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„ palkkasääntö 123 
„ tulot ja menot 329, 330 
„ vuosikertomusten painatus 234 

Kaupunginkomendantin asettaminen 92 
Kaupunginkätilön evätty palkankorotusanomus 97 
Kaupunginorkesterin henkilökunnan uudet sopimuskaavakkeet 385 

„ kunnallistuttaminen 235—237, 386 
„ soittajille myönnetty palkanlisäys 125 
„ tarjokasryhmä 386 
„ toiminta 383 
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" Kaupunginpuutarha, uusi vuokratariffi 385 
n määräraha sen rakennusten korjauksiin 25 
n „ tien teettämistä varten sinne 50 
„ sen hedelmäpuiden tuotanto 252 
n sähkövalon laitattaminen sinne 131 

Kaupunginpuutarhurin luontoisedut 251 
Kaupunginvaltuuston alistus laillisuuden palauttamisesta 186 

n ensimmäiselle ja toiselle sihteerille myönnetty virkaero 245 
„ jäsenten palkkio 72 
n jäsenyys, vapautus siitä 255 
„ kanslian uusi palkkasääntö 72 
„ kokoonpano 1 
„ kokoukset 2 
„ puheenjohtajan erojaispuhe 188 
„ sihteerin virkojen hoitaminen 245 
„ valmisteluvaliokunta 2 
„ v. t. sihteerin palkka 72 

Kaupunginvaltuutettujen vaalia varten myönnetty määräraha 68 
„ vaalipäivä 255 

Kaupunkiliitto, Suomen, Helsingin kaupungin yhtyminen siihen 253 
Kaupunkilähetykselle myönnetty apuraha 165 
Keittiökasvien viljelys kaupungin maalla 31 
Keittiötähteiden talteen ottaminen 137, 237 
Kenraali Mannerheimin rahasto, sen hoito 162 
Kenttäintendenttivirasto, saksalainen, huoneiston vuokraaminen sille 91 
Kerjuu 307 
Kertomus kaupungin lahj oitusrahastoj en tileistä j a tilinpäätöksestä vuodelta 1917 55 

„ „ tileistä ja tilinpäätöksestä vuodelta 1917 55 
Keskuslämmityslaitos, kaupungin, sen valvontamäärärahaan myönnetty lisäys 139 
Kesäkurssit kansakouluoppilaille, niiden järjestämistä varten myönnetty 

määräraha 163 
Kesälastentarhoja varten myönnetty määräraha 123 
Kesäloma, kaupungin orkesterin henkilökunnan 235 

„ „ työntekijöiden 242 
„ „ virka- ja palvelusmiesten 241 
„ rakennuskonttorin työntekijäin 335 

Kesäpäiväparantola, Oulunkylän, murtovarkaus siellä 99 
„ „ sille myönnetty lisämääräraha 99 

Kesätyöskentely, lasten, sitä varten myönnetty määräraha 165, 168 
Kiertokirje kapinan aikaisten asiakirjain talteen ottamisesta 186 
Kiitosadressi kreivi R. von der Goltzille 187 
Kiitoskirjelmä Ruotsin lähetystölle 187 
Kiitossähkösanoma Saksan valtakunnan hallitsijalle 186 
Kilpailu Vanhan kirkon puiston sotilashautojen koristamisesta 145 
Kirjahyllyt, tilastokonttorin hävinneet, vaatimus niiden korvaamisesta 293 
Kirjapaino, sen ostaminen kaupungille 234 
Kirjasto, katso Kaupunginkirjasto. 
Kirkkorakennus Apollonkadun tontilla n:o 5 a 17 
Kissat, niiden lopettamista varten myönnetty määräraha 144 
Kivelän sairaala, hevosen ostoa varten myönnetty määräraha 107 

» » kaluston „ „ „ <» „ 107 
n n sen lisämääräraha 107 
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Kivelän sairaala, sen palkkasääntö 106 
„ „ „ sisustustyöt 24 
„ „ uusien osastojen sisustamista varten myönnetty määräraha 107 

Koirat, määräraha niiden lopettamista varten 144 
Koiravero, sen lyhentäminen 285 
Koleraparakit, n. s., niiden sisustaminen influensasairaalaksi 110 
Komitea invaliidirahaston hoitamista varten 262 

„ kalliinajanlisäysten myöntämistä varten poliisilaitokselle 86 
„ kansanlastentarhain vastaista asemaa koskevaa kysymystä varten 28 
„ kaupungin sairaalain elintarvehankintaa varten 155 
„ „ „ sääntöjen laatimista varten 230 
„ „ vakinaisten tulojen lisäämistä varten 262 
„ keittiötähteiden talteen ottamista varten 237 
„ koulunuorison luistelu-urheilun edistämistä varten 144 
„ maan tulevan kuninkaan vastaanottamista varten 188 
„ muistomerkkien hankkimista varten Vanhankirkon puistikon soti-

lashaudoille 145 
„ sotilashenkilöiden ravitsemista varten 91 
„ suuremman yhtäläisyyden saavuttamista varten satamahallintoon .. 233 
„ vakinaisessa sotapalveluksessa olevain tai kaatuneiden sotilashenki-

löjen perheiden avustamista varten 88 
„ katso myös Toimikunta ja Valiokunta. 

Konserttipalatsin rakentaminen 385 
Kontrahti sähkövoiman hankkimisesta sähkölaitoksen ja aktiebolaget Gottfr. 

Strömberg osakeyhtiön kesken 132 
Konvalescenthem-Toipumakoti yhdistykselle myönnetty määräraha 166 
Kordelinin, Alfred, avustusrahasto, sen vastaanottaminen 162, 307 
Korjaukset, Aleksanterinkadun talon nro 1 25 

» «, 2 2 - 2 4 30 
„ Bodan tilan asuinrakennusten 8 
„ Domarbyn kartanon 31 
„ ent. seurahuoneen 25 
„ kansakoulutalojen 25 
„ kauppahallien 25 
„ kaupunginpuutarhan rakennusten 25 
„ Kullan torpan 24 
„ kunnalliskodin 25 
„ kunnan työväenasuntojen 25, 29 
„ Oulunkylässä sijaitse vain rakennusten 25 
„ palolaitoksen talojen 25 
„ poliisilaitoksen rakennusten 25, 29 

sairaalain 23,24, 25 
„ tavarakatosten 25 
„ Toivoniemen kasvatuslaitoksen 28 
„ tulli- ja pakkahuonerakennusten 25 
„ ja kunnossapito, kaasulaitoksen 45 
n „ „ katujen ja yleisten paikkain 48 
n „ „ laiturien ja virutushuoneiden 50 
,, „ „ Mynttirannan 50 
n n „ sairaalarakennusten, niiden määrärahan ylitys 23 
„ n „ * satainain 51 

„ sähkölaitoksen 45 
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Korjaukset ja kunnossapito, vesijohtojen 44 
Korkeajännitteiskaapelin teettämistä varten Katajanokan valtionkonepajoihin 

myönnetty määräraha 45 
Korkeasaaren eläintarha, anomus sen lakkauttamisesta— 54 
Korkeasaari, vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha sen istutusten 

kunnossapitoa varten 54 
Korkeusmääräykset, tonttirajain 189 
Korpaksen talo, sen eräiden osien pakkolunastus 11 
Kotikallion kansanlastentarha, kapinanaikana sitä kohdanneet vauriot 123 
Kotikasvatusyhdistykselle myönnetty määräraha 166 
Koululaisten maksuttomat merikylvyt 30 
Kulkutaudit, niiden vastustamismäärärahan ylitys ja lisäys 101 
Kulkutautisairaala, henkilökohtainen palkanlisäys sen koneenkäyttäjälle 105 

„ määräraha inetallisorvin hankkimista varten 105 
„ sen palkkasääntö 104, 105 
„ sille myönnetty määräraha kaluston ostoa varten 105 
„ „ „ „ sairaalatarvikkeiden ostoa varten 105 
„ sitä varten myönnetty määräraha 105 

Kullan torppa, korjaukset siellä 24 
„ „ lastenkodin perustaminen sinne 114 
„ „ sen huvilatiluksen hankinta 8 
„ „ „ lastenkodin budjetin vahvistaminen 114 
„ „ „ „ toiminta 313 

Kuningas, maan tuleva, toimenpiteet hänen vastaanottamisekseen 188 
Kunnallisasetuskokoelman määrärahan ylitys 69 
Kunnallisen yksipäiväisen kirjaltajakoulun johtokunnan puheenjohtajan 

vaali 261 
„ „ „ perustaminen 230 

» » säännöt 231 
Kunnalliset työväenasunnot, korjaukset niissä 25, 29 

„ „ lisämääräraha niitä varten 139 
„ „ niiden hoito 356 
„ „ „ määrärahain ylitys 139 
„ „ „ sisustus- y. m. työt 28 

Kunnallishallinto, sitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määrä-
raha 173 

