne 64 
„ „ „ vakinaisen papinviran perustamista siihen koskeva esitys 214 
„ „ vaivaistalon Greijuksen lisäsairaala, sairaanhoitajattaren palkkaami-

nen siihen 138 
„ „ „ henkilökunta 290 
„ „ „ mielenvikaisten hoitolaitoksen vuosikertomus 311 
„ „ „ rautabetonkitöiden vikanaisuuksien korjaaminen 65 
„ „ „ ruuanpito 321 
„ „ „ sairaalan vuosikertomus — 311 

Kunnall. kert. 1911. 62 
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Työ- ja vaivaistalon toiminta 307 
Työjärjestys, maistraatin uusi 237 

„ terveydellisten tutkimusten laboratoorin 135 
Työkaluja varten 1912 vuoden menosääntöön otettu määräraha 191 
Työkalut, rakennuskonttorin 348 
Työkodit, köyhäin lasten, niitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 

myönnetty määräraha 156 
Työkoulu, lasten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 155 
Työkoulua varten sokeain ystäväin yhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voitto-

varoista myönnetty määräraha 156 
Työkunnan järjestäminen kaupungin pakkahuoneeseen 123 
Työkunta, kaupungin pakkahuoneen, sen taksa vahvistettu 125 

„ „ „ „ toiminta vuonna 1911 280 
„ „ „ sitä varten 1912 vuoden menosääntöön 

otettu määräraha 192 
Työlaitos, miesten, sen huoneiston erään osan luovuttaminen kivulloisten ja 

voimattomain henkilöjen hoitolaksi 293 
„ „ „ toiminta 320 
„ „ siinä teetettäviä muutostöitä varten myönnetty määräraha 63 

Työläisnaisille toimeenpantuja ruuanlaittokursseja varten anniskeluosake-
yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 156 

Työläisnaisten kesasiirtolaa varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 156 

Työn jakamista varten köyhille naisille myönnetty määräraha 138, 156 
Työnjohtaja, rakennuskonttorin, hänen vuosikertomuksensa 341 
Työnjohtajat ja piirustajat, kaupungin palveluksessa olevat, niiden palkka-

etujen parantaminen 127 
Työnpuute, katso Työttömyys ja Työttömät. 
Työnvälitys, julkinen, Ruotsissa vuonna 1911 458 

„ kunnallinen, Suomessa vuonna 1911 458 
Työnvälitystoimiston, kunnan, apulaiselle myönnetty virkavapaus * 128 

„ „ johtajalle myönnetty henkilökohtainen palkan-
lisäys 181 

„ „ johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja vara-
jäsenten vaali 244 

„ „ miesapulaiselle myönnetty henkilökohtainen 
palkanlisäys 181 

„ „ toiminta vuosina 1903—11 454 
„ „ vuosikertomus 454 

Työpaja, vesijohtolaitoksen 376 
Työsuhteet Helsingissä vuonna 1911 456 
Työt, yleiset, niiden hallituksen johtosääntö 218 

„ „ „ „ jäsenten ja varajäsenten vaali 244 
„ „ niitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määräraha t . . . . 189 

Työttömyys kaupungissa 450 
Työttömäin asettaman komitean anomus määrärahan myöntämisestä huo-

neiston vuokraamiseksi 171 
Työtupa, Töölössä oleva lasten, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittova-

roista myönnetty määräraha 155 
Työväenasiain lautakunnan jäsenen ja varajäsenen vaali 244 

» „ liittyminen kahteen järjestöön 128, 451 
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Työväenasiain lautakunnan sihteerin johtosäännön muutos 230 
„ yy yy viransijaisen palkkaaminen 128» 
„ „ „ vuosikertomus 451 
„ „ vuosikertomus 447 

Työväenasunnot Vallilassa, niitä varten myönnetyn määrärahan käyttäminen 166 
Työväenkurssit 448 
Työväenopiston perustaminen 448 
Täyttäminen, ranta-alueen 268 
Töölön haarakirjasto, sähkövalaistuksen laittaminen siihen 267 

