
ASIALUETTELO. 

Ahlström, R., hänen tekemänsä testamentti 242 
Ajotie kunnalliskodin ja Oulunkylän aseman välillä, sen kuntoonpano 43 
Alempi käsityöläiskoulu, Kallion, huoneisto sille . . . . ,30 
Alempia käsityöläiskouluja varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha . . 134 
Alipalomestari, toinen, hänen palkkaetujensa parantaminen 64 
Alkoholipitoiset aineet, niiden myyntilupa 196 
Alppipaviljonki, uuden höyrykattilan osto sinne 37 
Aluelääkärin anomus saada asua alueensa ulkopuolella 190 
Amerikkalaisen avustuskomitean huoneisto 222 
Ammatinharjoittajain, alaikäisten, valvontaa varten myönnetty määräraha . . . . 114, 116 
Ammattientarkastajaksi valittu neiti 1. Schreck . . 184 
Ampuma-aseiden kaupan harjoittamisen lupia 198 
Ampumaradan, Fredriksperin, hankkiminen 8 

» » käyttö 228 
» kuntoonlaittaminen Malmille 228 

Apteekit, niille myönnetty lupa myydä alkoholipitoisia aineita 196 
Apurahan anomuksia, evättyjä 116. 
Apurahoja, kunnollisen palvelusväen palkitsemiseen 122 

» lahjoitetuista varoista 270 
» myönnettyjä 240 
» sodan johdosta hätään joutuneille henkilöille 118 
» yleishyödyllisille yhdistyksille myönnettyjä 114 
» » » » ehdot niiden saamiseen 115 

Arbetets vänner, yhdistys, sille myönnetty määräraha 114 
Armeliaisuusseuroja varten myönnetty määräraha 133 
Arvonta, obligatioiden 234 
Asevelvollisten omaisten avustaminen 240 
Asunnonvälitys 311 
Asunnonvälitystoimiston johtosääntö 156 

» meno sääntö 64 
Asunto-olot Helsingissä, niiden tutkimus 102 
Asuntopula, toimenpiteet sen lieventämiseksi 12, 24, 30, 32, 33, 193, 308 
Asuntotarkastajan palkkaukseen myönnetty määräraha 76 

» toimen hoitaminen 184 
Automobiilin osto rakennuskonttorille 239 
Autotaksan muutos 87 
Avustuksensaajat, vaivaishoidon 269 
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Bardy, H., dosentti, otet tu Marian sairaalan kirurgisen osaston ylilääkäriksi 184 
Bergman, W., leskirouva, hänen tekemänsä tes tamentt i 124 
Betoniseinä- ja väl ikat totehtaan rakentaminen Taivalsaareen 23 
Bjällbon uimahuoneen laajennus 35 
Boxbacka osakeyhtiön purkaminen . 45 
Brunakärrin pakkolunastus. . : 227 
Bruun, O-, filosofianmaisteri, määrä t ty hoi tamaan ti lastokonttorin johta janvirkaa 182 
Brändö raitiotieosakeyhtiön oikeus johtaa raitiotie Hertonäsin maatilan alueen halki 8, 10 
Brändö, sen rait iotiemaksujen korotus 87 
Brändön huvilakaupungin kanssa tehty sopimus veden antamisesta 172 

» » palojärj estys 197 
» » ra ja t 197 

Brändönmaan evät ty ostotarjous 227 
Budjet in järjestykseen teh ty jä muodollisia muutoksia 128 
Budjetinlaadinnassa annetusta avusta jä te t ty korvausanomus .· 75 
Budjet inlaat imista koskeva kiertokirjelmä 238 
Budjet t ival iokunta, kaupunginvaltuuston, sen jäsenten vaali 198 
Böle, maan pakkolunastus siellä 228 

» sen tontt ien järjestäminen 42 

Castren, U. J . , rahatoimikamarin pöytäkir janpi tä jä , hänelle myönnet ty ero 182 
Cavonius, E., lakitieteenkandidaatti , vali t tu rahatoimikamarin sihteeriksi 181 

Dalström, H., filosofianmaisteri, hänelle myönnet ty henkilökohtainen palkanlisäys. . 181 
» » vali t tu sihteeriksi kaupunginval tuuston valiokunta-

töi tä varten 181 
Desinfioimislaitokseen lähetettävien vaatteiden kuljetusta varten myönnet ty määrä-

raha 92 
Desinfioimismajalan maalaustyöt 36 
Desinfioitsija A. W. Forsströmille myönnet ty lääkärinhoidon korvaus 92 
Diakonissalaitoksen sikatarhan muut taminen 159 
Diakonissalaitos, sen ja kaupungin välinen maa-alueen vaihto 5 

» sille myönnet ty korvaus rä jähdys vahingosta 238 

Eduskuntavaale ja varten myönnet ty jä l isämäärärahoja . .· 102 
Ehrnrooth, A. R., pankinjohta ja , muistolahja hänelle 122 
Eiran sairaalan silmäpoliklinikalle myönnet ty määräraha 92 
Eknäsin maati lan kyseessä oleva osto . 227 
Elinkautiseläkkeitä, myönnet ty jä 121 
Elinkeino-oikeushakemuksia 197 
Elinkustannustilasto . 192, 256 
Elintarpeiden, amerikkalaisten, jakaminen 117 

» hankinta kaupunkiin 111 
Elintarpeidenkulutus kaupungin sairaaloissa 94 
Elintarvetoimikunnan jäsenten vaali 201 
El intarvetuont ikunnan tarkoitus 111 
Eläintarhan käyt täminen kansanpuistona 220 
Eläintarhan urheilukentän kuntoonpano 45 
Eläkemaksut , kansanlastentarhain, niiden evät ty määräraha-anomus ·: 100 
Eläkeperusteet, kaupungin työnteki jäin 151 
Eläkkeiden, kaupungin maksamain, jär jestäminen 58 

Kunnall. kert. 1919. 46 
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Eläkkeitä, evättyjä 121 
» ja apurahoja varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha . . . . 139 
» myönnettyjä 121 

Elätteelleannetut henkilöt, köyhäinhoidon 271 
Elätteelleantoa varten myönnetty lisämääräraha 96 
Englantilaiset rahalaitokset, kaupungin luotto niissä 248 
Ensimmäisen kaupunginlääkärin palkkasäännön vahvistus 60 

» » vaali . 184 
» kaupunginvoudin lainopillisen apulaisen palkankorotus 60 

Enskär, Stora, sen myynti 209 
Erikoistoimikunta, kaupungin viranpitäjäin suhtautumista kapinaan tutkimaan asetettu 190 
Esitys kaupungin hallinnon uudesti järjestämiseksi 144 

» raittiuslautakunnan asettamiseksi 157 
» toimenpiteiksi asunnonpuutteen lieventämiseksi 32 

Eteläsataman tihtaalin korjaus 43 
Eteläsuomen voimaosakeyhtiön ja sähkölaitoksen välinen välikirja 174 

» » oikeus maksutta johtaa johtonsa Hertonäsin maa-
tilan alueen halki 10 

von Fieandt, B., varatuomari, otettu verotusvalmistelukunnan ensimmäiseksi sih-
teeriksi 183 

Finlands allmänna svenska folkskollärar- och lärarinneförenings Helsingforskrets 
yhdistykselle myönnetty määräraha 114 

Furuhjelm, K., kaupunginvaltuuston ensimmäinen sihteeri, hänen jät tämänsä ero-
hakemus 181 

Fylgia ungdomsförbund yhdistykselle myönnetty määräraha 114 

Geitlin, "B., kaupungin laboratoorin johtaja, hänelle myönnetty ero 184 
Geodeetintoimen, avustavan, perustaminen rakennuskonttoriin 180 

Hakasalmen puisto, erinäisten töiden teettäminen siellä 45 
t> » pääsy sinne 225 

Halkojen saanti kaupungin varastoista 113 
Hallintojaosto, Helsingin kaupungin yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämis-

lainarahaston 307 
» kunnallisten työväenasuntojen 307 

Hallintosäännön, kaupungin sairaalain, tarkistus 161 
Hallitus, kaupungin teknillisten laitosten, sen puheenjohtajan, jäsenen ja vara-

jäsenen vaali i 200, 205, 246 
» » yleisten töiden, sen jäsenten ja varajäsenten vaali 200, 202, 205, 246 
» » » » » puheenjohtajan palkkio 180 
» » » » » » toimi 180 
> » » » » vuosikertomus 289 

Harakan rakennusten ottaminen kaupungin haltuun 12 
Haudat Vanhan kirkon puistikossa 44 
Hautauspaikka Nikkilän mielisairaalalle 12 
Heinäinosto, tutkimus siinä tulleesta tappiosta . 239 
Helsingin anniskeluosakeyhtiön hallinto vuonna 1918 196 

» » Korkeasaarella ja Seurasaarella olevain laitosten hal-
tuunotto 47 

» » osingonjako vuodelta 1917 196 
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Helsingin anniskeluosakeyhtiön tilintarkastajan vaali . 206 
» koelyseon vanhempain neuvoston vaali 207 
» kuuromykkäyhdistykselle myönnetty määräraha 114 
» makasiiniosakeyhtiölle myydyt tavarasuojat 18 
» makasiiniosakeyhtiön kanssa tehty vuokrasopimus Hieta- ja Jätkäsaaren 

käytöstä 20 
» » uusien osakkeiden merk in tä . . . 51, 140 
» opettajaliiton puutarhakomitealle myönnetty määräraha 114 
» palvelijataryhdistykselle myönnetty määräraha 114 

* % pörssin sääntöjen muutos 169 
» ruotsinkieliselle kansanopistolle myönnetty määräraha 99 
» ruotsinkielisten kansakoulujen opettaja- ja opettajataryhdistykselle myön-

netty määräraha 114 
» suomenkielisten kansakoulujen opettaja- ja opettajataryhdistykselle myön-

netty määräraha ; 114 
» vapaaehtoisen palokunnan toiminta 265 
» vapautuksen vuosipäivän vietto 142 

Henkiluettelo, korvaus kaupungin kappaleesta 102 
Henkilökohtainen palkanlisäys kaupungingeodeetti W. O. Lillelle 85 

» » kaupunginvaltuuston sihteerille H. Dalström'ille . . . . 181 
» » sairaalatarkastaja G. Palanderille 184 

Henkilökohtaisten palkanlisäysten lakkautus . 129 
. Hermannin lentoparakkien osto 12 

» vuokratonttien käyttö 27, 28 
Hertonäs gods aktiebolag yhtiön osake-enemmistön osto 8, 227 

» » » » osakkeiden ostoa varten otettava obligatiolaina 50 
» » J » » purkaminen 45 