Kunnalliskoti, sen henkilökunta 304 
„ „ korjauksia varten myönnetty määräraha 25 
„ „ palkkasääntö 113 
„ „ sikalaa varten myönnetty määräraha 137 
„ „ „ „ myönnetyn määrärahan ylitys 24 
„ „ sisustus 24 
„ „ sisustustöitä varten myönnetty määräraha 24 
„ „ uusien toimihenkilöiden palkkaamista varten myönnetty 

määräraha 114 
„ „ vuosikertomus 315 
„ „ väliaikaisen sairaalan lakkautus 24 
n n n » palkkasääntö 110 
„ siellä sattuneet väkivaltaisuudet 243 
„ sinne johtavan raitiotieradan kuntoonpanettaminen 42 
„ valitukset siellä esiintyneistä epäkohdista 243 
„ vesijohto sen sikalaan 44 
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Kunnalliskoti, viransijaisuusmääräraha sen lääkärille 114 
Kunnallispormestariksi nimitetty ent. pormestari J. von Haartman 245 
Kunnan huoneenvuokralautakunta, sen varoista kavalletun rahamäärän tileistä 

poistaminen 80 
„ „ sille myönnetty lisämääräraha 80 
„ „ sitä varten vuoden 1919 menosääntöön 

otettu määräraha 173 
„ työnvälitystoimisto, sen johtajan antama vuosikertomus 359 
„ „ „ palkkasääntö 79 
„ „ sille myönnetty lisämääräraha 79 
„ työtarkastajat, niiden virkaanottaminen 243 
„ viranpitäjät, heidän eläkeperusteensa 198 
„ „ „ palvelusehtonsa 190, 194 

Kutsuntalautakunnan jäsenille suoritettu palkkio 96 
Kuuromykkäyhdistys Helsingissä, sille myönnetty määräraha 165 
Kyydinpitoa varten myönnetty määräraha 169 
Kärbölen kylä Helsingin pitäjää, erinäisten sen tilain osto 4 
Käsityöläisopetuksen uudesti järjestäminen 234 
Kätilöt, korotettu palkkio heille 97 
Käyttö, valtiolle luovutettujen Katajanokalla olevien alueiden 14 
Käyttöoikeus, n. s. sapöörikasarmin rakennusten 34 

Lahjapalkkio, sen evätty anomus 160 
„ suomenkielisten kansakoulujen siivoojattarille 118 

Lahjoitus kaatuneiden soturien muistoksi 162 
Lahjoitusrahastot, kaupungin, niiden hoitokertomus vuodelta 1917 55 
Laiduntamisoikeudet 275 
Lainat, tulot niistä vuoden 1919 tulosäännön mukaan 183, 184 

„ kahta vuotta pitemmällä takaisinmaksuajalla 55 
Lainavarain osoittaminen erinäisiin tarkoituksiin 55 

„ „ „ „ siitä tehty lopullinen päätös 55 
Laiturin korjaus 50 
Lapinniemen hallintaoikeuden palauttaminen kaupungille.. 16 
Lappe, K., insinööri, otettu kaasutehtaan johtajaksi 249 
Lapset, avioliiton ulkopuolella syntyneet, toimenpiteitä heidän hyväkseen . . 120 
Lastenhoidon edistämisyhdistys, sille myönnetty määräraha 166 
Lastenhoidontarkastaj an toiminta 309 
Lastenkamariosastot, kansanlastentarhain, määräraha niiden perustamista 

varten 123 
Lastenkodin perustaminen Kullan torppaan 8, 114 

„ „ Ryttylän tilalle 166 
Lastenkodit, lisämääräraha niille 21 

„ vaivaishoidon 312 
Lastenkotien tarkastus 286 

„ ylläpitoa varten myönnetty määräraha 165 
Lastenseimet, niille myönnetty määräraha 165 
Laurell, Hulda, kaitsija, hänelle myönnetty oikeus virkavuosien lukemiseen 98 
Lausunto elintarpeiden hankkimisesta kaupungin sairaaloihin 155 

„ erään Drumsön osan luovuttamisesta kaupungille 8, 9 
„ Helsingin ja Hangon—Hyvinkään radan välisen rautatielinjan 

rakentamisesta 34, 35 
„ kalliinajanlisäyksestä poliisilaitokselle 86 
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Lausunto kaupungin kassa- ja tililaitoksen uudistuksesta 199, 208 
„ „ satamaolojen järjestämisestä 36 
„ „ viranpitäjäin palkanjärjestelystä 57, 58 
„ „ virka- ja palvelusmiesten esiintymisestä kapinan aikana 185 
„ keittiöjätteiden talteenottamisesta 237 
„ Munkkiniemen yhdyskunnan erään osan rakennuskaavaehdotuk-

sesta 3 
„ poliisimenosäännön edelleen korottamisesta 83 
„ Suomen kansalaisuushakemuksien tutkimisesta 253 
„ Turun kasarmialueen omistus- ja käyttöoikeudesta 12 
„ uuden obligatiolainan ottamisesta 56 
„ vakinaisessa sotapalveluksessa olevain kaatuneiden sotilashenki-

löjen perheiden avustamisesta 88, 89 
Lausuntoja elinkeinohakemuksista 254 

„ Suomen kansalaisuushakemuksista 254 
Leikinjohtajatarten palkkaamista varten myönnetty määräraha 144 
Leikkipaikka Pakaan alueella, sen aitaaminen 51 
Leivinuunein teettäminen kunnallisiin työväenasuntoihin 28 
Lihantarkastusasema, sen henkilökunnan vähentäminen 101 

„ „ johtajanvirka 248 
„ „ korotettu taksa 100 
„ „ palkkasääntö 100 
„ „ vanhemmaksi tarkastuseläinlääkäriksi otettu eläin-

lääkäri 1 . W. Hällfors 248 
Liikennekonttori, sen lisämääräraha 75 

„ „ määrärahain ylitys 75 
„ „ nuoremman konttorikirj urin viran täyttäminen 247 
„ „ sen palkkasääntö 74 
„ virkaero sen nuoremmalle konttorikirj urille 247 

Liikennemaksujen korotus 75 
„ poisto 285 

Liitto ruumiillisen kasvatuksen edistämiseksi, sitä varten vuoden 1918 meno-
sääntöön otettu määräraha 144 

Lindberg, A. V., valtuuston ensimmäinen sihteeri, hänelle myönnetty virkaero 245 
Lindfors, A. I., merikapteeni, valittu satamakapteeniksi 247 
Lisätty kaupunginvaltuusto 11, 55 
Lojander, J. F., lääket. lis., valittu terveystoimiston lääkäriksi 248 
Luistelu-urheilun edistämistä varten myönnetty määräraha 144 
Luontoismajoituksen osoittaminen 95 
Lupa harjoittaa huutokauppaa 255 

„ „ myrkyllisten aineiden kauppaa 255 
„ „ rohdoskauppaa 255 
„ hiilien korjaamiseen satamista 280 
„ jäänottoon 278 
„ kaisi anottoon 278 
„ n. s. kahvikojujen pitämiseen 277 
„ sähköjohtojen asettamiseen 278 
„ vallihaudan laittamiseen Kaivopuistoon 280 

Lämmityslaitokset, kaupungin, lämpöteknikon asettaminen niitä varten 245 
Länsiranta, erään katoksen teettäminen sinne 278 
Lääkärien ja sairaanhoitohenkilökunnan, sairaaloista erillään olevien, palkka-

sääntö 96 
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Lääkärinapu äkillisissä taudintapauksissa, sitä varten myönnetty määräraha 97 
Lääkäripäivystys sunnuntai- ja pyhäpäivinä, sitä varten myönnetty lisä-

määräraha 97 
Lääninvankilan alueen Katajanokalla hankkiminen kaupungille 16 
Lövkullan palstatilan osto 6 

Maalaustyöt, kaupungin,'Suomen maalarityönantajaliiton esitys niiden järjes-
tämisestä 138 

„ lisäkorvaus niistä 138 
Maanostot 4—8 
Maatilat, kaupungille kuuluvat, niiden hoidon uudesti järjestäminen 32 
Maidonhankinta vähävaraisten kotien lapsille 158 
Maidon kustantaminen saksalaiseen sotilassairaalaan 91 
Maistraatti, avioliittoasiani notaarin palkkaaminen 67 

„ „ notaarien kalliinajanlisäysten korottaminen 68 
„ sen palkkasääntö 68 
„ „ tarverahain lisämääräraha 68 
„ „ viransijaisuusmäärärahat 67 
„ „ virkamiesten menettämäin virkasivutulojen korvaus 67 
„ sitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha 173 

Maitopisara yhdistykselle myönnetty apuraha 166 
Majalarakennus, Hietaniemenkadun, määräraha ullakkokonttorien laitta-

miseksi sinne 29 
Majoitus 26, 91—95, 275 
Majoituslautakunta, palkanlisäyksiä sen henkilökunnalle 95 

„ sen antama vuosikertomus 342 
„ „ kaluston tileistä poisto 96 
„ „ palkkasääntö 174 
„ sille myönnetty lisämääräraha 95 
„ „ „ määräraha ylimääräisten työvoimain 

hankkimista varten 95 
Makkien puhtaanapitoa varten myönnetty määräraha 54 
Malmbyn kylässä sijaitsevan palstatilan evätty ostotarjous 6 
Malmin suojeluskunnan evätty avustusanomus 169 
Mankala fors aktiebolag, sen osakkeiden osto 11 
Mannerheim, G., kenraali, hänelle myönnetty määräraha avustusten jakamista 

varten 147 
„ katso myös Kenraali Mannerheim. 