„ sokeritehdasosakeyhtiön anomus maksettavaksi pannun makasiinin-
vuokran anteeksi antamisesta 123 

Töölönlahden rautatiepenkereen alainen aukko 111 
Töölössä oleva sähkölaitoksen ala-asema 78, 419, 424 

Uggla, J., varatuomari, otettu rahatoimikamarin ylimääräiseksi sihteeriksi.. 272 
Uimahallin, kunnan, rakentaminen 80 
Uimahuoneiden korjauksia varten myönnetty määräraha 80 

„ vuokraaminen 262 
Uimalaitos, Ursinin kallion, sen käyttäminen 26 
Uimaseura, Helsingin, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 156 
„ „ „ luovutettu uimalaitos 26 

Ukkokotiyhdistykselle luovutettuja lahjoitusvaroja 153 
Ulkohuonerakennukset, Nybondaksen talon, niiden vuokraaminen 264 
Ulkoilmamuseo, kaupungin osanotto sen vuotuisiin voimassapitokustannuksiin 29 

„ sellaisen aikaansaaminen 27 
Ulkomaalaisille myönnetty oikeus elinkeinon harjoittamiseen kaupungissa .. 239 

„ „ „ kiinteän omaisuuden omistamiseen kaupun-
gissa 239 

Ulosottoapulaisten palkanparannus- y. m. anomukset 121 
Unioninkadun laajentaminen 12 
Unkarilaisten rautatieläisten vastaanottokustannuksia varten myönnetty mää-

räraha 170 
Urheilukenttä, Eläintarhan, järjestysmiehen asettaminen sinne 359 

„ „ sen järjestyssäännöt 268 
„ „ „ kunnossapito 359 
n „ „ käyttämiseen myönnetty lupa 263 
„ Kaisaniemen, „ „ „ „ 263 

Urheilupavilj ongin rakentaminen Eläintarhaan 263 
Ursinin kallion uimalaitoksen käyttäminen 26 
Uspenskin tuomiokirkko, sen viereistä muistomerkkiä varten luovutetun maan 

korvauksen anteeksi antaminen 171 
n „ sitä ympäröivän maan omistus- ja käyttöoikeus.. 87, 88 

Uudenmaan pursildubin viisikymmenvuotisjuhlaan ostettava kunniapalkinto 169 
Uudestijärjestäminen, köyhäinasianajolaitoksen 206 
Uudestitasotus, Pormestarinrinteen eteläosan 93 
Uudistaminen, tonttiverotaksan 172 
Uudistuksia kansakouluopetukseen 216 

Vaali, budjettivaliokunnan 241 
„ Helsingin anniskeluosakeyhtiön tilintarkastajan 243 
„ „ kaupungin museon lautakunnan jäsenten 242 
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Vaali, kansakoulu] ohtokunnan 243 
„ kansakoululääkärien 235 
„ kansakoulupiirien kouluneuvostojen 243 
„ kasvatuslautakunnan jäsenten 242, 244 
„ kaupungin irtaimen omaisuuden katsastusmiesten 242 
„ „ lautakuntain ja hallitusten puheenjohtajain, jäsenten ja vara-

jäsenten 243, 244, 245 
„ kaupunginasemakaava-arkkitehdin 234 
„ kaupunginkassan inventtaajain 111 
„ „ ylimääräisten inventtaajain 269 
„ kaupunginkirjaston kirjastonhoitajanapulaisen 235 
„ kaupunginreviisorin 235 
„ liikennekonttorin apulaisvaakamestarin 234 
„ „ nuoremman kassanhoitajan 234 
„ „ nuorempain kirjurien 234 
„ „ „ konttorikir joitta jäin 234 
„ „ vanhempain „ 234 
„ oikeusapulautakunnan jäsenten 242 
„ oikeusaputoimiston oikeusavustajan 235 
„ „ „ apulaisen 235 
„ rakennuskonttorin kamreeriosaston johtajan 234 
„ „ puhtaanapito-osaston johtajan 234 
„ revisionikonttorin reviisorin 235 
„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin tilintarkas-

tajain 243 
„ terveydellisten tutkimusten laboratoorin johtajan 235 
„ uuden työ- ja vaivaistalon rakennustoimikunnan jäsenen 242 
„ vaivaishoidon väliaikaisen ylitarkastajan 235 
„ vaivaishoitohallituksen jäsenten ja varajäsenen 242 
„ valiokuntain, johtokuntain y. m., katso Johtokunta ja Valiokunta. 
„ voittovarain valiokunnan jäsenten 243 