Hesperian puistoon pääsy 225 
» sairaalaan ostetut vaatteet 93 

Hieta- ja Jätkäsaaren alueen vuokraaminen .· 220 
» » » tavarasuojain myynti 18 

Hiilivarasto Skatakubbenilla 19 
Hisinger, F., lääket. lis., valittu ensimmäiseksi kaupunginlääkäriksi 184 
Holhouslautakunta, sen antama vuosikertomus 302 

» » puheenjohtajan ja jäsenen vaali 198, 201 
» sille myönnetty lisämääräraha 89 

Holmgrenin, Adolf, rahasto, sen korko varain käyttö 124 
Hotelliliikkeen valvonta 92 
Humaliston sairaalan lisämääräraha 94 

» » sairasmaksutaksa . . . 81 
Huoltokonttori kaupungin viranpitäjiä varten 243 
Huoneistot, huoneenvuokralautakunnan oikeus vuokraisännästä riippumatta vuok-

rata niitä 156 
* kaupungin virastojen ja laitosten 222, . 223 

Huutokauppaajan ammatti, evätty lupa sen harjoittamiseen 198 
Huvivero . . 52, 334 
Hylyn poishankkiminen 233 
Hyväntekeväisyyslaitoksille myönnettyjä apurahoja 114 
Hätäapukomitean apu vaatteiden hankinnassa vähävaraisille. 112 

» kokoonpanon muutos 168 
» laatima selonteko 32 
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Hätäapukomitean puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 201, 206 
Hätäaputyöläisten palkat 109 
Hätäaputyöt , niiden määrärahain ylitys 101 

» » toimeenpano ja järjestysmuoto 103, 107, 247 

Ikäkorotuksen laskeminen 70, '73 
Ikäkorotuksia varten myönnetty määräraha . 73 
Ilmanen, S., varatuomari, valittu rahatoimikamarin asiamieheksi 182 
Influensakulkutaudin vastustaminen . 94 
inventtaajat , kaupungin irtaimen omaisuuden 158, 206 

» » kassan 206 
Isoonrokkoon sairastuneiden henkilöiden hoito 95 
Istutusten kunnossapito 45, 297 
Itäisen viertotien laajentaminen ja uudesti rakentaminen 42 

Jatko-opetus kansakouluissa 163 
Johto- ja lautakuntain, kaupungin, jäsenet, muutettu tapa valita 147 

» » » » jäsenten vaali . 199, 203 
Johtokunnat, kaupungin kansakoulujen, jäsenten vaali . . . . 201 
Johtokunta, kansanlastentarhain, sen jäsenten vaali 200, 205 

» kunnan työnvälitystoimiston, sen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, 
jäsenten ja varajäsenten vaali 201, 204 

» Sedmigtadskyn pientenlastenkoulun ja Marian, turvakodin, sen jäsenten 
vaali 200, 205 

» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin, vastuun-
vapaus sille 50 

» · tyttöjen ammattikoulun, sen jäsenten ja varajäsenten vaali. . 200, 202, 205 
» valmistavan poikain ammattikoulun, sen jäsenten v a a l i . . . . 200, 202, 205 

Johtosääntö, asunnonvälitystoimiston 156 
» kaupungin rakennuskonttorin apulaisgeodeetin 181 
» » tililaitoksen 236 
» tilastokonttorin 257 

Juurikasviviljelyksen kustannukset 113 
Jäidenotto-oikeus 230 
Järjestyssäännöt, tukkukauppiaiden kalapihan Et. Makasiinik. talossa n:o 1 219 
Järvinen, K. K., filosofianmaisteri, valittu kaupungin laboratoorin johtajaksi . . . . 184 
Jäähdytyslaitoksen hankkiminen kaasulaitokseen 41 

Kaasulaitoksen korj aukset j a uutistyöt 41 
» toimitusjohtajan palkanparannus 69 
» uusi jäähdytyslaitos . f . . . . 41 

Kaasun hinnankorotus 83 
Kaatopaikka Malmilla, sinne vievän pistoraiteen kuntoonpano 38 
Kaatopaikkoja, lumen, niiden lukumäärän lisääminen 19 
Kahdeksan tunnin työpäivä kaupungin töissä 165 
Kahvikojut, lupa niiden pystyttämiseen 224 

» niiden valvonta 247 
Kahvilaliikkeen valvonta 92 
Kaisaniemenkadun suunnittelu 221 
Kaivopuisto, Läntinen, eräiden tonttien käyttö . . . 27 
Kaivopuiston historia 244 
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Kalain tukkukauppaa varten luovutettu paikka* , 20 
Kalaosaston, Rantatorin kauppahallin, käyttöoikeus 30 
Kalapihan käyttöoikeus 219 
Kalliinajanlisäykset kaupunginorkesterin kantahenkilökunnalle 69 

» kaupunginviranpitäj äin, niiden lisääminen 54 
» » niitä koskevain määräysten muutta-

minen 57 
» » niitä varten vuoden 1920 menosään-

töön otettu määräraha 139 
» » poikkeuksia vahvistetuista määräyk-

sistä 54 
» korotetut, eläkkeen- ja apurahansaajille 120 
» » taideteollisuuskeskuskoulun toimihenkilöille 77 
» poliisilaitoksen virkamiehille ja palvelijoille 64 

Kammion sairaala-alueeseen kuuluvain tonttien myynti 16 
Kanavoimistöitä varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha 137 
Kannanta, kunnallisverojen 192 

» valtionverojen, rahatoimikonttorin toimesta 237 
Kansakouluhammaspoliklinikalle- myönnetty lisämääräraha 99 
Kansakoulujen jatko-opetus 163 

» johtokuntain jäsenten vaali 201 
» ohjesäännön täydennys 180 
» opettaja- ja opettajataryhdistyksille myönnetty määräraha 114 

Kansakoulukokousta varten myönnetty määräraha 118 
Kansakoululasten kesäsiirtolat 114 

» kesätyöskentely 98 ^ 
» rautatielippuja 98 

Kansakoulunopettajani oikeus saada lukea viransijaisuusaika virkavuosiksi 70 
Kansakouluntarkastajain vapaakirjeoikeus . . . . 237 
Kansakouluopettajatarten palkkausolot raskauden aikaisen virkavapauden aikana 71 
Kansakoulut, niiden valtioapu 88 

» niitä varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha 133 
» palkankorotuksia niiden henkilökunnalle 67 
» ruotsinkieliset, filosofiantohtori K. A. Laurent otettu niiden tarkas-

tajaksi 185 
» » niiden tarkastajalle myönnetty ero 185 
» » » vanhan kaluston myynti . . 240 
» suomenkieliset, » apulaistarkastajan vaali 185, 187 
» » seminaariniehtori A. Jotuni valittu apulaistarkastajaksi 185 
» voimistelunneuvoj ain asettaminen 179 
» ylitetyt ja lisätyt määrärahat 98 

Kansakoulutalo Annankadulla, häädettyjen perheiden sijoittaminen sinne . . ; . . . . . 30 
» Töölönkadulla, koulukeittolan laittaminen sinne 37 

Kansakoulut aion piirustusten laadinta 34 
» rakentaminen Töölööseen 34 

Kansalaisuushakemukset, Suomen 197 
Kansanlastentarha, köyhäinhoitohallituksen sille luovuttama huoneisto 161 
Kansanlastentarhan opettajattarelle myönnetty vapautus korvausvelvollisuudesta . . 100 
Kansanlastentarhat, niiden tarkastajalle myönnetty ero 185 

» » tarkastajan pa lkankoro tus . . . . 68 
» miltä evättyjä määrärahoja 100 
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Kansanlastentarhat, päiväkotien ja työtupien perustaminen niihin 194 
Kansanopistolle myönnetty määräraha 99 
Kansanpuiston laittaminen Santahaminaan 310 
Kansanpuistot, saarien varaaminen niitä varten 220 
Kansanravintohallituksen tehtävät 168 

» velvollisuus korvata kaupungin istutuksista saamansa 
juurikasvit · · . · 113 

Kanslia-aika rahatoimikamarissa* y. m. virastoissa 243 
Kapinaliike, eräiden viranpitäjäin suhtautuminen siihen 190 
Kapinan aika, evätty anomus saada palkkaa siltä 240 

» » korvaus ruumiinvammasta 122 
» hyvitystä palkantappiosta 122 
» kasvatuslautakunnan tilit 99 
» köyhäinhoitohallituksen tilit 96 
» poliisikonstaapeli A. Railion palkka 90 

Kapinan aikaisten laskujen kirjanpito 236 
Kassavajaus kasvatuslautakunnan kassassa, kapinan aikana sat tunut . 99 
Kasvattilasten hoidon silmälläpidon siirtäminen kasvatuslautakunnalle . * 164 

» ruumiillista hoitoa koskevan säännön muutos 164 
» » » koskeva sääntö 164 

Kasvatuslaitoksia, lakkautet tuja 195 
Kasvatuslaitosten johtajain vapaakirjeoikeus 237 

» määrärahat 99, 133 
Kasvatuslautakunnan aviottomain lasten osastolle lahjoitusrahastosta myönnetty 

apuraha 124 
» hoidokeille myönnetyt rautatieliput . . 99 
» vahtimestarille myönnetty palkankorotus 68 
» vastaanotto- ja havaintokodin vuokrankorotus 222 

Kasvatus]autakunta, koululasten huoltajan asettaminen sinne 99 
» sen ^mmattiholhoojan ja sihteerin vaali 185 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 200, 205 
» sille siirretty kasvattilasten ruumiillisen hoidon valvonta . . . . 164 
» sitä varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha . . . . 133 

Katajanokan varastopaikkain vuokraus 25 
Katselmukset, rakennustarkastajan tekemät ! 287 
Katselmusmiehet, kaupungin kiinteän omaisuuden 157 
Katulammatteja harjoittavien lasten valvonta . 116 
Ka tu ja ja yleisiä paikkoja varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha. . . . 137 
Katujen puhtaanapito 298 
Katukauppa vaunuista ja pöydiltä, muute t tu ja määräyksiä siitä 39 
Katuliikenne . . i 159 
Katuvalaistus 136, 232 
Kauppahalleja j a kauppatoreja varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määrä-

raha 139 
Kauppahalli, Rantatorin, käyttöoikeus sen kalaosastoon 30 

» » vapaakaivon laittaminen sen läheisyyteen . 41 
Kauppahallien myymäkojujen käyttö 224 

» toimihenkilöt 246 
» ». heidän kesälomansa 243 

Kauppahallin teettämistä varten Böleen myönnetty määräraha 34 
Kauppakorkeakoulun johtokunnan jäsenten vaali 207 
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Kaupunginasemakaava-arkkitehdin, avustavan, palkanparannus 70 
Kaupungin asemakaavan muutos, korttelien n:o 45 ja 132 a . . 3 