Marian sairaala, virkaero sen ylilääkärille 249 
„ sen korjaukset 23 

„ „ „ määrärahat 104 
„ „ „ palkkasääntö 102 
„ „ sotilaiden ja punakaartilaisten sairasmaksujen tileistä poisto 102 

Marraskuun lakko vuonna 1917, väkivaltaisuudet kunnalliskodissa sen aikana 243 
Marsio, A., insinööri, evätty esitys ikäkorotusoikeuden suomisesta hänelle . . 130 
Matka-apuraha rakennusmestari K. V. Hedmanille 161 
Meno- ja tulosääntö vuodelta 1919 171—172 
Merholma, sen eräiden osain osto 10 

„ „ erään osan vuokraoikeuden lunastaminen 11 
Metodisti-episkopalinen seurakunta, ruotsalainen, tontin luovuttaminen sille 17 
Metsäin, kaupungin, hoito 340 
Miekkakalan kiinteimistö osakeyhtiön anomus tonttien yhdistämisestä 190 
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Mielisairaala, katso Niekbyn mielisairaala. 
Mietintö, katso Lausunto. 
Muistomerkin pystyttäminen kaatuneille ja murhatuille suojeluskuntalaisille 146 
Muistomerkki kaatuneille sotureille, lahjoitus sitä varten 162 
Munkkiniemen-Hagan raitiotien matkustajamaksujen korotus 43 
Munkkiniemen yhdyskunnan erään osan rakennuskaavaehdotus 3 
Munsterhjelm, A., eläinlääkäri, määrätty toistaiseksi hoitamaan kaupungin-

eläinlääkärinvirkaa 248 
Muonitustoimikunnan kertomuksen laatimisesta myönnetty palkkio 159 
Murtovarkaus Oulunkylän kesäpäiväparantolassa 99 
Museo, biologinen, anomus sen perustamisesta 54 
Museolautakunnan vuosikertomus 382 
Musiikilautakunnan, palkkasääntö 125 

„ vuosikertomus 383 
Muuntajakoneiston osto raitiotiekäyttöä varten 130 
Myynti, kaupungille kuuluvain rakennusten 280 

„ tonttien, katso Tontit. 
Myyntipaikat narinkassa, niiden vuokramaksujen korotus 277 
Mäntymäelle laitetut hautauspaikat 33, 144 
Mäntymäki, evätty anomus uusien tenniskenttäin järjestämisestä sinne 52 

Narinkkapaikkain vuokrat 277 
Nautaeläimet, niiden pitämistä koskevat määräykset 226 
Navetta, Domarbyn kartanon, määräraha sen korjauksiin 31 
Niekbyn mielisairaala, korvaus sen toimihenkilöille nauttimatta jääneestä va-

paasta ruuasta 109 
„ „ lisäloman hankkiminen sen hoitohenkilökunnalle 108 
„ „ lisäsairassijain laittaminen sinne 109 
„ „ metallisorvin ja hevosen ostamista varten myönnetty 

määräraha 109 
„ „ navettarakennuksen teettäminen sinne 24 
„ „ palstatilain ja rakennusten osto 7 
„ „ rautasuodattimien hankkiminen sinne 24 
„ „ sen korjaukset 7, 24 
„ „ „ palkkasääntö 108 
„ „ sitä varten myönnetty lisämääräraha 109 
„ „ sähkövirran anto sen voimakeskuksesta 109 

Nuorten miesten kristillinen yhdistys, sille myönnetty apuraha 165 
Nyäker, sen pakkolunastus H 

Obligatioiden arvonta 280 
Obligatiolainan, uuden, ottaminen 
Oikeusapulautakunta, jäsenen vaali siihen 256 
Oikeusaputoimisto, senaatinkanslisti S. Ilmanen määrätty sen v. t. oikeus-

avustajan apulaiseksi 247 
„ sen palkkasääntö 80 
„ „ vuosikertomus 350 

Olsson, S., kaupunginpuutarhuri, kantelut häntä vastaan 251 
Operettiseurue, saksalainen, sen evätty avustusanomus 169 
Opetuslaitokset-nimistä julkaisua koskeva päätös 234 
Opetuslaitoksia varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha 176, 177 
Oppikoulujen vanhempain neuvosto, sen jäsenten vaali 262 
Osakeyhtiö Börs, vahingonkorvausta sille 171 

Kunnall. kert. 1918. 
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Osakeyhtiö Gottfr. Strömbergin anomus sähköjohtojen asettamisesta 278 
n „ sähkölaitoksen kanssa tekemä sähkövirran 

hankintavälikirja 132 
„ Hietalahden laivatokka ja konepaja, erään alueen vuokraami-

nen, sille 
„ M. G. Steniuksen ja kaupungin välinen muutettu toimilupakirja 43 
„ ny a varvet, sen anomus saada teettää asuinrakennuksia Sinivuo-

ren maalle 
„ nya varvet, sen anomus saada vuokrata alue Sinivuorenmaalta 19 
.„ seurahuone, sen vahingonkorvausanomus 170 
„ suomalainen luistinrata', sille myönnetty määräraha 144 
„ Suomen teollisuuskonttori, erään Drumsön osan luovuttaminen 

. sille 8 

„ Toi v m an s aktiebolag, sen osakkeiden osto 5 
Osakkeiden, Helsingin, makasiiniosakeyhtiön, merkitseminen 11 

„ Hertonäsin maatilan, hankkiminen kaupungille 279 
„ Mankala fors aktiebolag yhtiön, ostaminen 11 

Osto, eräiden Merholman osain ynnä vesialueen 10 
„ erään Drumsön osan, evätty tarjous 8—10 
„ exhaustorien, kaasulaitosta varten 45 
„ maatilain 4—8 
„ Malminkadun talon n:o 36 12 
„ Mankala fors aktiebolag yhtiön osakkeiden, sitä koskevan päätöksen 

vahvistus 11 
„ muuntajakoneiston, sähkölaitokseen 130 
„ Oulunkylän Kullan torpan huvilatiluksen 8 
„ Tolvmans aktiebolag yhtiön osakkeiden 5 
„ työkalujen, hätäaputöitä varten, siihen myönnetty määräraha 153 

Oulunkylän ja kunnalliskodin välisen kapearaiteisen radan kuntoonpanetta-
minen 42 

„ lastenkoti 312 
„ taajaväkinen yhdyskunta, sen järjestyssäännöt 253 
„ yhdyskunnan järjestyssääntöjä koskeva lausunto 253 

Paikkavuokrat, narinkan 277 
Painatustöiden, kaupungin, järjestäminen 234 
Pakaan alue, erään sen osan aitaamista varten myönnetty määräraha 51 

„ „ sen tasoitustyöt 46, 47 
Pakinkylän huvilayhdyskunnan alueen korkeusmittaussuunnitelman laatiminen 4 

„ rakennuskaavan laatiminen 4 
Pakkahuone, Länsirannan, sähkövalaistus sen ympäristöön 131 
Pakkolunastus, Brunakärrin ja Nyäkerin tiluslohkojen 11 
Paldani, O., vanhempi kaupunginkirjuri, hänelle myönnetty virkavapaus 74 
Palkanjärjestely, kaupungin viranpitäjäin 57 

„ palolaitoksen 81 
•n rakennustarkastuskonttorin 77 

Palkankorotus holhouslautakunnan sihteerille 79 
„ kansanlastentarhain opettajattarille 122 
„ palomiehistölle 81 
„ rakennuskonttorin viran pitäjille 139 
„ sosialilautakunnan vahtimestarinapulaiselle . 80 

• n talojen isännöitsijöille 139 
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Palkankorotus, teknillisten laitosten hallituksen sihteerille . . 126 
„ vaivaishoitohallituksen sihteerille — 111 
„ yleisten töiden hallituksen sihteerille 136 
„ katso myös Palkanlisäys. 