Vahingonkorvauksia tapaturman tuottamasta ruumiinvammasta 274 
Vahingonteko kaupungin metsissä 363 
Vahtimestareille, satamakonttorin, myönnetty palkankorotus 180 
Vaihderaiteen sijoittaminen Sörnäsin rantatielle 37 
Vaivaishoidon kustannuksella erinäisissä laitoksissa sekä vaivaistalosta eril-

lään olevissa sairaaloissa hoidetut henkilöt 302 
„ määrärahojen ylitys 138 
„ tarkastuspiirit 291 
„ tulot ja menot vuonna 1911 303, 306, 307, 316 
„ väliaikaisen ylitarkastajan palkkauksen vahvistus 137 

Vaivaishoitoa koskevia kysymyksiä varten asetettuja valiokuntia 294 
„ varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 184 
„ vastaan tehtyjä muistutuksia 294 

Vaivaishoitohallituksen asiamiehet maaseudulle elätteelle annettujen henkilöi-
den silmälläpitoa varten 296 

„ kansliain käsittelemät asiat 314 
„ puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 242 
„ vuosikertomus 290 

Vaivaishoitohallitus, vapautus sen jäsenyydestä 242 
„ „ „ varajäsenyydestä 242 

Vaivaishoitoon asetettava väliaikainen ylitarkastaja 215, 235, 292 
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Vaivaismaksut, henkilökohtaiset, niiden poisto 273 
Vaivaistalo, katso Työ- ja vaivaistalo. 
Vakuusasiakirjat, kaupungin, niiden tarkastus 275 
Valaistus, katu- ja laituri-, sitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut mää-

rärahat 1 8 2 

Valaistuslaitokset, katso Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Teknilliset laitokset. 
Valaistusmäärärahat, kaupungin viranomaisten hallitusten ja lautakuntain, 

niiden laskeminen 
Valiokunta ehdotuksen antamista varten Helsingin pääkaupungiksi julista-

misen satavuotismuiston viettämiseksi 236 
„ kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston apurahojen jaka-

mista varten 243 
„ kysymystä varten apurahain antamisesta soittokunnille ja teatte-

reille 142 
n „ „ kansanlastentarhain toiminnan järjestämisestä 158 
„ „ „ kaupungin politiikasta huvilayhdyskuntia koh-

taan 149, 242 
„ „ „ „ tavaravajain käyttämisestä voi-

massa olevain määräysten muutta-
misesta 217 

„ „ „ „ ulkopuolelta kotoisin olevain hen-
kilöjen vastaanottamisesta kaupun-
gin sairaaloihin 231 

„ „ „ kaupungintalon rakentamisesta 52 
„ „ „ rahaston perustamisesta lainojen antamiseksi 

asuntotarkoituksiin 167 
„ „ „ rautatien rakentamisesta Hämeenlinnan kau-

pungista Päijänteelle 171 
„ „ „ viransijaisuuspalkkioiden myöntämisestä vir-

kaloman hankkimiseksi kaupungin virka- ja 
palvelusmiehille 117 

„ voitto varain-, sen jäsenten vaali 243 
„ väkiviina-, mallasjuoma- y. m. asiain valmistelua varten 243 
„ katso myös Budjettivaliokunta, Kaupunginvaltuusto, Komitea ja 