» » » » 304, 311, 322, 353, 354 ja 393 5 
» » » » 402 ja 403 6 
» » » » 448 ja 473 6 
» » korttelin n:o 51 6 
» » » » 133 227 
» » » » 449 14 
» » ruotsalaisen teatterin tontin 5 

Kaupunginasemakaavaosasto, rakennuskonttorin 296 
Kaupunginasemakartan, uuden, painatus 101 
Kaupungin aseman järjestelyä koskevaan neuvottelukuntaan valittu edustaja 2 
Kaupungingeodeetille kuuluvien virkasivutulojen poistaminen 84 

» myönnetty henkilökohtainen palkanlisäys 84 
Kaupungininsinööri G. Idströmille myönnetty virkaero 185 
Kaupungininsinööriksi valittu vanhempi insinööri L. G. Lindqvist 185 
Kaupungininsinöörinviran uudesti järjestäminen 180 
Kaupunginistutusten kunnossapito . 297 
Kaupunginkamreerin palkkasäännön vahvistus 60 
Kaupunginkamreerinviran hoidattamiseen myönnetty määräraha t 76 
Kaupunginkassanhoitajan palkkasäännön vahvistus 60 
Kaupungin kiinteä omaisuus, tulot siitä vuoden 1920 tulosäännön mukaan 142 
Kaupunginkirjasto, sen avustavan kirjastonhoitajan toimi 185, 187 

» » henkilökunnan lisäyksiä 180 
» » johtokunnan jäsenten ja varajäsenten v a a l i . . . . . . 200, 202, 205 
» » menot 286 
» » tonttipaikka 19 
» » vahtimestarin palkanpar annus 68 
» » vuosikertomus 281 
» sille myönnetty määräraha . . 100, 134 

Kaupunginlääkäriksi, ensimmäiseksi, valittu lääket. lis. F. Hisinger 184 
Kaupunginorkesteri, palkkioita ja kalliinajanlisäyksiä sen henkilökunnalle 68 

» sen henkilökunnan kesäloma 165 
» » » palvelusehdot 165 
» » valtioapu 88 
» sille anottu valtioapu 165 
» sitä varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha . . . . 134 

Kaupunginorkesterin ottaminen kaupungin haltuun . . . . 164 
» toiminta 332 

Kaupunginp alv eli jäin, maistraatin, palkankorotusanomus 60 
» raastuvanoikeuden, viransijaisuuspalkkiot ja kesäloma 59 

Kaupunginreviisoriksi valittu everstiluutnantti G. Winter 182 
Kaupungin sairaalaylihallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali . . . . . . . . . . 199, 204 
Kaupungin vakinaisten tulojen lisääminen 51 
Kaupunginvaltuuston kanslia, filosofianmaisteri K. Rein määrät ty väliaikaisesti 

palvelemaan siellä 186 
» » muutoksia sen henkilökunnassa . 181 
» » sen palkkasääntö . . . . 61 
» » » uudestijärj estäminen 60, 177 
» » sinne perustettuja uusia virkoja 60 
» kokoonpano 1 
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Kaupunginvaltuuston toimenpiteet Helsingin vapautuksen vuosipäivän viettoa varten 142 
Kaupunginvaltuutettujen kokoukset ,. 2 

» palkkio . . 78 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja valmisteluvaliokun-

nan toimikauden pitennys 2, 192 
» tarverahain lisäyksiä 88 
» toimikauden pitennys . . . 2, 192 
» työjärjestys 142 
» valmisteluvaliokunta 2 

Kaupunginviskaalinviran, toisen, hoitamista varten myönnetty määräraha 75 
Kaupunkiin liittäminen, rajakkaisten alueiden 226 
Kaupunkilähetykselle myönnetty määräraha 114 
Kaupunkilähetyksen työlaitoksille myönnetty lisämääräraha . 97 
Kemikaliokauppiaille myönnettyjä alkoholipitoisten aineiden myyntilupia 197 
Kerjuu 268 
Kertomus kaupungin 1917 vuoden tilien ja hallinnon tarkastuksesta 49 

» » 1918 vuoden tileistä ja tilinpäätöksestä 49 
» » lahjoitettujen rahastojen 1918 vuoden tileistä ja tilinpäätök-

sestä 50 
» muonitustoimikunnan toiminnasta . . ; 111 

Kesäsiirtoloiden Voimassapitoa varten myönnetty määräraha 114 
Kiinnitys taloon n:o 5 Saariniemenkadulla, sen myöhemmäksi siirtäminen 51 
Kiinteä omaisuus, kaupungin, sen katsastusmiehet 157 

» » » sitä varten vuoden 1920 meno sääntöön otettu määrä-
raha > 139 

Kioskipaikkojen vuokraaminen 224 
Kirjaltajain yhdenpäivänkoulun johtokunnan vaalin johdosta tehty valitus 203 

» » meno sääntö 68 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirkollismaksut, Helsingin pitäjälle suoritettavat 239 
Kivelän sairaalan istutusten kunnossapito 228 

» » korjaustyöt 37 
» » lisämääräraha · 93 
» » lääkärinpäivystys 93 
» » sairasmaksutaksa 81 
» » uusia toimihenkilöitä 178 

Kivennäiskokoelman lahjoittaminen kaupungille 243 
Kojuista y. m. harjoitettavan kaupan paikan vuokrauksesta muutet tuja määräyksiä. . 39 
Komitea, asunnonpuutteen poistamista varten 193 

» asuntolaskennan toimeenpanoa varten 102 
» erinäisten saarten korvaamista varten 247 
» Fredriksperin ampumaradan käyttöä varten 228 
» Hertonäsin maatilan ostoa varten 8 
» hätäaputöiden uudestijärj estämistä varten 106, 247 
» kansanlastentarhain vastaista asemaa selvittämään asetettu 199 
» kaupungin maanhankintapolitiikkaa ja teollisuuden tilantarvetta koskevia 

kysymyksiä käsittelevä, sen peruuttaminen 18 
» kaupungin satamissa vallitsevain epäkohtain poistamista varten 247 
» » viemäriolojen järjestämis-, sille myönnetty määräraha . . 140 
» » viranpitäjäin huoltokonttorien perustamista pohtiva 243 
t> Korkeasaaren ja Seurasaaren vastaista hoitoa varten 47 
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Komitea Kuninkaankatu-nimisen liikenneväylän aikaansaamista varten . 43, 
» kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahastosta haettujen apurahojen jaka-

mista varten 199 
» kuntainvälinen, sen jäsenen vaali 207 
» laatimaan ehdotusta kaupungin hallinnon uudesti järjestämiseksi 145 
» lastensuojelutoiminnan keskittämistä varten 164 
» liikennesäännösten laadintaa varten 159 
» torikaupan järjestämistä varten 224 
» yhdenmukaisten liikennetaksain aikaansaamiseksi, sen jäsenten vaali 207 
» yleisiin tarkoituksiin tarvittavien tonttien osoittamista varten 247 
» yritysten, joissa kaupungilla on osake-enemmistö, hallintaa pohtiva 45 

Kone- ja siltarakennusosakeyhtiön tonteille Vallilassa myönnetty vuokravapaus 26 
Konttokuranttilainain uusiminen · · 50 
Konttokuranttiluotto kaupunginkassasta ·. 237 
Konvalescenthem—Toipumakotiyhdistykselle myönnetty määräraha 114 
Korjaukset kaupungin rakennuksissa 36—38, 232 
Korkeasaari,. Helsingin anniskelupsakeyhtiön siellä olevain laitosten haltuunotto 47 

» hinta matkasta sinne 238 
» sen kaluston lunastus 102 
» » kunnossapitoa varten myönnetty lisämääräraha 48 
» » » » vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha 139 

Korkeavuorenkadun lastentarhan sähkövalo 100 
Korot, kaupunginkassan lainojen 237 

» lahjoitusrahastojen 242 
Korvaus vahingon kaut ta koituneesta ruumiinvammasta 122, 139, 241, 311 
Koulupuutarhan, Tehtaankadun, aidan korjaus 45 
Koulupuutarhoja varten myönnettyjä määrärahoja 114 
Kuljetusradan laittamiseen myönnetty lupa 28 
Kulkutautien vastustaminen 94 
Kulkutautisairaalan määrärahat 93 

» sairasmaksutaksa 80 
» seerummaksut 82 
» uusien toimihenkilöjen ottaminen . 67 

Kullan torpan kauppakirjani kartoitus 8 
» » lastenkoti . . . 272 

Kumtähden sairaalan läheisyyteen laitettu vesiputki 40 
Kuninkaankatu-nimisen liikenneväylän suunnitelu 43 
Kunnallis-asetuskokoelman täydennys 192 
Kunnallisen keskuskeittolan voimassapito 168 
Kunnalliset työväenasunnot, korjaukset niissä 231 

» » niiden hallintojaosto 307 
Kunnallishallintoa varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha 130 
Kunnalliskertomusten laatiminen 255 
Kunnalliskoti, koneiden osto sen pesulaitokseen 97 

» sen hoidokkien sairaanhoito 95, 195 
» » lisämääräraha 96 
» » lääkärinhoito 162 
» » toiminta 273 
» » uudet toimihenkilöt 178 
» sinne hankittu sairasvaunu ; 96 
» » Oulunkylän asemalta johtavan ajotien kuntoonpano 43 
» » teetetty puhelinjohto 38 
Kunnall. kert. 1919. 44 



346 Asialuettelo. 

Kunnallisvaalia varten myönnetty lisämääräraha 102 
» -vaalien aika 192 
» -verojen kannanta 192 
» -verotus 329 

Kunnan työnvälitystoimiston henkilökunnan lisääminen 89, 177 
» • » huoneiston laajentaminen 89 
» i> johtajan laatima vuosikertomus 314 
» - » määräraha 89 
» » palkkasääntö 64 
» » vahtimestarin asunto* 89 
» viranpitäj äin palvelusehtosäännöt 150 

Kuntainvälinen kaupungin työntekijäin vakuutuslaitos 152 
Kuorma-ajurien uusi taksa 87 
Kutsuntalautakunta, sen luottamusmiesten vaali 207 

197, 243 Kyyditys 
310 Käpylän puutarhaesikaupunki 

Käännöstyöt, kaupunginvaltuuston kanslian, niitä varten vuoden 1920 menosään-
töön otettu määräraha 130 

272 
276 

Lä ja lisäyksiä 96 
menosääntöön otettu määräraha 132 

tulosäännön mukaan 141 
268 
267 

muu henkilökunta 178, 267 
nen 161 

Köyhäinhoidon lastenkodit 
» tulot ja menot . . . . 