Palkanlisäys, henkilökohtainen, kulkutautisairaalan koneenkäyttäjälle 105 
„ „ satamakonstaapeleille 77 
„ „ tilastokonttorin johtajalle ja ensimmäiselle 

aktuaarille 77 
„ „ vaivaishoitohallituksen kamreerille 111 
„ kaupungin viranpitäjille 61 

Palkka, valtion palvelukseen kutsuttujen kunnallisten toimihenkilöiden 66 
Palkkalautakunta, sen asettaminen 190 

„ „ johtosääntö 192 
„ „ määrärahat . . 80 
„ „ menosääntö 80 
„ „ vaali . 2 6 1 

Palkkasääntö, asuntotarkastuksen 98 
„ Humaliston sairaalan 110 
„ kaasulaitoksen 128 
„ kansan]astentarhain johtokunnan * 122 
„ kasvatuslaitosten — 120 
„ kasvatuslautakunnan * · · 119 
„ kauppahallien 125 
„ kaupunginkirjaston 123 
}y- kaupunginmuseon 125 
„ kaupungin sairaalaylihallituksen 101 
„ kaupunginvaltuuston kanslian 72 

Kivelän sairaalan 106 
„ kulkutautisairaalan 104 
„ kunnalliskodin ja sen yhteydessä olevien laitosten 113 
„ kunnalliskodin väliaikaisen sairaalan 110 
,> kunnan työnvälitystoimiston 79 
„ lihantarkastusaseman 100 
„ liikennekonttorin 74 
„ maistraatin 68 

Marian sairaalan 102 
„ musiikkilautakunnan 125 
„ Nickbyn mielisairaalan 108 
„ oikeusaputoimiston 80 
„ palolaitoksen 82 
„ poliisilaitoksen 82 
„ raastuvanoikeuden 71 
„ raatihuoneenarkiston 71 
„ rahatoimikamarin 73 
„ rahatoimikonttorin 74 
„ rakennuskonttorin. 136 
„ revisionikonttorin 78 
„ ruotsinkielisten kansakoulujen. 116 
„ sairaaloista erillään olevien kaupungin lääkärien ja sairaan-

hoitohenkilökunnan 97 
„ satamakonttorin 76 

- » sosialilautakunnan 80 



404 Asialuettelo. 

Palkkasääntö, suomenkielisten kansakoulujen 116 
„ sähkölaitoksen 129 
„ terveydellisten tutkimusten laboratoorin 99 
„ terveydenhoitolautakunnan 96 
„ terveyspoliisin 98 
„ tilastokonttorin 77 
„ tyttöjen ammattikoulun 115 
„ työväenopiston 124 
„ ulosottolaitoksen 72 
„ vaivaishoitohallituksen 111 
„ valmistavan poikain ammattikoulun 115 
„ veneeristen tautien vastustamista varten olevan terveystoimiston 99 
„ verotusvalmistelukunnan 78 
„ vesijohtolaitoksen 126 
„ virallisten syyttäjäin 71 

Palkkionkorotus kaupungin sairaalaylihallituksen toimihenkilöille 101 
„ kätilöille 97 
„ ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan sihteerille 117 
„ „ „ „ taloudenhoita-

jalle 117 
Palkkiota kaupungin irtaimen omaisuuden inventtaajille 207 

„ kaupunginvaltuutetuille 72 
„ muonituslautakunnan kertomuksen laadinnasta 159 

Palokunta, vapaaehtoinen 299 
Palolaitoksen avustusrahasto 299 

„ kalusto ja välineet 299 
„ menot vuonna 1918 300 
„ rakennuksissa toimitetut korjaukset 25 
„ sairaankuljetus vaunujen käyttö 299 
„ sairaiden kuljetus, sitä varten myönnetty määräraha . . . 81 

Palolaitos, sen palkkasääntö 82 
„ sille myönnetty lisämääräraha 81 

Palolaitosta varten 1919 vuoden menosääntöön otettu määräraha 174 
Palomiehistölle myönnetyt maksuttomat kylvyt Ursinin uimahuoneella 30 
Palomiehistön palkkaetujen muutokset 81 
Palotoimikunnan laatima vuosikertomus 296 
Palovahingonkorvaukset pilaantuneesta omaisuudesta 298 
Palvelusehdot, kunnallisten viranpitäjäin 190—194 
Pankkishekkien, kapinanaikaisten, lunastaminen 147 
Paraati Senaatintorilla, ylimääräinen kestitys siihen osaaottaneille joukoille 147 
Parantolayhdistys, risatautisten lasten, sille myönnetty määräraha 167 
Pauligin, G., lahjoitusrahasto, siitä myönnetty matkastipendi 161 
Pelastusarmeijan lasten päiväsiirtola 313 

„ lastenseimi, sen voimassapitoa varten myönnetty määräraha 168 
Perunajauhot, takavarikoidut, kysymys niiden luovutushinnasta 154 
Perunanvi l je lykseen luovutet tuja palstoja 274 
Pesulaitoksella järjestetyt hätäaputyöt naisille 372 
Petrolivalaistuksen vaihtaminen sähkövalaistukseen eräissä kaupunginosissa 131 
Pikkukoulunopet ta ja tarseminaar i , ruotsalainen, sitä var ten myönnet ty lisä-

mää rä r aha 
Pitennys, rakennusajan 8 

Poliisijärjestyksen eräiden pykälien muuttaminen 228 
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Poliisikoulun kustannukset 84 
Poliisilaitoksen huoneisto Fredrikinkadulla, sähköjohtojen laittaminen sinne 29 

„ kalliinajanlisäys 86 
„ kaluston tileistä poisto 85 
„ osoite- ja tiedonantotoimistojen huoneisto 25 
„ palkkasääntö 82, 84 
„ rakennusten korjaukset 25, 29 
„ vuokramäärärahan lisäys 87 
„ vuosirahasäännön edelleen korottamisesta annettu lausunto 83 
„ „ vahvistamiseen liitetty varaus 84 

Poliisilaitos, eräiden n. s. sapöörikasarmin rakennusten luovuttaminen sille 34 
„ sitä varten myönnetyt määrärahat 85, 86, 174 

Poliisimiehistön kirjastolle y. m. myönnetty määräraha 86 
„ maksuttomat kylvyt Ursinin kallion uimahuoneella 30 
„ palkka kapinan ajalta 85 
„ varastetun omaisuuden korvaaminen 87 

Poliisin koiratarhan korjauksiin myönnetty määräraha 30 
Poliisivankilan laajentaminen 29 
Poliklinikat, niitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha 174 
Privata svenska flickskolan i Helsingfors, sille luovutettu tontti 17 
Puhtaanapitolaitoksen ent. johtajan palauttaminen virkaansa 252 

„ korjaukset ja kunnossapito 54 
„ lisämääräraha 53 
„ määrärahojen ylittäminen 53 
„ tulot vuoden 1919 tulosäännön mukaan 182 
„ työntekijöille korvausta lakon ajalta 138 
„ v. t. johtajan palkkaus 138 

Puhtaanapito-osaston, rakennuskonttorin, järjestäminen erilliseksi laitokseksi 237 
„ „ „ toiminta 339 

Pulakauden aikaisten toimikuntain tilien tarkastus 157 
Puutarhatöitä lapsille, sitä varten myönnetty määräraha 165, 168 
Päivystysapulaisen palkkaamista varten vaivaishoitohallituksen Sörnäsin 

kansliaan myönnetty määräraha 112 
Päivähoito lastensiirtolassa 313 

Raastuvanoikeus, korvaus menetetyistä virkasivutuloista 70 
„ määrärahoja sen viransijaisia varten 69 
„ „ „ väliaikaisia osastoja varten 69 
„ sen palkkasääntö 71 
„ „ puheenjohtajan palkkionkorotus 69 
„ „ virkalomamäärärahain korottaminen 69 
„ sitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha .. 173 

Raatihuoneen siivoamismäärärahan lisäys 139 
Raatihuoneenarkiston palkkasääntö 71 
Rahasto, Alex. Ärtin, siitä myönnetty määräraha kesäkurssien järjestämistä 

varten 163 
„ Alfred Kordelinin avustus-, sen vastaanotto 162, 307 
„ Emma Grefbergin, sen korkovarain käyttö 314 
„ Gustav Pauligin lahjoitus-, siitä myönnetty matkastipendi 161 
„ K. H. Renlundin lahjoitus-, sen korkovarain käyttö 285 
„ kenraali Mannerheimin, sen muodostaminen 162 
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Rahasto, kunnollisen palvelusväen palkitsemis-, apurahoja siitä 161 
„ O. Rosenqvistin stipendi-, apumaksu siihen 161 

Rahastot, vaivaishoidolle lahjoitetut, niiden korko varain käyttö 306, 307 
„ katso myös -Lahjoitusrahastot. 

Rahatoimikamari, lisämääräraha sen virkamiesten palkkaamista varten . . . . 73 
„ sitä varten 1919 vuoden, menosääntöön otettu määräraha 173 

Rahatoimikamarin ensimmäisen sihteerin pohjapalkan korotus 73 
„ jäsenet 264 
„ kokoonpano 256 
„ kokoukset 264 
„ palkkasääntö 73 
„ virkojen täyttäminen 246 

Rahatoimikonttori, herra E. G. Hällström valittu v. t. avustavaksi kassan-
hoitajaksi 286 

„ myönnettyjä viransijaisuusmäärärahoja sille 73 
„ nuoremman kaupunginkirjurin virkaan asettaminen 246 
„ sitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha 173 

Rahatoimikonttorin huoneiston laajentaminen 25 
„ lisätty henkilökunta 242 
„ määrärahain ylitys 73 
„ palkkasääntö 74 

Raitiotie kunnalliskodin ja Oulunkylän välillä, sen kuntoonpanettaminen 42 
Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön anomus työpajahuoneistojen laajentamisesta 189 

„ „ „ kaikkien osakkeiden lunastaminen 145 
Raitiotieni ak su j en korotus 43 
Rakennusaika, tonttien, sen pitennys 8, 190 
Rakennusjärjestys, evätty anomus poiketa siitä 189 

„ sen täydentäminen 188 
Rakennuskaava erästä Munkkiniemen huvilayhdyskunnan osaa varten 3 