Toimikunta. 
Valiokuntain asettaminen erinäisiä vaivaishoitoa koskevia kysymyksiä val-

mistelemaan 294 
Valitsijamiehet kansakoulupiirien kouluneuvostojen vaalia varten 243 
Valkonauha-yhdistykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty mää-

räraha 155 
n yy myönnetty valtioapu 235 
„ -yhdistyksen lastenkotien ottaminen kaupungin haltuun 168 

W alien, H. J., neiti, valittu liikennekonttorin nuoremmaksi konttorikirjoittajaksi 234 
yy yy yy yy yy yy vanhemmaksi „ 234 

Vallilan huvila-alueen korttelien n:ojen 530—551 rakennusjärjestyksen 1 ja 6 
§:n muuttaminen toisin kuuluviksi 81 

„ rakennustoiminnan avustusrahasto 192 
yy yy edistäminen 164 

Valmistava poikain ammattikoulu, sen johtokunnan jäsenen ja varajäsenen 
vaali 244 

» yy yy sitä varten 1912 vuoden menosääntöön 
otettu määräraha 186 
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Valokuvain ostaminen muinaismuistolautakunnan kokoelmiin 129 
Valtioapu, kansakoulujen 138> 139> 1 9 4 

„ esitys sen korottamisesta 139 
„ kasvatuslaitosten 139, 194 
v n esitys sen korottamisesta 139 
„ Valkonauha-yhdistykselle myönnetty 235 

Valtioavut 1912 vuoden tulosäännön mukaan 194 
Vanhankaupungin työväenyhdistykselle vuokrattu alue 25 

„ uusi poliisivartiotupa 61,352 
Vantaanjoessa olevat jäänottoalueet, niistä maksettava paikanvuokra 264 
Vapaaehtoinen palokunta 287 
Vapaaehtoiset köyhäinkatsastajat 291 
Vapautus kauttakulkutavaran liikennemaksujen suorittamisesta 122 

„ liikennemaksujen suorittamisesta 273 
„ vaivaishoitohallituksen jäsenyydestä 242 
„ „ varajäsenyydestä 242 
„ velvollisuudesta laajentaa Töölönlahden rautatiepenkereen alaista 

aukkoa H l 
Varaaminen, tontin, teollisuusmuseota varten 20 
Varamiehistö, palokunnan 287 
Varasairaala, Puutarhakadun 39 
Varastettujen kirjastovarain poistaminen tileistä 273 
Varastopaikan järjestäminen muokkaamattomia vuotia varten 169 
Varastopaikat, kaupungin rantasilloilla ja rannoilla olevat, tarkastuskonstaa-

pelin asettaminen niiden valvomista varten 180 
Varastopaikkain vuokria 264 
Varattomani henkilöjen hoidattamiseksi kaupungin sairaaloissa myönnetty 

määräraha 185 
Vastuun vapaus kaupungin hallintoviranomaisille vuodelta 1910 113 

„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin 
johtokunnalle 114 

Wavu!inin lahjoitusrahaston käyttäminen 153 
Vedenkorkeus, Vantaanjoen 368 
Vedenkulutus 368, 369, 370 
Vedenkulutuskustannukset, kaupungin istutusten y. m 361 
Vedenkulutusmaksujen kannanta 274 

„ myöhästynyt suorittaminen 143 
„ määrärahain merkitseminen menosääntöön 185 
„ palautus 146 

Vedennosto 371 
Vedenpuhdistus 367, 384 
Vedensaantia, maksutonta, tarkoittava hakemus 146 
Veistokouluja varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 155 
Velkoja varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 178 
Veneiden kytkymaksu 103 
Venäjän valtakunnanrahaston korvattavat majoituskustannukset 436, 437, 438, 439 
Verkkosaaren höyrysahan ja Pienen Verkkosaaren välille laitettava ilmakul-

jetusrata 38 
Verojen, maksamattomain, periminen 272 
Verotettujen lukumäärä vuosina 1909, 1910 ja 1911 461 

„ taksoitetut vuositulot vuosina 1909, 1910 ja 1911 461 
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Verotusvalmistelukunnan vuosikertomus 460 
' Veroäyri vuosina 1909, 1910 ja 1911 461 