Köyhäinhoito, sen määrärahain ylityks 
» sitä varten vuoden 192C 
» tulot siitä vuoden 1920 

Köyhäinhoitohallituksen kokoukset 
» tarkastusalueet 
» virkamiehet ja 

Köyhäinhoitokanslian, uuden, perustam: 

Lagerblad, G., rahatoimikamarin asiamii 
Lahjapalkkio ent. kansakouluvahtimesta^ 

» kaupungin viranpitäj ille 
Lahjapalkkiot, rahatoimikamarin myönt 
Lahjoitus kaupungille, kivennäiskokoeln 
Lahjoitusrahastot, kaupungin, kertomus 

» niistä annettujen lain 
» niitä koskevat asiakir; 

Laina lyhyemmällä kuin 2 vuoden takai: 
Lainat, kaupungin tilapäiset, rahatoimil; 

» määrärahat niistä vuoden 1920 
Laiturivalaistus 
Laivalaiturin jatkaminen 
Lapinniemen käyttöoikeuden hankinta 
Lapsiavustus hätäaputöissä toimiville m 
Lastenhoito, sen edistämisyhdistykselle 

» vaivaishoitohallitukselle ku 
Lasten kesätyöskentelyä varten myönnä 
Lastenkodit, niille myönnetty määrärah 

i> vaivaishoidon 
Lastenkoti, Oulunkylän, sille myönnetty 
Lastentarhain kesäsiirtoloille myönnetty 
Lastenseimi, pelastusarmeijan, huoneisto 

es, hänelle myönnetty ero 
ri E. S. Hagelinille . . . . . . 

ämät 
an . . . 
niiden hoitamisesta 
oj en korko 
•jat 
sinmaksuajalla 33, 50, 
:amarille myönnetty oikeus lisätä n i i t ä . . . . 
tulosäännön mukaan 

^isille 
myönnetty määräraha 
uluva 

e^ty määräraha 
a 

114, 
268, 

lisämääräraha 
määräraha 

n osoittaminen sille 

182 
122 

57 
240 
243 

50 
242 
128 

51 
50 

140 
232 

43 
10 

108 
116 
272 
114 
114 
272 

96 
114 

30 
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Lastenseimille myönnetty määräraha . . 114 
Lastensuojelukeskus, sen avustus vaatteiden jakamisessa vähävaraisille 112 

» » huoneisto 222 
» sille myönnetty määräraha 116, 311 

Lastensuojelukodeille myönnetty määräraha 114 
Lastensuojelutoiminta . . . 116, 164 
Lasten työtupia varten myönnetty määräraha 114 
Lausunto elinkeino-oikeudesta 197 

» oikeudesta saada harjoit taa huutokauppaajan ammattia 198 
» » » » kauppaa ampuma-aseilla 198 
» » » » » myrkyllisillä aineilla 198 
» » » » paikanvälitysliikettä 198 
» » » » rohdoskauppaa 198 
» , » » omistaa kiinteistöjä 198 
» » » pitää biljaardia 198 
» Suomen ampujainliiton säännöistä 198 
» tuulaakiverotuksen kumoamiskysymyksestä 52 

Lausuntoja Suomen kansalaisuusoikeudesta 197 
» tuulaakimaksun laskemisesta vuosina 1919 ja 1920 54 
» vuo sitilin tarkasta jäin kaupungin 1916 vuoden tilejä vastaan tekemäin 

muistutusten johdosta 48 
Lavantaudin vastustaminen 95 
Leikkipaikat, lasten, niiden järjestäminen 43 

» yleiset, lasten valvonta niissä 116 
Leppäsuo n:o 68 c, asuntotontti, sen lunastus 13 

» o 68 a huvila-alue, sen lunastusoikeus 220 
Leppäsuon huvilassa olevien vapaiden huoneistojen vuokraaminen 30, 223 

» » toimitetut korjaustyöt 37, 222, 231 
Lihakauppa kauppatorilla 160 
Lihantarkastusaseman kassanhoitajan virka 189 

» lisämääräraha 92 
» toimihenkilöt 184 
» vanhemman tarkastuseläinlääkärin virka 189 

Liikennekonttori, ero sen nuoremmalle kirjurille 182 
» kassanhoitaja J . S. Gummerus valittu sen nuoremmaksi kirjuriksi 182 
» nuoremman kirjanpitäjän viran perustaminen sinne 177 
» sen lisämääräraha 89 
» » vaakain korjaus 36 
» » viranpitäj ät 245 

Liikennemaksut, niiden korotus 78, 238 
» » palautus 241 
» vapautus niistä . . . 78 

Liikennesäännösten laadinta 159 
Lindqvist, L. G., vanhempi iusinööri, otettu kaupungininsinööriksi 185 
Liukkonen, R,, filosofianmaisteri, otettu ammattiholhoojaksi ja sihteeriksi 185 
Lomat, terveydenhoitolautakunnan 91 
Luistelun, koulunuorison, edistäminen 98 
Lumen kuljettaminen 19 
Lupa halkojen uittamiseen 229 

» heinäin korjaamiseen · · 230 
» hiilikalastukseen kaupungin satamissa ... 230 
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Lupa jäidenottoon . . . 230 
» kadulla myydä hautaseppeleitä 225 
» kaislain korjaamiseen 230 
» kansakoulukaluston myymiseen v. 240 
» kilpa-ajojen järjestämiseen jäälle 225 
» lasinkalastukseen kaupungin satamissa 230 
» myydä denaturoituja alkoholipitoisia aineita 196 
» puiden kaatamiseen vuokra-alueella 230 
» pystyttää paviljonkeja 221 
» • » puhelinkaappeja 221 
» sähköilmaj ohtojen ja kaapelien johtamiseen . . 225 

. » tavarain nostoon satamista 230 
Lähtö- ja tulokatselmus, virka-asuntojen 56 
Lämmityslaitosten, kaupungin, hoito 243 

» » korjaus ja täydennys 35 
Lääkärinavusta äkillisissä taudintapauksissa korotettu palkkio 82 
Lääkärinhoidon korvaus 92 
Lääkärinhoito kunnalliskodissa 162 
Lääkäripäivystys kaupungin sairaaloissa 93 

Maalaustöiden, kaupungin, teettäminen 166 
Maanmittausosasto, rakennuskonttorin, taksa sen suorittamista toimituksista 85 
Maidonhankinta kaupunkiin 112, 159 
Maidonkäsittelyn tarkastus maaseudulla 194 
Maistraatin ent. venäjänkielen kääntäjälle myönnetty korvaus 75 

» kokoonpano 152 
» tarverahoihin myönnetty lisämääräraha . . 88 
» vahvistettu palkkasääntö 60 

Maitopisara yhdistykselle myönnetty määräraha .114 
Maj atalonpito ja kyyditys 243 
Majoituskustannukset vuoden 1920 menosäännön mukaan 131 
Majoituslautakunnan menosääntö 65 

» puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali . . . . 199, 202, 204 
» toimihenkilöiden irtisanominen 183 
» » palkkaamista varten myönnetty määräraha 76 
» vuosikertomus 300 

Malmgärdin virkatalon lunastus 227 
Malmilla säilytettävät ruumiit 229 
Mankala fors aktiebolag yhtiön hallinta 45 
Mankalan kosket, korvausta avustamisesta niiden ostossa 122 

» » niiden käyttö 228 
Marian sairaala, dosentti H. Bardy valittu sen kirurgisen osaston johtajaksi 184 

» » influensaosaston voimassapito 95 
» » palkankorotus sen sairaanhoitajatarkoulun johtajattarelle . . . . . . . . 66 
» » sen sairaanhoitajatarkoulun laajentaminen ^ 
» » » sairasmaksutaksa 80 
» » sille myönnettyjä lisämäärärahoja 92 
» » ylimääräinen kalliinajanlisäys sen yövartijalle 92 

Marsio, A., insinööri, otettu sähkölaitoksen toimitusjohtajaksi : 185 
Matkastipendi Gustav Pauligin rahastosta · 124 

» kaupungin työväenopetuslaitosten tarkastajalle 124 
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Matkastipendi sosialilautakunnan sihteerille 123 
» terveydenhoidontarkastajalle 124 
» verotusvalmistelukunnan puheenjohtajalle 123 

Meilansin riihen kuntoonpano 37 
Meilansiin suunnitellut asuinrakennukset 24 
Meno- ja tulosääntö, vuoden 1920 . 127 
Menosääntö, asunnonvälitystoimiston 64 

» kaupunginvaltuuston kanslian 61 
» kirjaltajain yhdenpäivänkoulun 68 
» majoituslautakunnan 65 
» poliisilaitoksen 64, 65 
» raastuvanoikeuden 59 
» rahatoimikonttorin 62 
» sairaalain tiliviraston 66 

Merholman huvilarakennuksen korjaaminen * . . . 37 
» osan lohkaiseminen kaupungille 248 

Merikoulukassan hallinta 125, 242 
Metsäin, kaupungin, hoito 299 
Mielisairaala ks. Nikkilän mielisairaala. 
Mielisairaalaa varten varat tava alue Meilansista 11 
Mielisairaalaan, valtion, kaupungin tarvetta varten varat tavat sairassijat 11 
Mukavuuslaitosten kuntoonlaittaminen 232 
Muonitustoimikunnan tilinpäätös 111 
Museolautakunnan jäsenten vaali 200, 202, 205 

» laatima vuosikertomus 331 
Musiikkilautakunnan jäsenten vaali 200, 205 

» laatima vuosikertomus 332 
Musiikkiopistolle varat tava tontti 6 
Myrkyllisten aineiden myyntiluvat 198 
Myynti, kaupungille kuuluvain rakennusten 26 

» tonttien ks. Tontit. 
Määräykset, joita on noudatettava valtuuston suhteellisissa vaaleissa . 145 

Naisjärjestöjen rakennuskomitean anomus saada tonttipaikka 19 
Nikkilän mielisairaala, juurikasvikellarin rakennuttaminen sinne 34 

» » kantelu sen "viranomaisten menettelyn johdosta 194 
» » korvaus varastetuista vaatteista sen hoitajille 94 
» . » määräraha sen vesijohtotöitä varten 41 
» » sen keittiön sisustus 231 
» » » määrärahojen ylitys 94 
» » » raitiotiealueen palstoittaminen 247 
» » » sielunhoito 94 
» » sille myönnetty lisämääräraha . 94 
» »! uusia osastonhoitajattaria sinne 178 

Nordlund, V. V., filosofianmaisteri, valittu verotusvalmistelukunnan toiseksi sihteeriksi 183 
Norrmen, A., pankinjohtaja, hänen muotokuvansa 238 
Nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle myönnetty määräraha 114 
Nyäkerin pakkolunastus 227 

Obligatioiden arvonta 234 
» kuolettaminen . 236 
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Obligatiolaina Hertonäs gods aktiebolag yhtiön osakkeiden ostoa varten 50 
Ohjesääntöjä, muutet tuja, eräiden johto- ja lautakuntain; . 146 
Oikeusapulautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 199, 204 
Oikeusaputoimiston lisämäärärahat 90 