„ Pakinkylän huvilayhdyskuntaa varten 4 
Rakennuskonttori, huoneisto sille 24 

„ korvausta ylityöstä sen kamreerille 137 
„ palkanlisäys sen virkailijoille 136 
„ sille myönnetty lisämääräraha 139 

Rakennuskonttorin geodeetti-osaston toiminta 337 
„ huonerakennusosaston toiminta 337 
„ insinööriosaston toiminta 335 
„ kamreeriosaston toiminta 340 
„ kaupunginasemakaavaosasto, insinöörinviran perustami-

nen sinne 244 
„ sen toiminta 338 

„ kaupunginistutusten osaston toiminta 338 
„ määrärahain ylitys 139 
„ palkkasääntö 136 
„ puhtaanapito-osaston järjestäminen erilliseksi laitokseksi 237 
„ „ toiminta 339 
„ työteho 335 
„ virkamiesten elintarpeiden ostoa varten myönnetty mää-

räraha 158 
Rakennuspiirustukset, rahatoimikamarin hyväksymät 275 
Rakennusrajain muutos 189 
Rakennustarkastuskonttori, sen palkkain järjestely 77 
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Rakennustarkastuskonttori, sille myönnetty lisämääräraha 78 
Rakentaminen, sairashuoneen, Pitkänsillanrantaan 17 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginvaltuuston diariin merkityt 188 
Rautatielinja Helsingin ja Hangon—Hyvinkään radan välille 34 
Rautatientori, rihkamakaupan siirtäminen sinne 277 
Rein, K. A., rahatoimikamarin apulaissihteeri, hänelle myönnetty ero 246 
Rekisteritoimisto^ vaivaishoitohallituksen, sen toiminta 315 
Renlundin, K. H., lahjoitusrahasto, sen korko varain jako 285 

„ „ säätiö, uuden jäsenen vaali sen toimikuntaan 262 
Resvoyn rauhankappelin poistaminen 33 
Revisionikonttori, määräraha ylimääräisten apulaisten palkkaamiseksi 78 

„ sen johtosääntö 222 
„ „ palkkasääntö 78 
„ virkaero sen v. t. ylimäär. reviisorille 248 

Revolveri, evätty anomus sen korvauksen saamisesta 87 
Rihkamakauppa toreilla 277 
Rohdoskaupan harjoittamiseen myönnetty lupa 255 
Rosendahl, F., kamreeri, hänelle myönnetty henkilökohtainen palkanlisäys.. 111 
Rosenqvistin, O., stipendirahasto, apumaksu siihen 161 
Rouvasväenyhdistys, sille myönnetty määräraha 165 
Ruoholahden satama, sen laiturien korjaus 278 
Ruokarahat palvelusloman aikana, sairaalahenkilökunnan oikeus niihin . . . . 102 
Ruokatavarakellarien laittaminen kunnallisiin työväenasuntoihin 28 
Ruotsalaiselle metoclisti-episkopaaliselle seurakunnalle luovutettu tontti . . . . 17 
Ruotsin lähetystölle Helsingissä lähetetty kiitoskirjelmä 187 
Ruumiinvamma tapaturman kautta, korvausta siitä 142, 285, 286 
Ruumiit, kapinan aikana murhattujen tai kaatuneiden henkilöjen, niiden säi-

lytystä ja kuljetusta varten myönnetty määräraha 144 
„ niiden esiinkaivaminen ja kuljetus 144 

Ryttylän lastenkoti 312 
„ tilaa varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha 22 
„ tilan käyttö 21, 22 

Sairaalahoito, vaivaishoidon kustantama 306 
Sairaalain, kaupungin, elintarvehankinta 155 

„ „ hallintosäännön uudistus 230 
„ „ henkilökunnan oikeus ruokarahaan palvelusloman ai-

kana 102 
„ „ korjaukset 23, 24 
„ „ tarkastus 286 
„ „ sairasmaksutaksan korotus 101 

Sairaalamaksut, haavoittuneiden suojeluskuntalaisten, saksalaisten sotilaiden 
sekä punakaartilaisten 102 

Sairaalan rakentaminen Pitkänsillanrantaan 17 
Sairaalarakennusten määrärahan ylitys 23 
Sairaalatarkastajan toimen hoitaminen 248 
Sairasmaksut, kaupungin sairaalain, niiden korotus 101 
Saksalaisen sotaväen majoitus 91, 94 

„ „ „ ravitseminen y. m 91 
Saksalaisten haudat Vanhan kirkon puistossa, seppeleen laskeminen niille . . 187 

„ sotalaivain maksuton vedenkulutus 127 
„ sotilasviranomaisten avustus pääkaupungin muonittamisessa .. 153 
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Saksan hallitsijalle lähetetty kiitossähkösanoma 186 
Salakari, P. J., kansakoulu vahtimestari, hänelle myönnetty oikeus kalliin-

ajanlisäyksen pitämiseen 117 
Sandelin, E. K., Marian sairaalan ylilääkäri, hänelle myönnetty ero 249 
Santa- ja Busholman ja Töölön tavarapihan välinen kaksoisraide 40 

» » » käyttö 274 
„ „ „ satamalaitokset < 36 

Sapöörikasarmialueella, korttelissa n:o 217, olevien rakennusten luovuttaminen 
poliisilaitokselle 34 

Satamahallinto, sen keskittäminen 233 
Satamakapteeni, hänelle myönnetty viransijaisuusmääräraha 76 

„ v. t., merikapteeni I. Jokinen määrätty siihen 286 
Satamakassanhoitajalle myönnetty viransijaisuusmääräraha 76 
Satamakonstaapeleille myönnetty palkanlisäys 77 * 
Satamakonttori, erään sen määrärahan ylitys 76 

„ sen kirjanpitäjälle myönnetty virkaero 247 
„ „ palkkasääntö 76 
„ sille myönnetty lisämääräraha 76 

Satamamaksujen korotus 75 
„ vuorolaivan, huojennus 75 

Satamamestarinapulainen, v. t., merikapteeni C. Nygren valittu 286 
Satamaolot Helsingissä, niiden järjestäminen 36 
Satamarata, kaksoisraiteinen Töölön tavarapihan sekä Santa- ja Busholman 

satama-alueen väliselle osalle 40 
„ pistoraiteen teettäminen sieltä kaupungin ainespihan vierelle . . 41 

Satamat, määrärahoja niiden uutistöitä varten 51, 336 
„ niiden korjausta ja kunnossapitoa varten myönnetty määräraha 51, 336 

Savilankadun aukaisutyöt 46 
Schönberg, U. A., työmies, hänelle myönnetty apuraha 286 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle 

myönnetty vastuunvapaus 55 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnan jäse-

nen vaali 262 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin tilintarkastajain 

vaali 262 
Sekalaiset menot, niitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha 179 

„ tulot, vuoden 1919 tulosäännön mukaan 183 
„ työt, niitä varten myönnetty määräraha 48 

Setelit väärät, kaupungin kassoihin kapinan aikana tulleet 148, 284 
Seurasaari, vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha siellä olevien laitosten 

kunnossapitoa varten 54 
Siat, määräykset niiden pitämisestä 226 
Siirtolapuutarhat, niiden järjestäminen 18, 159, 355 
Sikala, kunnalliskodin, sen määrärahain ylitys * 24 

„ „ „ sikokarjan lisääminen 238 
„ „ vesijohdon ulottaminen sinne 44 

Sikalan perustaminen annettu toimeksi Boxbacka aktiebolag yhtiölle 238 
Silta Brändön saaren-ja Sörnäsin niemekkeen välillä, sen läpikulun väliaikainen 

järjestäminen <. 42 
Sinivuorenmaa, evätty anomus saada teettää asuinrakennuksia sinne 20 
Sini vuorenmaan erään alueen vuokraminen 19 

„ käyttö 274 
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Sinivuorenmaan lastenpäiväsiirtola 313 
Siviliavioliitot, notaarion palkkaaminen niitä koskevia asioita varten 67 
Sivistyslaitokset, niitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha 176 
Sjöholmin, J., puhtaanapitolaitoksen johtaja, palauttaminen virkaansa 252 

n n „ „ virkavuosien lukeminen 252 
Sosialilautakunnan ehdotus siirtolapuutarhain järjestämisestä 18 

„ palkkasääntö 80 
„ tarverahain määrärahain ylitys 79 
„ vahtimestariapulaisen palkan korotus 80 
„ vuosikertomus 354 

Sosialilautakunta, sitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha 173 
„ vapautus sen jäsenyydestä 256 

Sotapalvelukseen ruvenneille kunnan toimihenkilöille maksettu palkka 65 
Sotapalveluksessa olevain henkilöiden perheiden avustus 88 
Sotaväen, saksalaisen, majoitus 91, 92 
Sotilashaudat Vanhan kirkon puistikossa 145 
Sotilashenkilöiden ravitseminen, toimenpiteet sitä varten 91 
Sotilasmajoitus kansakouluhuoneistoissa 26, 275 
Sovintolautakunta kaupungin ja seurahuoneen osakeyhtiön välistä riitaa 

ratkaisemaan 170 
„ takavarikoitujen perunajauhojen johdosta 154 

Stenbäck, Hj. M., kunnalliskodin lääkäri, hänelle myönnetty viransijaisuus-
määräraha 114 