Veroäyrien lukumäärä vuosina 1910 ja 1911 461 
Vesialue, kaupungin, selvitys sen omistus- ja käyttöoikeudesta 84 
Vesijohdon laajentamista varten myönnetty määräraha 90, 91 

„ pääoma-arvo 380 
„ rakennusten, putkiverkon y. m. korjausta ja kunnossapitoa varten 

myönnetty määräraha 90 
„ taloudellinen tulos 382 
„ teettäminen Panimokadun alle 91 
„ ulottaminen Korkeasaarelle 92 

Vesijohtokonttorin kustannukset 371 
Vesijohtolaitokselle tuleva korvaus satamajohdoista y. m. annetusta vedestä 143 
Vesijohtolaitoksen bilanssi joulukuun 31 päivänä 1911 383 

„ laboratoorin johtajan vuosikertomus 384 
„ „ kustannukset 371 
„ työpaja 376 
„ velka kaupungille 143 
„ vuosikertomus 367 

Vesijohtolaitos, siitä odotettavat tulot 1912 vuoden tulosäännön mukaan . . . . 194 
„ sitä varten 1912 vuoden menosääntöön otettu määräraha . . 188 
„ Vanhankaupungin, turbiinin hankkiminen siihen 77 

Vesijohtotöitä varten Tehtaankadun kansakoulussa myönnetty määräraha .. 67 
Vesijohtoveden bakteripitoisuus 367 

„ kattilakivimuodostuksen vähentäminen 144 
„ käyttäminen kaupungin virutushuoneissa 80 
„ selkeytyminen 374, 384 
„ suodattaminen 374, 384 

Vesiklosettien teettäminen Marian sairaalan tuberkulosipaviljonkiin 63 
Vesilinnut, kaupungin 360 
Vesimittarien hoito ja kunnossapito 375 

„ osto 376 
Vesimittarinvuokran poistamista tarkoittava hakemus 146 
Vesipostin laittaminen Eläintarhaan 361 
Vesisäiliön kustannukset 375 
Viaporin ja Uudenmaan kasarmin välille laskettava lennätinkaapeli 39 

„ linnoitusta ympäröivän vesialueen omistus- ja käyttöoikeus 85 
Viemärikanavani korjauksia ja kunnossapitoa varten myönnetty määräraha 101 

„ teettämistä varten myönnetty määräraha 101 
Viemärit, niitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 190 
Vienti, paperin ja paperimassan 278 
Viertotiet, niiden kunnossapitoa ja korjauksia varten myönnetty määräraha 102, 190 

„ „ puhtaanapito 356 
„ rakennuskonttorin korjaamat 347 

Viinit ja muut miedommat juovutusjuomat, niiden anniskeluoikeudet 240 
n » » v n y, myyntioikeudet 240 
» n 77 77 77 77 vähittäiskaupan järjestä-

minen 240 
77 77 77 77 77 valiokunnan asettaminen niitä 

koskevia asioita valmistelemaan 243 
Viipurin läänin jälleen yhdistäminen muuhun Suomeen, sen satavuotismuisto 237 
Wilekmanin rahaston korkovarain jako 152 
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Vilhonkadun talon n:o 1 muutos- ja korjaustöitä varten myönnetty määräraha 80 
Winqvist, M. O., vahtimestarinleski, hänelle myönnetty apuraha 162 
Winter, G., alikapteeni, valittu revisionikonttorin reviisoriksi 235 
Viransijainen, kaupunginvaltuuston sihteerin 121 

„ rakennustarkastajan 168 
„ työväen asiain lautakunnan sihteerin 128, 181 

Viransijaiset, kaupunginviskaalien 121 
„ kunnan työnvälitystoimiston apulaisten 128 
„ maistraatin jäsenten ja virkamiesten 114> 179 
„ raastuvanoikeuden puheenjohtajain, jäsenten ja notaarien.. 116, 179 