» toiminta vuonna 1919 . 304 
» varatuomari A. V. Falck valittu sen oikeusavustajan apulaiseksi 183 

Oikeustoimi, valtion huolehtiminen sen ylläpidosta 53 
Oopperatalolle varat tava tont t i . 6 
Opetus- ja sivistyslaitokset, niitä varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määrä-

raha 133 
» » tulot niistä vuoden 1920 tulosäännön mukaan 141 

Opintoapurahat, kaupungin teknillisten laitosten menosääntöön niitä varten otettu 
määräraha 135 

Opintomatkoja 123, 124, 312 
Orkesteri ks. Kaupunginorkesteri. 
Orkesterivaltuuskunnan, kaupunginorkesterin, anomus saada korkeampaa kalliinajan-

lisäystä . 56 
Osakeyhtiö Agroksen kanssa tehty sopimus pistoraiteen rakentamisesta 233 

» Arbetarbostäderna ä villan Lugnet, sen anomus saada lunastaa vuokra-
tontt i 210 

» Brändö villastad, sen kanssa tehty sopimus Hertonäsin maatilan myy-
misestä 8 

» Helsingin kansanasunnot, sen purkaminen . . 46, 310 
» Hietalahden laivatokka ja konepaja, hyljät ty valitus alueen vuokraami-

sesta sille 21 
k » Nya varvet, sen Mustikkamaalla sijaitsevien laitosten vuokraoikeus . . 26 

» P. J . Bögelunds kartongfabrik, sille myönnetty lupa kuljetusradan 
laittamiseen 28 

» Stevedoring, sille myönnetty lupa tavarasuojan pitoon 225 
» * suunnitellun liikenneväylän aikaansaamiseksi Töölööseen . 43 
» Tokankatu 7, sille myönnetty lupa väliaikaisesti järjestää rullavaunuraide 225 
» Unionsgatan 45, sen kanssa tehty sopimus tonttien käy t t ämises t ä . . . . 3 

Osakkeiden hankinta Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiössä 87 
» merkintä Helsingin makasiiniosakeyhtiössä 51 
» » » panttiosakeyhtiössä 242 

Osto, automobiilin 239 
» Hermannin lentoparakkien 12 
» hinaajaveneen 239 
» nosturien 232 
» rakennusten korttelissa n:o 473 13 
» talon n:o 5 Neitsytpolulla 12 

Oulunkylän kesäpäiväparantolalle myönnetty lisämääräraha 92 
» lastenkoti 273 

Oulunkylässä olevien kaupungin kiinteistöjen isännöitsijän palkkaedut 70 

Painatuskulut, kaupungin tilastollisten julkaisujen 252, 258 
Painatustyöt, kaupungin, niiden valvonta 247 
Pakkolunastus, Brunakärrin ja Nyäkerin 227 

» maan Bölessä . 228 
Pakkolunastuslautakunta, Brunakärrin ja Nyäkerin 247 
Palander, G., lääket. lis. valittu sairaalat arkastaj aksi 184 
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Palautus, liikennemaksujen ' . . . 241 
» verotettujen varojen, sitä varten myönnetty määräraha. . 140 

Palkankorotuksia 57, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 238 
Palkkaetuja, ylimääräisiä, kunnan viranpitäjille 58 
Palkkalautakunnan jäsenten vaali 199, 204 

» laatima vuosikertomus r 335 
Palkkasäännöstely, kunnan viranpitäj äin 57 
Palkkasäännöt, valtioneuvoston vahvistamat 59 
Palkkio, johto- ja lautakuntain puheenjohtaj i in ja jäsenten 78 

» kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiesten 157 
» kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja jäsenten 78 
» korotettu, lääkärinavusta äkillisissä taudintapauksissa 82 

Palkkionkorotus sosialilautakunnan jäsenille 90 
» työväenopiston tuntiopettajille ja vahtimestareille 100 

Palkkiot, eri toimista maksetut 240 
Palmgren, R., filosofianmaisteri, otettu Korkeasaaren ja Seurasaaren intendentiksi. . 48 
Palokunta, ikäkorotusten laskeminen sen alipäällystölle 70 

» vapaaehtoinen, tontin anomus sille 18 
Palolaitoksen menot 265 

» sairaankuljetus vaunun käyttö 264 
» varamiehistö 265 

Palolaitos, sille myönnetty lisämääräraha ' 90 
» sitä varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha . . 131 

Palomiehistön terveydentila 265 
Palosääntö Brändön huvilayhdyskunnalle 197 
Palotoimikunta, sen jäsenten ja varajäsenten vaali 199, 204 

» » vuosikertomus 261 
Palovahingon korvaus tuhoutuneesta omaisuudesta 262 
Palvelijatarkodille myönnetty määräraha 114 
Palvelusehtosääntö, kunnan viranpitäj äin 150 
Parakkien rakennuttaminen asuntotarkoituksiin XIV kaup. osaan.. 33 
Parmaustaksan korotus 78 
Parturinliikkeelle myönnetty lupa myydä alkoholipitoisia aineita 196 
Pauligin, Gustav, rahasto, matka-apurahan myöntäminen siitä 124 
Pelastusarmeijan lastenseimelle luovutettava huoneisto 30 
Perunakaupan vapauttaminen H l 
Pesulaitokseen, kunnalliskodin, ostetut koneet 97 
Pika-ajurien taksa 87 
Pippingsköldin turvakodille myönnetty määräraha 116 
Pitennetty rakennusaika · · · 144 

» vuokraoikeus, eräiden tonttien 27, 28 
Pitäjänmäen huvilayhdyskunnan terveydenhoitojärjestys 197 
Pohj avedentutkimukset 170 
Pohjoissatama, oikeus merenkulkuhallitukselle rakentaa rantasiltalaite sinne. . . . . . . . 43 
Poisto, kunnallisverojen 241 

» sotilasmajoituksesta suoritettujen ennakkokustannusten 51 
» verotettujen varojen, niitä varten myönnetty määräraha 140 

Poliisijärjestyksen muutoksia . . . 158 
Poliisilaitoksen huoneistojen korjaukset . . 36 

» huoneistokysymys. 31 
» käyttöoikeus sapöörikasarmin alueeseen . . . 36 
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Poliisilaitoksen lisämääräraha 91 
i> uudet toimet 65 

Poliisilaitos, kaupungin osanotto sen menoihin 53, 65, 91, 237 
)> sen uusi menosääntö .64 
» sitä varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha 131 

Poliisivalvonta, satama-alueiden 231 
Poliisivartiokonttorille sisustettava huoneisto Töölössä 13 
Polttoainemääräin ilmoittaminen budjettiehdotuksessa 129 
Presenninkien, hukkaanjoutuneiden, korvaaminen 240 
Privata svenska flickskolans byggnadsaktiebolag yhtiölle myyty tontt i 15 
Puhelinjohdon teettäminen kunnalliskotiin 38 
Puhtaanapitoa kaupungissa koskevat määräykset 159 
Puhtaanapitolaitoksen lisämääräraha 102 

» toiminta . 298 
Puiden hakkaamiseen myönnetty lupa 230 

» luvattomasta ottamisesta nostettu syyte 230 
Puistojen järjestäminen lapsille 43 
Puuportaiden teettämiseen Malmin ja Etel. Rautatienkadun kulmaukseen myönnetty 

määräraha 42 
Päiväkodin laittaminen lapsille 100 

Raastuvanoikeuden kuudennen osaston huoneisto 221 
» palkkasääntö 59, 60 
» rikosasiainnotarien palkan korotus 58 
» tarverahojen lisäykset 88 
» uudesti järjestäminen 59, 152 
» viransijaisulispalkkiot 75 

Raastuvanoikeus, sille myönnetty määräraha viransijaisten palkkaamiseen 75 
» » » » ylim. oikeusneuvosmiesten palkkaam. 75 

Rahastajain, kaasutehtaan, anomus tontin luovuttamisesta 16 
Rahasto, Adolf Holmgrenin, sen korkovarain käyttö 124 

» Bergmannin aviopuolisojen, sitä koskevia määräyksiä 124 
» Berndt Vilhelm Strandbergin, sitä koskevia määräyksiä 125 
» Gustav Pauligin, siitä annettu matka-apuraha 124 
» kunnollisen palvelusväen palkitsemis-, siitä annettu apuraha 122 

Rahastot, köyhäinhoidolle lahjoitetut, niiden korkovarain käyttö 270 
» ks. myös Lahjoitusrahastot. 

Rahatalouslaskelma, vuoden 1920 129 
Rahatoimikamarin alaisten virkailijain irtisanomisaika ja kesäloma 244 

» apulaissihteerin virka 186 
» henkilökunnan muutokset . . . 1 8 1 , 244 
» ilmoitukset 243 
» kanslia-aika 243 
» kanslia, avustavan notaarin palkkaaminen 177 
» kokoonpano 208 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten 

vaali 199, 203 
» raha-asiain esittelijä 187 
i> suomen- ja ruotsinkielen käyttö 242 

Rahatoimikonttorin henkilökunnan muutokset . 182, 245 
» huoneiston muutostyöt 35 
» työvoimain lisääminen 62 
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Rahatoimikont tor in uusi menosääntö 62 
» virka-aika 243 
» yli tetyt ja l isämäärärahat 88 

'Raitiotie Brändön ja Botbyn kar tanon välillä 248 
» ja omnibusosakeyhtiö, sille myönnet ty lupa Länt. viertotielle tee t tää 

haararaide 225 
» » omnibusosakeyhtiön aitausten teettämiseen myönnet ty lupa 225 
» » » osakkeiden hankinta 87 
» » » puolesta merki t ty takaus 51 

Raitio t iemaksujen korotus 86 
Rait iot iematkat , Brändöseen, niiden maksuja korotet tu 87 
Raitiotieverkon ulottaminen Böleen 38 
Rait t iuskokousta varten myönnet ty määräraha 118 
Rai t t ius lautakunnan asettaminen 157 
Rakennukset ja tilukset, rahatoimikamarin vuokraamat 223 

» rahatoimikamarin myymät 229 
» sotasaaliskonttorin » . . 229 

Rakennusaika, tontt ien, sen pitennys 144 
Rakennusainetoimisto, kunnallinen, sen perustaminen 166 
Rakennusjärjestyksen muutoksia ja lisäyksiä 144 
Rakennuskonttori , apulaisgeodeetinviran perustaminen sinne .. . 181 

» ki r janpi tä jänviran » » 181 
» palkankorotus sen kamreerille 70 
» sen toiminta vuonna 1919 290 
» » työpäällikköjen vaali 186 
» » työpäälliköntointen uudesti järjestäminen . / 180, 186 
» » viransijaisuusmääräyksiä 189 
» sitä varten vuoden 1920 menosääntöön otet tu määräraha 136 
» valitus työpäällikön vaalin johdosta 186 
» varasto-osaston perustaminen sinne 166 