Suljetun vaivaishoidon lautakunta 304 
Suojeluskunnan intendentti virasto, edustajan vaali siihen 261 
Suojeluskuntalaiset, kaatuneet, muistomerkin pystyttäminen heille 146 
Suojeluskuntalaisten haudat, niiden' hoito 146 
Suojeluskuntia varten myönnetty määräraha 169 
Suomen kansalaisuushakemuksia 253, 254 

„ kaupunkiliitto, Helsingin kaupungin yhtyminen siihen 253 
„ laululle myönnetty apuraha 169, 385 
„ maalarityönantajaliiton Helsingin osaston kaupungin maalaustöiden 

jakoa koskeva esitys 138 
„ taideteollisuusyhdistyksen esitys taideteollisuuskeskuskoulun uudesti-

järjestämiseksi 234 
Sähkölaitos, Aktiebolaget Gottfr. Strömberg osakeyhtiön tekemä sähkövirran 

hankintavälikirja sen kanssa 132 
„ henkilökohtaisia palkanlisäyksiä sen käyttöinsinööreille 129 
„ määrärahoja sen korjaus- ja kunnossapitotöihin 45 
„ sen määrärahain ylitys 130 
„ sen palkkasääntö 129 
„ virkaero sen toimitusjohtajalle 249 

Sähkövalaistuksen johtaminen Boxbackan teille 134 
„ Busholman laivarantaan 131 
„ eräisiin kaupunginosiin 131 
„ Huopalahden kansakouluun 27 
„ kunnallisiin työväenasuntoihin 28 
„ Länsirannan pakkahuoneen ympäristöön 131 
„ Sörnäsin satamakonttoriin 30 

Sähkövalo kaupunginpuutarhaan 131 
Sähkövalojohto, sen teettämistä varten myönnetty määräraha 29 
Sähkövirran antaminen Nickbyn mielisairaalan voimakeskuksesta 109 

Kunnall. kert. 1918. 52 
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Sähkövirran hankintavälikirja sähkölaitoksen ja Aktiebolaget Gottfr. Ström-
berg Osakeyhtiön välillä 132 

Sähkövoima, anomus sen antamisesta Brunakärriin ja Nyäkeriin 134 
„ sen hinnankorotus 130 
„ sopimus Eteläsuomen voimaosakeyhtiön ja sähkölaitoksen kes-

ken sen antamisesta 134 
„ sopimus sen antamisesta Pitäjänmäelle y. m. esikaupunkiyhdys-

kunnille 131 
Säännöt, Helsingin kaupungin sairaalain 230 

„ „ „ yksipäiväisen kirjaltajakoulun 231 
„ Helsingin makasiiniosakeyhtiön 233 

Sääntö koskeva Helsingin kaupungin kunnallisten viranpitäjäin palvelusehtoja 194 
Söderholm, A., satamakonstaapeli, hänelle myönnetty palkanlisäys 77 
Sörnäsin satamakonttori, sähkövalon johtaminen sinne 30 

„ satamalaitteet 36, 46 

Taideteollisuuskeskuskoulu, esitys kalliinajanlisäyksestä sen opettajille 114 
„ sen uudestijärjestäminen 234 

Taksa, automobiilien katsastuksesta 143 
„ autonkuljettajani tutkimisesta. . . . , 143 
„ lihantarkastusaseman 100 
„ sairasmaksu-, kaupungin sairaalain 101 
„ terveydellisten tutkimusten 100 

Taksoituslautakunnan vaalia varten myönnetty määräraha 68 
Takuusitoumukset, rahatoimikamarin hyväksymät 286 
Talo nro 1 Aleksanterinkadulla, sen korjaus 25 

„ „ 36 Malminkadulla, kysymys sen ostosta 12 
„ „ 5 Pengerkadulla, sen sisustustyöt 30 

Talojen isännöitsijän palkankorotus 139 
Tapaturmat, määräraha lääkärinavun hankkimista varten 97 

„ vahingonkorvausta ruumiinvammasta 285 
Tapaturmavakuutus, kunnan työntekijäin 141 
Tarvikkeiden hankinta kaupungin virastoihin ja viranomaisille 241 
Tasoitustyöt, Pakaan 46 

„ Savilankadun, määräraha niitä varten 46 
Taudintapauksissa, äkillisissä, annettavaa lääkärinapua varten myönnetty 

määräraha 97 
Teatteriseurue, saksalainen, sille myönnettyjä etuja 169 
Tehdastonttien luovuttaminen Vanhankaupunginlahden alueella 38 
Tehtaanpuisto, sen vajan ja lauta-aidan korjaus 30 
Teitä varten myönnettyjä määrärahoja · · • 50 
Teknilliset laitokset, kaupungin, luottoa niiden virkamiehille elintarpeiden 

ostoa varten 158 
n „ „ maksuttoman kaasu- tai sähkövalaistuksen 

antaminen niiden toimihenkilöille 126 
n n „ niitä varten vuoden 1919 menosääntöön 

otettu määräraha 177 
n „ palkankorotus niiden hallituksen sihteerille 126 
n „ tulot niistä vuoden 1919 tulosäännön mu-

kaan 
„ katso myös Sähkölaitos, Kaasulaitos ja Vesi-

johtolaitos. 
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Tenniskentät, anomus niiden järjestämisestä 52 
Teollisuuden tilantarvekysymyksen valmistelu 233 
Teollisuustontit, alueen luovuttaminen niitä varten Drumsöstä 8 

„ niiden järjestäminen Pakaan alueella 46 
„ „ kuntoonpano Gumtähdessä 18 

Teollisuustuotteet, niiden kaupan järjestäminen ja valvonta 156 
Terveydellisten tutkimusten laboratoori, sen korotettu taksa 100 

„ „ „ „ palkkasääntö 99 
Terveydenhoidontarkastajan oikeus harjoittaa lääkärintointa 227 
Terveydenhoitojärjestys, erään sen §:n sovelluttamisen lykkäys 226 

„ kaupungin, vahvistettu uusi 226 
Terveydenhoitolautakunnan lisämääräraha 96 

„ määrärahan ylitys 101 
„ palkkasääntö 96 

Terveyden- ja sairaanhoitoa varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha 174 
Terveyspoliisin uusi palkkasääntö 98 
Thorulf, H. G., kapteeni, häneltä pyydetty lausuntoa satamarakennus-suunni-

telmista 38 
Tilapäisavustukset 161 
Tilastokonttori, henkilökohtaisia palkanlisäyksiä sen toimihenkilöille 77 

„ sen anomus kirjapainon perustamisesta tai ostamisesta kau-
pungille 234 

„ „ eräiden virkain hoidattaminen 286 
„ „ lisämääräraha 77 
„ „ palkkasääntö 77 
„ „ viransijaisuusmääräraha 77 
„ „ vuosikertomus 288 
„ sitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha .. 173 

Tilastolliset julkaisut, kaupungin, niiden myöhästymisen syyt .. 234 
Tileistä poisto, henkilökohtaisten vaivaismaksujen 285 

„ „ koiraveron 285 
„ „ liikennemaksujen 285 

Tililaitoksen, kaupungin, uudistus 199 
Tilinpäätös vuodelta 1917 55 
Tilintarkastajain vaaleja varten myönnetty määräraha 68 

„ 1917 vuoden tilien, vaali 256 
Toimikunta, kaupungin virkamiesten ja palvelijain suhtautumista kapinan 

aikana pohtiva 185 
„ laatimaan ohjelman kaupungin satama-alueiden ja meriliikenne-

laitosten kuntoonpanemiseksi 40 
„ uuden obligatiolainan ottamista varten 56 

Toivoniemen kasvatuslaitoksen korjaukset ja muutostyöt 28 
Tokankadun viereisen alueen vuokraus 19 
Tolvmans aktiebolag yhtiön osakkeiden osto 5 
Tontinlunastukset, tulot niistä vuoden 1919 tulosäännön mukaan 181 
Tontinrajain korkeusmääräykset 189 
Tontinvuokrajaosto, sosialilautakunnan 356 
Tontit, myydyt 265 

„ myytävät, niiden alimman hinnan korotus 266 
„ niiden rakennusajan pitentäminen 8 

Tontti n:o 5 a Apollonkadulla, sen järjesteleminen ja myyminen 3, 17 
„ .,, 12 „ luovuttaminen 17 



412 Asialuettelo. 

Tontti n:o 1 Bölenkadulla, sen pitennetty rakennusaika 190 
„ „ 1 Etel. Makasiinikadulla, sen järjestäminen kalapörssin paikaksi 26 
„ „ 14 Floran tiellä, sen luovuttaminen 8 
„ „ 15 L. viertotiellä „ „ 8 
„ „ 56 Runebergkadulla, evätty anomus sen luovuttamisesta 18 
„ „ 15 Tunturilaaksonkadulla, sen luovuttaminen 8 
„ „ 6 Yuorimieskadulla, sen tasoitus ja istuttaminen 52 