Viransijaisuuspalkkio kaupunginasemakaava-arkkitehdin viran hoitoa varten 127 
„ kaupunginviskaalien virkain hoitoa varten 121 

Virastot, kaupungin, niitä varten laitettavia huoneistoja vastaiseen kaupungin-
taloon 46 

„ „ „ „ 1912 vuoden menosääntöön otetut määrä-
rahat 179 

Virka- ja palvelusmiehet, kaupungin, eläke-edun varaaminen heille 199 
„ „ „ „ heidän palkanmaksutapansa 114 

Virkaero liikennekonttorin vanhemmalle konttorikirjoittajalle E. E. Nord-
strömille 234 

Virkavapaus kaupunginvaltuuston sihteerille 121 
„ kunnan työnvälitystoimiston apulaiselle 128 

Virkistyskodit, tuberkelitautisten kansakouluoppilaiden, niitä varten anniskelu-
osakeyhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 155 

Virutushuoneiden rakentaminen 80 
Virvokejuomavaunujen paikat 261 
Voikauppaa kaupungissa koskeva esitysehdotus 236 
Voimistelu- ja leikkikurssien järjestämistä varten myönnetty määräraha . . . . 141 
Voitto- ja tappiotili, kaasulaitoksen 411 
Voittovarain valiokunnan vaali 243 
Voittovarat, kaasu- ja sähkölaitosten, niiden käyttäminen 147 
Vrakholma, kaasulaitoksen rakentaminen sinne 266 

„ puhelinjohdon ulottaminen sinne 266 
Vuokraaminen, entisen kaasutehtaan tontilla olevain huoneiden, makasiinien y.m. 263 

„ Forsby n mäen alueen 25 
„ Hakasalmen huvilan 26 
„ kaupungin uimahuoneiden 262 
„ makasiinikorttelin n:o 187 24 
„ Nybondaksen ulkohuonerakennusten 264 
„ ruumiinavaushuoneen 26 

Vuokrakirjain kiinnitys 275 
Vuokralle rahatoimikamarin toimesta annetut tilukset ja rakennukset 250 
Vuokraoikeuden luovutus kaupunkia kuulematta 25 

„ pitennykset 29, 30, 254 
„ siirto 255, 261 

Vuokraoikeus Busholmaan, sen luovuttamista kaupungille koskeva sopimus 
96, 98, 100 

Vuokrarahain osottaminen edeltäpäin maksettavaksi sotilashenkilöille 142 
Vuokrasopimukset, rahatoimikamarin tekemät tilapäiset 256 
Vuokratontit, Bölen, niiden arvioimisperusteet 261 
Vuokria kauppahallien myymälöistä 261 

„ kaupungin talojen huoneistoista 193 
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Vuokria, varastopaikkain 2 6 4 

Vuorimieskadun talon nro 9 korjaustöitä varten myönnetty määräraha . . . . 79 
Vuosirahansääntö, Helsingin kaupungin museon lautakunnan 129 

„ oikeusaputoimiston 1 3 0 

n poliisilaitoksen uusi ^ 
n revisionikonttorin · 131 
„ teknillisten laitosten hallituksen 143 

Vuotia, muokkaamattomia, varten järjestettävät varastopaikat 169 
Vähittäismyynti, viinien y. m., sen järjestäminen 240 

„ väkiviinajuomain, sen järjestäminen c. . 240 
„ „ yksinoikeuden pitentäminen 240 

Vähittäismyyntioikeuksia, mallasjuomain 239 
„ viinien y. m 240 
„ väkiviinajuomain 239 

Väkiviinajuoma-asiain valmisteluvaliokunnan vaali 243 
Väkiviinajuomain anniskelu- ja vähittäismyyntioikeuksien myöntäminen 239 

„ anniskelun ja vähittäismyynnin järjestäminen 240 
„ „ „ „ yksinoikeuden pitentämi-

nen 240 
Väki viinan tukkukaupan harjoittaminen 239 
Väliaikaiset kulkutautisairaalat 133, 184 
Välikirjain kaavakkeet, talojen puhtaanapitoa koskevain 275 

Yhdistyksille myönnetyt avustukset anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 155, 156 
Yhdistys Arbetets vänner, katso Arbetets vänner. 