Rakennuskonttorin geodeettiosasto 295 
» huonerakennusosasto 296 
» kamreeriosasto . . 299 
» katselmustoimitusten ja toimituskirjain taksan muutos 84 
» katu- ja viemärirakennusosasto 294 
» kaupunginasemakaavaosasto 296 
» kaupunginistutusten osasto . . . 297 
» osastopäällikköjen palkkaedut 70 
» puhtaanapito-osasto 298 
» satamarakennusosasto 291 

Rakennuspiirustukset, rahatoimikamarin hyväksymät 221 
Rakennusra ja t , sisäiset, niiden muutokset 7 
Rakennustarkasta jantoimi , avustava, sen h o i t a m i n e n . . . . . 184 
Räkennustarkastuskonttori , sen kanslistille myönnet ty palkankorotus 76 

» » laat ima vuosikertomus vuosilta 1918 ja 1919 287 
Rakennustoiminta, suunniteltu, sen avustaminen. 24 
Rankkurille hevosen elatukseen myönnet ty apumaksu 75 

% korvaukseksi myönnet ty määräraha 131 
Ratkaisemat tomain asiain poisto kaupunginvaltuuston diaareista s. 142 
Rautat ie , Malmin—Hertonäsin 233 

Kunnall. kert. 1919. 46 
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Rautatieasema, käymälän teettäminen sen lähelle "35 
Rautatielippuja kansakoululapsille . 98 

» kansanlastentarhaoppilaille 100 
» kasvatuslautakunnan hoidokeille . . . 99 

Ravikilpailut jäällä 225 
Ravintolaliikkeen valvonta 92 
Reimarsin tilalla teetetyt mittaus- ja punnitustyöt . . . 46 

» tilan käyttö 25 
» » luovuttaminen asunto- ja viljelystarkoituksiin 46 

Rein, K. A., filosofianmaisteri, valittu kaupunginvaltuuston toiseksi sihteeriksi 181 
Rekisteritoimisto, köyhäinhoitohallituksen, hyväntekeväisyysyhdistysten velvollisuus 

käyt tää sitä 115 
Resvoin rauhankappelin pois muutto 196 
Revisionikonttorin reviisorinvirat . . ; 187 

» viranpitäjät 182 
Rikosasiainnotaarien, raastuvanoikeuden, palkan korotus 58 
Rikostuomioiden toimeenpanijan konttorille myönnetty lisämääräraha 88 
Risatautisten lasten parantolayhdistykselle myönnetty määräraha 114 
Rohdoskauppa, lupa myydä alkoholipitoisia aineita 197 

» » sen harjoittamiseen . 198 
Rouvasväen yhdistykselle myönnetty määräraha 114 

» yhdistyksen omistamain rakennusten osto 12 
Rukoushuoneelle anottu tonttipaikan luovuttamista Töölössä 15 
Ruokarahat, sairaalahenkilökunnan lomanaikaiset 77 
Ruotsalaisen teatteritalon laajennus. . 5 
Rysskärin myynti 209 
Rönnskär, Länsi, lupa loiston y. m. pystyttämiseen saarelle 221 

Saaret, kaupungin läheiset, niiden varaaminen virkistyspaikoiksi 220 
Sahlstein, W., varatuomari, valittu avustamaan valtuuston ensimmäistä notaar ia . . 181 
Sailors home, sen tilintarkastajan vaali 207 

» » » toimikunnan jäsenen ja varajäsenen vaali 207 
» » siltä vuokrattujen huoneistojen kuntoonpano 37 

Sairaalahoito, köyhäinhoidon kustantama 270 
» varattomain, lahjoitus sen hyväksi 125 

Sairaaläin hallintosäännön tarkistus 161 
» henkilökunnan loman aikaiset ruokarahat 77 
» sairasmaksujen korotus 79 
» tiliviraston menosääntö 66 

Sairaalakaluston osto ! 95 
Sairaalan, ylimääräisen, kuntoonpano 94 
Sairaalatarkastajaksi valittu lääket. lis. G. Palander 184 
Sairaalatarkastajan virkamatkat 92 
Sairaalatarkoituksiin luovutettava tont t i . 15 
Sairaanhoitajatarkoulu, Marian sairaalan, sen laajentaminen 13, 92 
Sairaanhoito, kunnalliskodin hoidokkien 195 
Sairaankuljetukset, palolaitoksen sairaankuljetus vaunun toimittamat 264 
Sairassijain luovutus Virossa haavoittuneille vapaaehtoisille 29 
Sairasvaunun hankinta kunnalliskotiin 96 



Asialuettelo. 355 

Sanomalehtikaupittelijoita koskevat määräykset poliisijärjestyksessä . . > 158 
Santahamina, kansanpuiston ja kansanmerikylpyläh perustaminen sinne ; . . . 310 
Sapöörikasarmeissa toimitetuista korjauksista anottu korvaus 36, 232 
Satamahallinnon keskitys 153 
Sätamakonttor in määräraha 89 

» Sörnäsin, muut to 40 
» tarkastuskonstaapelille myönnet ty palkanparannus 76 
» v i ranpi tä ja t 245 
» virkasivutulojen poistamisesta teh ty ehdotus 63 

Satamamaksujen huojistus 78 
» korotus 78 

Satamaradan laajennustöissä käy te t ty urakkajär jes te lmä 38 
» laajentamista varten anotun valtioavun epääminen 88 

Satamarakennukset 291 
Satamataksan uudistaminen 153 
Satamat , hylkyjen viitoittaminen 233 

» niiden poliisivalvonta 231 
» nosturien osto . . . . . 232 
» ruoppaukset y. m 233 

Satamatoimikunnan etuanti . . . . 89 
» selonteko teollisuustonttien hankkimisesta 192 
» vahvistaminen 19 

Satamatyönteki jäin lakko 195 
Satamatöiden kunnall istuttaminen 311 
Sedmigradskvn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti , sen johtokunnalle myön-

net ty vastuunvapaus . . 50 
» » » » » » t i l intarkastaj ain vaa l i . . 206 
» » » » » » valitus sen johtokun-

nan vaalin johdosta . . 203 
Seurasaarella olevain Helsingin anniskeluosakeyhtiön laitosten hal tuunot to 47 
Seurasaaren kaluston lunastus 102 

» kunnossapitoa var ten myönnet ty l isämääräraha 48 
» » » vuoden 1920 menosääntöön otet tu määräraha . . 139 

Shekit rahoja nostettaessa, niiden käyt tö ' 237 
Siirtolapuutarhat 307 

» Greijuksessa, laskuojan teet täminen niihin 43 
Siirtolapuutarhoille va ra tu t viljelyspalstat i . . . 44 
Sikoja, oikeus kaupungissa pi tää . . . 159 
Silavan, tu tk imat toman, myynt i 194 
Silmäpoliklinikka, Eiran sairaalan, sitä varten myönnet ty lisämääräraha 92 
Skatakubben, merenkulkuhallitukselle myönnet ty oikeus sen käyttämiseen 19 
Sonckin, L., arkkitehti , anomus saada ostaa kortteli n:o 449 14 
Sosialilautakunnan apulaisten lisääminen 177 

» jäsenten ja varajäsenten vaali 199, 202, 204, 247 
» » palkkioiden korottaminen 90 
» laat ima vuosikertomus 307 
t> virkakieli 312 
» vuokrajaosto 307 

Sosialilautakunta, sen l isämääräraha ·.'• 9t> 

Kunnall. kert. 1919. 46 
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Sosialilautakunta, sen sihteerin virka 183, 187 
Sotasaaliskonttorin myymät kaupungin rakennukset 229 
Sotilasmajoitus kaupungin rakennuksiin 29 

» siitä suoritettujen ennakkokustannusten poisto 51 
Soutuveneiden hankkiminen 244 
Stipendejä kansakoulunopettajille 123 

» ks. myös Matkastipendejä. 
Stipendimäärärahan ottaminen budjettiin i 123 
Strengin, A. V., johtaja, anomus saada tonttipaikka asuntorakennuksia varten 24 
Suhteellisia vaaleja koskevat säännökset 145 
Suljetun vaivaishoidon lautakunta 267 
Suojeluskunnan, Helsingin, avustaminen 118 

» Meilansin, maksuton valaistus 239 
Suojeluskuntavarusteiden kustantaminen 118 

Suomalaista oopperaä varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha 135 
Suomen ampujainliiton säännöt . . 198 

j> kansalaisuusoikeushakemuksia 197, 198 
». kaupunkien liitto sairaiden ja haavoittuneiden sotilaiden hoitoa varten, 

kaupungin osallisuus sen velkaan 96 
» » » » » haavoittuneiden sotilaiden hoitoa varten, 

sen hajoittaminen 206 
» » » » » haavoittuneiden sotilaiden hoitoa varten, 

sille kuuluvan kaluston osto 95 
» lasten hätäapukomitealle myönnetty määräraha 117 
» messujen hallintoneuvostoon valitut edustajat 207 
» sähköteollisuus-osakeyhtiön anomus tonttipaikan luovuttamisesta 21 
» työntekijäin avustuskomitean määrärahan anomus 119 

Suomenlinnassa sijaitsevain valtion rakennusten käyttäminen asuntotarkoituksiin. . . . 32 
o Svenska gården i Helsingfors fastighetsaktiebolag yhtiön anomus saada ostaa tontit 

korttelista n:o 198 15 
Sähkölaitoksen akkumulaattorien uudistus 101 

» ja Eteläsuomen voimaosakeyhtiön välinen välikirja 174 
» ylimääräinen tileistä poisto 101 

Sähkölaitos, ero sen toimitusjohtajalle 185 
» insinööri A. Marsio valittu sen toimitusjohtajaksi 185 
» sen apulaisjohtajan pätevyysvaatimukset 180 
» turbo generaattorin hankkiminen sinne 42 
» vuokrarahoja sen ensimmäiselle käyttöinsinöörille 69 

Sähkövalo kansanlastentarhaan 100 
Sähkövirran hankinnasta tehty välikirja 174 

» hinnankorotus 83 
» rajoitushinta 84 
» taksa 82 

Säilytyssuoja, Hieta- ja Jätkäsaaren, sen myynti 18 
» kappaletavaran 29 

Säännöt, Helsingin pörssin 169 
» kaupungin sairaalain 161 

Taideteollisuuskeskuskoulu, sen toimihenkilöille myönnetty palkankorotus -. 77 
» sinne järjestettävä kurssi ammattimaalareita varten 97 
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Taideteollisuusyhdistyksen toimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 207 
Taivalsaaren vuokraus 23 
Takaus Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön puolesta, rahatoimikamarin merkitsemä . . 51 
Taksa, ajurien 243 

» autojen 87 
» Helsingin kaupungin kunnansairaalani sairasmaksu- , 80 
» » » sähkölaitoksen sähkövirran 82 
» kuorma-ajurien 87, 243 
» kytkettyjen veneiden 78 
» parmaus-, sen korotus 78 
» rakennuskonttorin katselmustoimitusten ja toimituskirjain 84 
» . terveydellisten tutkimusten uusi 79 

Talonisännöitsijän toimet 246 
Talous, kaupungin, toimenpiteet sen parantamiseksi , 51 
Taloushallinnon, kaupungin, uudestaan järjestäminen 187 
Tapaturmavakuutus, kaupungin työntekijäin ' . 151, 241 
Tarkastus, kaupungin 1917 vuoden tilien ja hallinnon 49 
Tavarakatoksien rakennuttaminen 33, 231, 232 
Teattereita varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha 135 
Teknilliset laitokset, kaupungin, kuoletussuunnitelma niiden uutishankintaa varten 

sotavuosina 49 
» » niitä varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha . . 135 
» » oikeus määrärahainsa ylittämiseen . . 101 
» » sen henkilökunnan opintomatkoja varten vuoden 1920 meno-

sääntöön otettu määräraha 135 
» » » palkanlisäysten kirjanpito 70 
» » tulot niistä vuoden 1920 tulosäännön mukaan 141 
» » ks. myös Sähkölaitos, Kaasulaitos ja Vesijohtolaitos. 