Tonttien n:ot 1 ja 3 Kivelänkadulla, myynti 16 
„ „ 3, 5 ja 6 Ludviginkadulla yhdistäminen 190 
„ „ 5, 7 „ 9 Pitkänsillanrannalla luovutus sairaalan paikaksi 17 

Tonttikirja, sen laadintaa varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha 178 
Tuberkulosipoliklinikka, sen määrärahojen ylitys 98 

„ sitä varten myönnetty lisämääräraha 98 
Tukholman kaupunginvaltuuston lähettämä tervehdyssähkösanoma 187 
Tulipalojen syyt Helsingissä vuonna 1918 297 
Tulipalot 296—298 
Tulli- ja pakkahuonerakennusten korjaukset 25 
Tullivapaus vesijohtotarvikkeille 127 
Tuloa tuottavat oikeudet, tulot niistä vuoden 1919 tulosäännön mukaan 181 
Tuomikoski, K. Y., v. t. ylim. reviisori, virkaero hänelle 248 
Tuonti, elintarpeiden, toimenpiteet sen helpottamiseksi 156 
Turun kasarmialueen hankkiminen kaupungille 12 
Tuulaakimaksun laskemisen peruste 75 
Työaika kaupungin töissä, sen pitentäminen 141 
Työhakemukset kunnan työnvälitystoimiston kautta 360 
Työkotiyhdistykselle, kyöhäin lasten, myönnetty määräraha 165, 168 
Työkunta, kaupungin pakkahuoneen, sen toiminnan lakkauttaminen 234 

„ „ „ „ työntekijäin tapaturmavakuutus .. 141 
„ „ „ „ työntekijöille myönnetty kalliin-

ajanlisäys 75 
Työlaitos, kanteluja siellä vallitsevain epäkohtain johdosta 243 

„ sen vuosikertomus 315 
Työntekijät, kaupungin töissä olevat, heidän kesälomansa 242, 335 

„ „ „ „ „ korotettu tuntipalkkansa 140 
„ „ „ „ „ palkkausperusteensa 140 
„ „ „ „ „ tapaturmavakuutuksensa 141 
„ rakennuskonttorin töissä olevat : 333 

Työnvälitystoimisto, katso Kunnan työnvälitystoimisto. 
Työolot Helsingissä vuonna 1918 363 
Työpalkat, hätäaputöiden 368, 373 

„ kunnallisten työntekijäin 140 
„ rakennuskonttorin 333 

Työt, yleiset, katso Yleiset työt. 
Työtarkastajat, kunnalliset 243 
Työteho, rakennuskonttorin 335 
Työttömien avustaminen 149 

luku 365 
Työtuvat, lasten, niille myönnetty määräraha 165 
Työväen järjestöpojat ja järjestötytöt, evätty anomus niiden avustamisesta 169 
Työväenopisto, sen palkkasääntö 124 

„ sille myönnetty lisämääräraha 125 
Töölön rukoushuoneyhdistyksen anomus tonttipaikan luovuttamisesta sille. . 18 
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Uggla, J., kaupunginvaltuuston toinen sihteeri, virkaero hänelle 245 
Uimahuoneet, kaupungin, niiden vuokraus 278 
Uimalaitosten, kaupungin, käyttö 30 
Uimaopetuksen, maksuttoman, järjestäminen Ursinin kallion uimalaitoksella 30 
Ukkokoti, sen johtokunnan täydennys 262 
Ulosottolaitos, sen palkkasääntö 72 

„ sitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha 173 
Ungdomsförbundet Fylgia, sille myönnetty määräraha 165 
Urakkajärjestelmän käyttäminen satamarataa rakennettaessa 42 
Uskotunmiehen toimet, holhouskirjan mukaan 348 
Uudistus, kaupungin kassa- ja tililaitoksen 199 

Vaali, budjettivaliokunnan jäsenten 261 
„ elintarvetoimikunnan jäsenten 258 
„ Helsingin anniskeluosakeyhtiön johtokunnan jäsenten 261 
„ „ „ tilintarkastajain 261 
„ „ „ valvojan 261 
„ Hermannin aluelääkärin 248 
„ hätäapukomitean jäsenten 258 
„ kaupungin eläinlääkärin 248 • 
„ kaupungin hallitusten ja lautakuntain puheenjohtajain, jäsenten ja vara-

jäsenten 256, 260, 261, 262, 287 
„ kaupunginvaltuutettujen sihteerin 245 
„ „ sitä varten myönnetty määräraha 68 
„ „ päivä sitä varten 255 
„ kunnallispormestarin 245 
„ kunnollisen palvelusväen palkitsemisvaliokunnan jäsenten 262 
„ liikennekonttorin nuoremman konttorikirjurin 247 
„ rahatoimikamarin apulaissihteerin 246 
„ „ notaarin 246 
„ „ pöytäkirjurin 246 
„ rahatoimikonttorin avustavan kassanhoitajan 286 
„ „ nuoremman kaupunginkirjurin 246 
„ satamakapteenin 247 
„ satamamestarinapulaisen 286 
„ suojeluskunnan intendenttiviraston edustajan 261 
„ taksoituslautakunnan, sitä varten myönnetty määräraha 68 
„ terveydenhoidontarkastajan 248 
„ terveystoimiston veneristen tautien vastustamiseksi lääkärin 248 
„ v. t. satamakapteenin 286 
„ vuoden 1917 tilinpäätösten tilintarkastajain 256 

Vahingonkorvauksia tapaturmaisesta ruumiinvammasta, niiden korottaminen 142 
w „ „ niiden määrärahan 

ylitys 73 
n „ „ rahatoimikamarin 

jakamia 285, 286 
Vahingonkorvaus Aktiebolaget Börs yhtiölle 171 

„ Seurahuoneen osakeyhtiölle 170 
Vaivaishoidon lastenkodit 312 

„ tulot ja menot 308 
Vaivaishoito, sitä varten myönnetty määräraha 112, 175 

,, suljettu, sen lautakunta 304 
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Vaivaishoitohallituksen jäsenet 302, 303 
„ keskushallitus 303 
„ osastot 303 
„ palkkasääntö 113 
„ puheenjohtajan ja jäsenten vaali 256 
„ Sörnäsin kanslia, päivystysapulaisen palkkaaminen 

sinne 112 
„ „ „ sen huoneisto 112 
„ tarkästuspiirit 303 
„ virkamiehet ja henkilökunta 304 
„ vuosikertomus 302 

Vaivaishoitohallitus, elintarveluottoa sen toimihenkilöille 158 
„ henkilökohtainen palkanlisäys sen kamreerille 111 
„ kansliapäällikkö H. Myhrberg valittu sen v. t. toimitus-

johtajaksi 249 
„ määräraha uuden kaitsijan palkkaamista varten 112 
„ „ ylimääräisten apulaisten palkkaamista varten 112 
„ palkankorotus sen sihteerille 111 
„ viransijaisuusmääräraha sen kanslianjohtajattarelle . . . . 111 

Vaivaishoitokuluja, maksettuja 306 
Vaivaismaksujen, henkilöllisten, korotus 57 
Valiokunta, aviottomain lasten silmälläpitoa käsittelevä 120 

„ kaatuneille sotureille muistomerkin pystyttämistä käsittelevä .. 162 
„ kaupungin maanhankintapolitiikkaa ja teollisuuden tilantarve-

kysymyksen valmistelua käsittelevä 233 
„ kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahastosta annettavia apu-

rahoja käsittelevä 262 
„ poliisijärjestyksen muutosta käsittelevä 227 
„ pulakauden aikaisten toimikuntain suhtautumista kaupungin vaki-

naiseen hallintoon käsittelevä 157 
„ Ryttylän tilan käyttöoikeutta käsittelevä 21 
„ sopimuksen tekemistä Eteläsuomen voimaosakeyhtiön kanssa kä-

sittelevä 134 
„ Suomen kansalaisuushakemuksien tutkimista käsittelevä 253 
„ yleishyödyllisille yhdistyksille ja laitoksille jaettavia apurahoja 

käsittelevä 164 
„ katso myös Toimikunta ja Komitea. 

Valkonauha-yhdistystä varten myönnetty määräraha 165, 166 
Vallankumous, katso Kapinan aika. 
Vallihauta esteratsastusta varten, lupa sen laittamiseen Kaivopuistoon 280 
Vallilan lainarahasto 356 
Valmistava poikain ammattikoulu, oman talon rakennuttaminen sille 26 

„ „ „ sen määrärahain ylitys 114 
„ „ „ „ palkkasääntö 115 

Valmisteluvaliokunnan valtuuttaminen päättämään kaupunginvaltuuston puo-
lesta 184 

Valtioapu, kansakoulujen.. 118 
„ kansanlastentarhain 123 
„ kasvatuslaitosten 118 
„ suomenkielisten kansakoulujen kesäsiirtolain 119 

Valtioavut, niitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha . . . . . . 182 
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Valtionkonepajat Katajanokalla, määräraha korkeajännitteiskaapelin teettä-
mistä varten .. 