„ Eläinten ystävät, sille myönnetty määräraha koirain hoitoa ja lo-
pettamista varten 169 

„ Helsingin nuorten miesten kristillinen, sille anniskeluosakeyhtiön 
voittovaroista myönnetty määräraha 155 

» » uimaseura, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 156 

yy yy Ursinin kallion uimalaitoksen luovuttaminen 
sille . 26 

„ hyväntekeväisyyden järjestämis-, sille anniskeluosakeyhtiön voitto-
varoista myönnetty määrä-
raha / 156 

n yy yy myönnetty määräraha töiden 
jakamiseksi köyhille naisille 

138, 156 
Konvalescenthem-Toipumakoti, sille anniskeluosakeyhtiön voitto-
varoista myönnetty määräraha 156 
lastenhoidon edistämiseksi, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 156 

„ Maitopis&ra, Bllle aimiskduosakeyhtiöii voittovaroista myönnetty 
määräraha 156 

„ Martha-, sen Helsingin osastolle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 156 

„ risatautisten lasten parantola-, sille anniskeluosakeyhtiön voitto-
varoista myönnetty määräraha 156 

„ Ruokaa Helsingin köyhille kansakouluoppilaille, sille anniskeluosake-
yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 155 

„ Sokeain ystävät, sen maksutonta vedensaantia tarkoittava esitys.. 146 
Kunnall. kert. 1911. 64 
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Yhdistys Sokeain ystävät, sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-
netty määräraha 156 

n n 71 i, F. J. von Beckerin lahjoitusrahastosta myön-
netty määräraha 158 

„ Suomen höyrykattila-, kaupungin liittyminen siihen 272 
„ ukkokoti-, sille suoritetut varat 153 
„ Valkonauha-, sen lastenkotien ottaminen kaupungin haltUUll 168 
» » sille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty 

määräraha 155 
Yhteenrakentaminen, tonttien 5, 197, 269 
Yhteiskunnallinen keskusliitto 128, 451 
Yhteisopetus kansakouluissa 216 
Yhteistyön aikaansaaminen kaupunkikuntain kesken 199 

„ „ sivistyslaitosten johtokuntain kesken 217 
Yksinoikeus, väkiviinajuomain vähittäismyynnin ja anniskelun, sen pitentä-

minen 240 
Yleinen käymäläin puhtaanapito 357 

„ „ „ sitä varten 1912 vuoden menosääntöön otettu 
määräraha 110, 191 

Yleiset paikat, niiden puhtaanapito 356 
„ „ niitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 

93, 100, 190 
„ „ rakennuskonttorin niillä suorittamat työt 341 
„ rasitukset, kaupungille kuuluvat 187 
„ työt, niiden hallituksen johtosääntö 217 
„ „ „ „ jäsenten vaali 244 
„ „ niitä varten 1912 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 189 

Ylimääräiset inventtaajat, kaupunginkassaan 269 
Yliopistolle myyty maa-alue 3 
Yliopiston luovuttama maa-alue Unioninkadun laajentamista varten 12 
Ylitarkastajan, väliaikaisen, palkkaaminen vaivaishoitoon 137, 215, 235 
Ylitys, koleraparakkien korjausmäärärahain 133 

„ kotien desinfioimisinäärärahan 135 
„ maistraatin tarverahain määrärahan 116 
„ Marian sairaalan määrärahan 134 
„ terveydenhoitolautakunnan tarverahain määrärahan 132 
„ vaivaishoidon määrärahain 138 

Yömaja, pelastusarmeijan, sitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 156 

Äggelbyn huvilayhdyskunta, katso Oulunkylä. 
„ kartanon korjaustyöt 81 
„ kylässä olevan maa-alueen hankinta 10 

Ärtin, Alex., rahaston korkovarain käyttäminen 153 