Tenniskentät, Kaisaniemen, maksu niiden käyttämisestä 225 
Teollisuuden tonttitilan tarve . 18, 192 
Termografin ostoon myönnetty määräraha 132 
Terveydellisten tutkimusten laboratoorin johtajanvirka 184, 187 

» » » laajennus 36 
» » » laboraattorin irtisanominen 186 
» » » lisämääräraha ' . . . . . 92 

Terveydenhoitojärjestyksen soveltaminen 159 
Terveydenhoito j ärj estys Pitäjänmäen huvilayhdyskunnalle 197 
Terveydenhoitolautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 199 

» kesälomia varten myönnetty määräraha 91 
» lisämääräraha . 91 
» toimistoon otet tuja uusia toimihenkilöitä 178 

Terveyden- ja sairaanhoito, sitä varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määrä-
raha 131 

» » » tuloja siitä vuoden 1920 tulosäännön mukaan 141 
Terveyspoliisiin perustettu neljäs desinfloitsijan toimi 66 
Terveystoimisto veneristen tautien vastustamiseksi, sille myönnetty l isämääräraha. . 92 
Testamenttisäädöksiä 124, 125, 242 
Teurastamon johtajan irtisanominen 184 
Tilasto elinkustannuksista 256 

i> työpalkoista 256 
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Tilastokonttorin henkilökunnan palkkaedut 250, 257 
» johtajan toimi 182 
» kanslia-aika 243 
» menot 258 
» määrärahain ylitys ja lisäys 89 
» viranpitäjäin palkanparannuksista tehty esitys 63 
» viranpitäjät 245 
» vuosikertomus 249 

Tililaitosuudistuksen toimeenpano 149, 236, "247 
, Tilinpäätös v. 1917 48 

» » 1918 49 
Tilit, kaupungin, vuoden 1917, kertomus niistä 48 

» » » 1918 » » 49 
» » » » niiden tarkastus 49 
n » » 1916, niitä vastaan tehdyt muistutukset 48 

Timgren, I., kaupunginkamreeri, etuantina kannetun palkan poisto 75 
Toivoniemen kasvatuslaitokseen rakennettu sauna . . . 37 
Tolvmans aktiebolag yhtiön hallinto 46 
Töntinhintain korotuksia 210 
Tontinrajain muutoksia 7 
Tontit, korttelissa n:o 198, IV:ssä kaup. os., kysymys niiden myynnistä 15 

» » » 449, XIII:ssa » » niiden myyminen h u u t o k a u p a t t a . . . . 14 
» » » 534, Vallilassa, niiden vuokraus 21 
» n:ot 16 ja 18 Hertankadulla, niiden järjestäminen 42 
» » 55 ja 57 It. Viertotiellä, niiden tontinrajain muutos 7 
» » 5 ja 7 Kangasalantiellä, » vuokraus . . 22 
» » 3, 5 ja 6 Ludviginkadulla, » yhteenrakentaminen 6 
» » 35 ja 37 Pengerkadulla, » käyttö 27 
» » 27, 29 ja 31 Runebergink:lla, » myyntihinta . 239 
» » 31 ja 33 Töölönkadulla, » myyminen . ' . . . . : 16 
» » 33 ja 34 Vladimirinkadulla, » yhdistäminen 7 
» rahatoimikamarin myymät 20.8 

Tontti n:o 3 Alavudenkadulla, evätty anomus sen luovuttamisesta 16 
» » 5 Apollokadulla, sen jakaminen 6 
» » 12 » » luovutus koulutarkoituksiin 15 
» » 1 5 Bölenkadulla » järjestäminen 42 
» » 31 Ehrensvärdint:llä » sisäisten rakennusrajain muuttaminen 7 
» » 85 It. viertotiellä » vuokraus 2$ 
» » 3 Kansakoulukadulla, evätty anomus sen myymisestä 19 
» » 21 Lapinlahdenkadulla, sen lunastaminen 210 
» » 3 Mikonkadulla, siellä sijaitsevain rakennusten purkaminen 221 
» » 5 Neitsytpolulla, » sijaitsevain rakennusten osto. 12 
» » 5 4 Runeberginkadulla, lupa asua yhdessä sen rakennuksista 225 
» » » » sinne rakennettava rukoushuone 15 
» » 4 Ruusulankadulla, sen myyminen W 
» » 1 8 Siltavuorenrannassa, sen kaupunginasemakaavan muutos 3 
» » 4 Tavaststjernankadulla, » myyminen 15 
» » 1 Unioninkadulla » kaupunginasemakaavan muutos 3 
> » 23 Vaasankadulla » myyminen 15 
» » 41 » » myyntihinta 239 
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Tontti n:o 10 Valhallankadulla, sen myyminen 15 
Torikauppa . 160, 224 
Toukolaan rakennettavat pienet asuinrakennukset · · · · 310 
Toukolan—Vanhankaupungin viertotien laajentaminen 42 
Tuberkulootisten lasten virkistysko ti 114 
Tukkukauppa, kalain, paikan luovutus sitä varten 20 
Tulipalonsyyt 262 
Tulipalot 261, 263 

Tulli- jä pakkahuoneiden rakentaminen ja kunnossapito · 53 
» » pakkahuone, sähköhissin laittaminen sinne . . . *36 

Tullikamarin huoneisto, kassaholvin laittaminen sinne 36 
Tuloa tuot tavat oikeudet, tulot niistä vuoden 1920 tulosäännön mukaan 141 
Tulokatselmukset, virka-asuntojen 56 
Tulot, kaupungin, toimenpiteet niiden lisäämiseksi 51 
Turbogeneraattorin hankkiminen sähkölaitokseen 42 
Tutkijalautakunnan jäsenten vaali . 202, 204 
Tuulaakiverotus 52 
Tyttöjen ammattikoulun lisämäärärahat 97 

» » opettajatarten palkankorotus ·. 67 
» » tilapäiskursseista kertyneiden varojen käyttö 97 

Työaika kaupungin töissä 165 
Työkoti köyhiä lapsia varten, sen kuntoonpano talossa Hämeenkatu n:o 6 97 

¡> » » » sille myönnetty määräraha 114 
Työlaitoksen järjestäminen Fredriksperiin 97 

» toiminta 280 
Työläiset, kaupungin töissä olevat, eläkeperusteiden muutos . 151 

» » » » heidän kesälomansa 139 
» » » » » palkkauksensa 110 
» » » » » tapaturmavakuutuksensa 151, 247 
» rakennuskonttorissa olevat 290 

Työnhakemukset kunnan työnvälitystoimiston kaut ta 314 
Työnvälitysliike, lupa sen harjoittamiseen 198 
Työnvälitystoimisto, ks. Kunnan työnvälitystoimisto. 
Työolot Helsingissä vuonna 1919 317 
Työpalkat 256, 291 

» korotetut, tähän tarkoitukseen varat tujen määrärahain käyttö 42 
/ Työväenopetuslaitokset, niitä varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määrä-

raha 130, 134 
Työväenopisto, huoneisto sen suomenkieliselle osastolle 30 

» sen johtokuntain jäsenten vaali 200, 205 
». sille myönnetty määräraha 100 

Töölön koulupuutarhaa varten myönnetty määräraha 114 
» poliisivartiokonttorin huoneiston kuntoonpano 13 
» rukoushuoneyhdistyksen anomus tonttipaikan luovuttamisesta . . 15 

Uggla, J., varatuomari, hänelle valmistettavaksi jätet ty kysymys rajakkaisten 
alueiden liittämisestä kaupunkiin 226 

Uimakoulujen voimassapitoa varten myönnetty määräraha 31 
Uimalaitosten, kaupungin, käyttö 31, 224 
Ulkomaan kansalaisten oikeus saada omistaa kiinteistöä 198 
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Ulosottoapulaisten lisäpalkan anomus 60 
Ulosottotoimen ylläpito 53 
Ungdomsförbundet Fylgia yhdistykselle myönnetty määräraha 114 
Urakkajärjestelmän käyttö satamaradan laajennustöissä 38 
Urheilulautakunnan asettaminen 157 

» jäsenten vaali 201, 204 
Urheilulautakuntaa varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha 131 
Uudenmaan kasarmialueen raja 228 
Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunnan jäsenten vaali 207 
Uudesti järjestäminen, kaupungin hallinnon 144 

Vaaleissa, valtuuston ja muiden kunnallisten hallintokuntain toimitettavissa suhteel-
lisissa, noudatettavat määräykset 145 

Vaaleista koituvat kustannukset 102 
Vaali, kaupunginaseman järjestelyä koskevan neuvottelukunnan jäsenen 2 

» kaupungin irtaimen omaisuuden inventtaajain 206 
» kaupungin johto- ja lautakuntain jäsenten 147 
» » » » » » vuodeksi 1919 198 
» kaupunginkassan inventtaajain 206 
» kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiesten 206 
» tilintarkastajain 206 
» valiokuntain ja komiteain, vuodeksi 1920 198 

Vaalilautakunta, kaupunginvaltuuston, sen jäsenten vaali 198 
Vaalit, kunnalliset, niiden aika . 192 
Vaatteiden hankinta vähävaraisille 112 