Valtiorikosoikeuksien jäseninä toimiville kunnan viranpitäjille maksettava 
palkka b b 

Yaltiorikostuomioistuimien sijoittaminen kansakouluihin 275 
Valtuusmiestehtävästä vapautettuja 2 
Vanhankaupunginlahti, satamaolojen järjestäminen siellä 36 
Vanhankaupunginmylly, sen koneiston myynti 44 
Vanhan kirkon puistikon sotilashautojen koristaminen 145 
Vapaussodan invalidien hyväksi tehtyjen lahjoitusten hoito 262 
Vapaustaistelu, sen muiston kunnioittaminen 147 

„ siitä aiheutuvat menot 90 
Varasairaalan määrärahan ylitys 111 
Varastopaikat, niiden vuokramaksujen korotus 76 
Vartiokoju, sen muuttaminen Katajanokalta Länsirantaan 30 
Vastuunvapaus, evätty, Helsingin anniskeluosakeyhtiön 1917 vuoden hallin-

nosta 163 
„ kaupungin johto- ja lautakunnille vuodelta 1917 55 
„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin 

johtokunnalle 55 
Weckman, B., insinööri, hänelle tulojen vähenemisestä myönnetty korvaus. . 137 
Velat, kaupungin, niitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha 172 
Veneristen tautien vastustamista varten olevan terveystoimiston lisämääräraha 99 

„ „ „ „ „ „ lääkärin virka 248 
„ „ „ „ „ „ palkkasääntö 99 

Venäjän valtio, siihen kohdistuvain saamisten ilmoitus 285 
„ valtion kiinteistöjen hoito 34 

Verotus kaupungin ulkopuolella asu vain kunnalisten virkailijain 199 
Verotusvalmistelukunta, ero sen sihteereille 247 

„ sen määrärahan ylitys 79 
„ „ palkkasääntö 78 
„ „ puheenjohtajantoimen täyttäminen 247 
„ „ vuosikertomus 380 

Veroäyrin määrä 184 
„ suuruus 381 

Veroäyrit, verotuslautakunnan määräämät 381 
Vesijohdot, niiden korjaus ja kunnossapito 44 
Vesijohtolaitoksen laajentaminen, lainavarojen käyttö sitä varten 55 

„ määrärahain ylitys 128 
„ palkkasääntö 126 
„ uutistyöt, niitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu 

määräraha 44 
„ vuoden 1917 tappioiden korvaus 128 

Vesijohtotarvikkeet, anomus tullivapauden saamisesta niille 127 
Vesijohtoveden maksujen korotus ... 127 

„ maksuton kulutus, saksalaisten sotalaivain 127 
Vesikauhu, toimenpiteet sen johdosta 144 
Wickström, O., verotusvalmistelukunnan ensimmäinen sihteeri, hänelle myön-

netty virkaero 247 
Viemärit, niiden korjauksia ja kunnossapitoa varten vuoden 1919 meno-

sääntöön otettu määräraha 50, 179, 336 
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Viemärit, niiden uutistöitä varten vuoden 1919 menosääntoön otettu määrä-
raha 50, 179, 336 

Vientisataman rakennuttaminen Sörnäsiin 38, 48 
Viertotiet, niitä varten vuoden 1919 menosääntoön otettu määräraha. . . . 48, 50 
Viipurin valloitus, kenraali Mannerheimin sähkösanoma sen johdosta 188 
Vikin kapteeninvirkatalo, sen hankkiminen kaupungille 279 
Viljansännnöstelyn tuottaman vajauksen korvaaminen valtion varoista 154 
Viljely, ravintokasvien, kaupungin maalla 31, 32 
Wilskman, M., oikeusaputoimiston oikeusavustajan apulainen, hänelle myön-

netty virkaero 247 
Viralliset syyttäjät, heidän palkkasääntönsä . . 71 
Viranpitäjät, kunnalliset, heidän eläkeperusteensa 198 

„ „ „ palkanjärjestelynsä 57—62 
Viransijaisuusmäärärahoja maistraatille 67 

„ raastuvanoikeudelle 69 
„ rahatoimikonttorille 73 
„ satamakapteenille ja satamakassanhoitajalle 76 
„ vaivaishoitohallituksen kanslianjohtajatar H. von 

Creutleinille 111 
Viransijaisuuspalkkiot kaupungin kansakouluissa 117 
Virastot, kaupungin, niitä varten vuoden 1919 menosääntoön otettu määräraha 173 
Virkaero avustavalle kaupunginkassanhoitajalle 246 

„ „ kirjastonhoitajalle 249 
„ Hermannin aluelääkärille 248 
„ kaasulaitoksen toimitusjohtajalle 249 
„ kasvatuslautakunnan v. t. ammattiholhoojalle , ^ 249 
„ kaupunginvaltuuston sihteereille 245 
„ liikennekonttorin nuoremmalle konttorikirjurille 247 
„ Marian sairaalan ylilääkärille E. Sandelinille 249 
„ nuoremmalle kaupunginkirjurille 246 
„ oikeusavustajan apulaiselle 247 
„ rahatoimikamarin apulaissihteerille 246 
„ satamakapteenille 247 
„ satamakonttorinkirjurille 247 
„ sähkölaitoksen toimitusjohtajalle 249 
„ terveystoimiston veneristen tautien vastustamista varten lääkärille 248 
„ verotusvalmistelukunnan sihteereille 247 
„ v. t. ylimääräiselle reviisorille K. Y. Tuomikoskelle 248 

Virka- ja palvelusmiesten, kaupungin, kesälomat 241 
Virkalomat, raastuvanoikeuden, niitä varten myönnetyt määrärahat 69 
Virkasivutulot, menetetyt, niiden korvaaminen 67, 70 
Virkavapauksia, kaupungin virkamiehille myönnettyjä 250 
Virkavapautta vanhemmalle kaupunginkirjuri O. Paldanille 74 
Virkavuosien lukeminen 66, 98 
Virutushuoneen korjaus 50 
Virvokejuomamyyntiluvat 277 
Voimisteluhuoneistot, niiden lukumäärän lisääminen 27 
Voimisteluntarkastajat, niiden asettaminen kansakouluihin 243 
Voimistelutalo, tonttien varaus sitä varten 27 
Vuokraaminen, erään alueen Sini vuorenmaalta 19, 20 

„ „ Bölen alueen.. 21 
„ ,, Gumtähden alueen 21 
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Vuokraaminen, erään Tokankadun viereisen alueen 19 
Vuokralle annettuja tiluksia 266 

„ „ „ niiden myönnetty vapaampi käyttöoikeus 275 
Vuokranhuojistus 21 
Vuokraoikeuden, Merliolman erään osan, lunastaminen 11 

„ pitennyksiä 20, 267 
„ siirtoja 268 

Vuokrasopimuksia, rahatoimikamarin tekemiä, tilapäisiä 270 
Vuokrat, kaupungin omistamista huoneistoista 276 

„ kioskipaikkani 277 
„ n. s. kahvikojujen 277 

Vuokraus, kaupungin rakennusten 275 
„ „ uimahuoneiden 278 

Vähittäismyynti ja anniskelu, alkoholipitoisten juomain 252 
Väliaikainen sairaala, kunnalliskodin, sen uusi palkkasääntö 110 

Yhdistys Arbetets vänner, sille myönnetty määräraha. 165 
„ Foreningen privata svenska fliekskolan i Helsingfors, Apollonkadun 

tontin n:o 12 luovutus sille 17 
„ Helsingin palvelijatar-, sille myönnetty määräraha 166 
„ Konvalescenthem-Toipumakoti-, sille myönnetty määräraha 166 
„ Kotikasvatus-, sille myönnetty määräraha 166 
„ köyhäin lasten työkoti-, sille myönnetty määräraha 168 
„ lastenhoidon edistämiseksi, sille myönnetty määräraha 166 
„ Maitopisara-, sille myönnetty määräraha 166 
„ Nuorten miesten kristillinen, sille myönnetty määräraha 165 
„ Risatautisten lasten parantola-, sille myönnetty määräraha 166 
„ Töölön rukoushuone-, evätty anomus tontin luovuttamisesta sille 18 
„ Valkonauha-, sille myönnetty määräraha 166 

Yleiset rasitukset, niitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu määräraha 174 
„ työt, kaupungin, niitä varten vuoden 1919 menosääntöön otettu mää-

räraha 178 
„ „ kaupungin, niiden hallituksen antama vuosikertomus 331 
„ „ „ „ „ sihteerin palkankorotus 136 
„ „ niitä varten myönnetty lisämääräraha 46 
„ „ ylitetty määräraha niille 46 

Yleishyödyllisten yritysten avustaminen 164„ 
Ylihallitus, kaupungin sairaala-, sen palkkasääntö 101 

„ „ „ „ toimihenkilöjen palkkioiden korotus 101 
„ „ „ sille myönnetty määräraha 101 

Ylitettyjä määrärahoja 23, 24, 46, 53, 68, 73, 75, 76, 79, 98, 101, 104, 105, 111, 
112, 114, 118, 124, 129, 130, 139 

Artin, Α., rahasto, siitä myönnetty määräraha 163 

Öster, Α., satamakonstaapeli, hänelle myönnetty palkanlisäys 77 