» kuljettaminen desinfioimislaitokseen 92 
Vaivaishoitohallituksen apulaisjohtajan viransijaisuuspalkkion anomus 77 

» jäsenten luvun lisääminen 162 
» kansliain työnvalvonta 278 
» kokoonpano '. 266 
» laatima kertomus 266 
» osasto vieraitten kuntain avustusten perimistä varten • . . . . 162 
» osastot 267 
» puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali . . . . 199, 201, 204 
» rekisteritoimisto 268 
» tilit kapinanaikana 96 
» uusia virkoja 161 
» viidennen osaston perustaminen 201 
» virkailijain oikeus saada puita kaupungin varastosta 113 

Vajaus vuodelta 1919, vuoden 1920 menosääntöön otet tu 129 
Valiokunta, kaupunginsatamahallinnon keskittämistä pohtiva 199 

>> Lapinniemen käyttöoikeuden hankintaa » 10 
» muutoksia eräisiin johto- ja lautakuntain johto- ja ohjesääntöjen määrä-

yksiin pohtiva . 146 
» sodanaikaisten toimikuntain saattamista likeisempään yhteyteen kau-

pungin vakinaisen hallinnon kanssa pohtiva . 199 
» Suomen kansalaisuusoikeuksia koskevia kysymyksiä pohtiva . 198 
» väki- ja mallasjuoma-asiain 198 
» yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustamista poh t iva . . 198 

Valitukset vaaliasioissa . . 203 
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Valkonauhayhdistykselle myönnetty määräraha . 114 
Vallila, sen tonteilla keinottelemisen ehkäiseminen . . 125 

» » tonttien vuokraaminen 309 
» työväenasuntojen rakentaminen sinne 32 

Vallilan lainarahaston lainojen ehdot 125 
» uutisrakennusrahaston yhdistäminen yleishyödyllisen rakennustoiminnan 

edistämisrahastoon 125 
Valmistavan poikain ammattikoulun opettajain anomus saada henkilökohtaista 

palkanlisäystä 77 
» » » uusi opettajanvirka 179 
» » » » työpajahuoneisto 29 

Valtioavut 88, 141, 165 
Valvonta, hotelli-, ravintola- ja kahvilaliikkeiden 92 

» kaupungilta avustusta saaneiden yhdistysten 115 
» maidonkäsittelyn maaseudulla 194 

Vanhankaupunginlahden erään vesialueen vuokraaminen 225 
» väylän ruoppaus 39 

Vanhan kirkon puistikossa olevat Viron vapaussodassa kaatuneitten haudat 44 
» » » olevien sotilashautojen hoito 44 

Vanhempainneuvoston, koulujen, vaali. . 207 
Vantaanjoki, lupa uittaa halkoja siinä 229 
Vapaakaivon laittaminen 41 
Vapaakirjeoikeus, kansakouluntarkastajain ja kasvatuslaitosten johtajien 237 
Vapautus johto- ja lautakuntain jäsenyydestä 202 
Varasto-osaston perustaminen rakennuskonttoriin 166 
Varastopaikat, niiden vuokraus Katajanokalta 25 

» satamissa 225 
Varkaus Kallion suomenkielisessä lastentarhassa 100 
Vastuun vapaus kaupungin johto- ja lautakunnille vuodelta 1917 49 

» muonitustoimikunnalle 49 
» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johto-

kunnalle 50 
Vedenhankinta Brändö villastad yhtiölle 172 

» kaupungin 100, 170 
» laivoihin satamissa 238 

Veistolaitos, poikain, sitä varten myönnetty määräraha 114 
Velat, kaupungin, niitä varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha 129 
Venäläisen sotaväen varustustyöt kaupungin maalla 247 
Verojen, kunnallisten, kanto 192 

» valtion, kannanta 237 
Verotetut vuonna 1919 330 
Verotuslautakunta, valtiolle tulevaa tilapäistä varallisuusveroa määräämään ase-

tet tu , sen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 207 
Verotusvalmistelukunnan jäsenten vaali . . 199, 201, 202 

» puheenjohtajantoimi 182 
% sihteerin toimet 177, 183 
» vuosikertomus 329 

Veroäyrin suuruus v. 1919 330 
Vesijohdon hankkiminen Lautatarhan- ja Työpajankadulle 40 

» » Sörnäsin satamasillalle 40 
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Vesijohtolaitoksen ja Aktiebolaget Brändö villastad yhtiön Välillä tehty sopimus . . 1*72 
» toimitusjohtajan palkanparannus 69 

Vesijohtotöitä varten Nikkilän mielisairaalaan myönnetty määräraha 41 
Vesiputken laittaminen Kumtähden sairaalan läheisyyteen 40 
Widenius, K. A., johtaja, hänelle annettu toimeksi ehdotuksen tekeminen käU-

pungin taloushallinnon uudestaan järjestämisestä 187 
» » » otettu raha-asiain esittelijäksi rahatoimikamariin '. . . 187 

Viemärijohdot, niitä varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha 137 
» vuonna 1919 teetetyt 295 

Vikin sotilasvirkatalon lunastaminen 226 
Vikstedt, K. A., rahatoimikonttorih nuorempi kirjuri, hänen palkkauksensa 76 
Viranpitäjät, kunnalliset, esitys heidän palkkaetujensa parantamisesta 56 

» » heidän palkanjärjestelynsä 58 
» » heille myönnetty kalliinajanlisäys 54 
» » » myönnetyt luvat asua kaupungin ulkopuolella . . . . 190 
» » » » ylimääräiset palkkaedut 58 

Viransijaisuusmääräyksiä 187 
Viransijaisuuspalkkiot 59, 72, 74 
Virastot, kaupungin, niitä varten vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha . . 130 
Virkaloma, kauppahallien toimihenkilöiden 243 

» raastuvanoikeuden kaupunginpalvelijain . . . ·.. 59 
» rakennuskonttorin työläisten 291 

Virkamatkoja varten v. t . sairaalatarkastajalle myönnetty määräraha 92 
Virkavapauden aikaisten viransijaisten palkkaukseen myönnettyjä määrärahoja . . . . 72 
Virkavapauksia, myönnettyjä 188—189 
Virkavapaus, kunnan viranpitäjäin, sitä koskevat määräykset 150 

» oikeus palkan kantamiseen sen aikana 71, 72 
» viransijaisten palkkaukseen myönnettyjä määrärahoja . . 72 

Virkavuosien laskeminen 70, 73, 74 
Viron avustusretkikunnan sairaanhoitokomitean anomus saada sairassijoja - 29 

» vapaussodassa kaatuneiden vapaaehtoisten haudat 44 
Virvoitusjuomakaupan muutetut määräykset 39 

» oikeuksia 224 
Voimistelunneuvojain asettaminen kansakouluihin 179 

» kaupungin kansakoulujen, palkkaedut 68 
Vuokraaminen, huoneistojen, asunnonvälitystoimistön kaut ta 156 

» » ja rakennusten 223 
Vuokrajaosto, sosialilautakunnan 307 
Vuokralautakunnan henkilökunnan lisäys 90 

» kolmannen, asettaminen 90, 201 
» lisämääräraha 90 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten 

vaali 201, 206 
» toiminta 154 
» työnjako 154 
» vuosikertomus 327 

Vuokralle annetut tilukset 210 
Vuokrankorotus, vastaanotto- ja havaintokodin 222 
Vuokraoikeuden pitennys . . . 211 

» siirto 214 
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Vuokraoikeus, Mustikkamaan laitosten 26 
Vuokrasopimukset, rahatoimikamarin tekemät tilapäiset 217 
Vuokrasopimus, Hieta- ja Jätkäsaaren käyttöä koskeva 20 
Yuokraus, Greijuksen maa-alueen 24, 26 

^ » Itäisen viertotien tontin n:o 85 22 
» Kangasalantien, tonttien n:o 5 ja 7 22 
» Kumtähden 22, 23 
» Meilansin maa-alueen 26 
» mekaanisen tehtaan, sitä koskeva valitus hyl jät ty , 21 
» Mustikkamaan alueen 23 
» Oulunkylän viljelyspalstani 22 
» ravintolain 223 
» Taivalsaaren 23 
» Tilkan viereisen maa-alueen 24 
» uimahuoneiden 224 
» Vallilan tonttien 309 
» varastopaikkain Katajanokalta 25 
» viljelyspalstain vähävaraisille 22 

Vuokravapaus, korttelin n:o 555 Vallilassa 26 
Vuositilintarkastajain muistutukset kaupungin 1916 vuoden tilejä vastaan. 48 
Välikirja sähkölaitoksen ja Eteläsuomen voimaosakeyhtiön välinen 174 

» vesijohtolaitoksen ja Aktiebolaget Brändö villastad yhtiön välinen 172 
Väyläin, Helsinkiin johtavien, tukkiminen 39 
Väylän, Vanhankaupunginlahden, ruoppaus 39 

Yhdistyksille, yleishyödyllisille, myönnettyjä määrärahoja 100, 113, 114 
Yhteenrakentaminen, tonttien 3, 7 
Yhteismäärärahoista maksettuja palkkoja . . . . ; 54 
Yleisen syyttäjistön ylläpito 53 
Yleiset rasitukset, niitä varten myönnetty määräraha 131 
Yleiset työt, kaupungin, niissä maksetut palkat 110 

» » » sen hallituksen laatima vuosikertomus 289 
% » niitä varten myönnettyjen määrärahain käyttö 232 
» » » » vuoden 1920 menosääntöön otettu määräraha 136 
» » vuonna 1919 tehdyt 289 
t> i> ylitetyt määrärahat 101 

Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämisrahaston yhdistäminen Vallilan uutis-
rakennusrahastoon 125 

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustaminen 113, 140 
Ylitettyjä määrärahoja 42, 89, 94, 95, 96, 98, 100, 101 
Yövartijan, Marian sairaalan, palkkaus 92 



Julkaisuluettelo. 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastokonttorin jul-

kaisema. 
1—6. 1910-15. 
Edell. osa. 7—11. 1916—20. 
Jälk. „ 7—8. 1916—17. 

II. Ulkomaan kauppa. Helsingin kaupungin tilastokonttorin julkaisema. 
1—6. 1916—21. 

III. Merenkulku. Helsingin kaupungin, tilastokonttorin julkaisema. 
1. 1915—17. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknillis-
ten laitosten hallituksen julkaisema. 
1—6. 1916—21. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin rahatoimikonttorin julkaisema. 
1—6. 1916—21. 

YI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastokonttorin julkaisema. 
1—4. 1916—21. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin tilasto-
konttorin julkaisema. 
5—11. 1909—15. 

12—14. 1919—21. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin 
tilastokonttorin julkaisema. 
21—32. 1908—19. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilastokont-
torin julkaisema. 
1. 1911. 
2. 1914. 
3. 1919. 
4. 1922. 


