
ASIALUETTELO. 

Ahlströmin, Rafael, rahastojen hoito 103—105* 
Ainespihan sisustustöitä varten myönnetty määräraha 23 
Ajosillan, emäradan poikki Fredriksperin ja Käpylän välillä vievän, purkaminen. . 232 
Ajotie ent. kaasutehtaan tontilla, esitys sen teettämisestä 225 
Alaikäisten lainrikkojani hoito 148 

» palkatun ammatti työn järjestäminen 148 
Alempain käsityöläiskoulujen johtokunnan jäsenten toimikauden pitentäminen 181 
Alennus, satamamaksujen, anottu 12* 

» vesimaksujen, myönnetty 244 
Alkoholipitoisten aineiden myyntiluvat 177 
Aluelääkärin oikeus asua alueensa ulkopuolella 174 

» palkkaaminen Bölen ja Käpylän esikaupunkeihin 166 
» vaali 170 
» vastaanottohuoneeseen Käpylään johdettavaa puhelinjohtoa varten 

myönnetty määräraha 266 
Aluelääkärinviran, pohjoisen piirin, lakkauttaminen 166 
Ammattien edistäinislaitoksen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 182 
Ammattientarkastusta varten myönnetty lisämääräraha 82 
Ammattikoulujen valtioapu 120 
Ammattiopetuskurssien järjestämiseksi työttömille naisille luovutettu huoneisto . . 224 

» » » » myönnetty määräraha 
88, 247, 77* 

Ammattiopetuslaitosten johtosääntöjen laatiminen 150 
» keskuslautakunnan johtosäännön laatiminen 150 
» » jäsenten toimikauden pitentäminen . . 181 
» » » vaali 178 
» » lisämääräraha 84 
» tarkastajan luokitus 69 

Ampumakilpailuihin osanottoa varten anotun määrärahan epääminen 99 
Arbetets vänner yhdistykselle myönnetty määräraha 95 
Arvonta, obligatioiden 242 
Asemakaava, Käpylän 225 

» Merholman ja Lapinniemen 224 
Asetuskokoelman, kunnallisen, julkaisukustannusten suoritus 80 
Asianajotoimistolle Serlachius & Ryti myönnetty palkkio 26a 
Asunnot, tuberkulootisten, niiden rakentaminen 1 4 6 

<}0 o 
» urakkatarjoukset 

Asunnottomien henkilöiden irtaimiston vartiointi 2 6 7 

Asunto- ja sairaspaviljongin rakennuttaminen kunnalliskodin alueelle 19 
Asuntojen rakentaminen tuberkulootisia henkilöitä varten 1 8 



Asialuettelo. ' H5* 

Asunto-osakeyhtiön osakkeiden merkintä ^9 
Asunto-osuuskuntia, kaupungin avustamia, koskevat määräykset 251 
Asuntopula, toimenpiteet sen lievittämiseksi 20, 21, 23, 24, 39, 236, 56* 
Asuntotarkastuskonttorin viranpitäjäin luokitus 55, 56, 58 
Autoasemille järjestettävä puhelinyhteys 
Autojen kunnossapitoon myönnetty määräraha 266 
Autoliikenteen, ammattimaisen, harjoittamisesta annetun ohjesäännön muuttaminen. . 176 
Auton, sairaidenkuljetus-, osto 145 
Autotaksan korotus ^9 
Avustaminen, yleishyödyllisen rakennustoiminnan 39, 99—101, 249—251 
Avustuksensaajat, köyhäinhoidon 28* 
Avustukset, kunnollisten palvelijain palkitsemisrahastosta 264 

» lahjoitusvaroista 32* 
» rahatoimikamarin myöntämät 262 
» sairaanhoitajattarelle myönnetyt 102 
» työttömille 28* 
» yleishyödyllisille laitoksille ja yrityksille 94 

Bengtsärin kasvatuslaitos, siellä teetetyt korjaustyöt 22 
» » sinne perustettavat uudet virat 167 
» tilan rakennusten palovakuutus 251 
» » rakennustyöt 237 
» » uutisrakennuksia varten myönnetty määräraha 19 

Bergström, W., palomestari, hänelle myönnetyt korotetut vuokrarahat 71, 220 
Betonkikellarien, venäläisen sotaväen teettämien, luovuttaminen kaupungille 240 
Boxbackan tilan arviointi 184 

» » hoito 30 
Brittiläiselle ja ulkomaalaiselle raamattuseuralle myönnetty vapautus liikennemaksuista 44 
Browninkipistoolien osto rahatoimikonttoriin 265 
Brändö \dllastad yhtiön kanssa tehty vesijohtoa koskeva sopimus 25, 227 
Brändön ja Mustikkamaan välille teetettävä vesijohto 25 

» silta, kysymys sen viereisen lauttalaiturin pitentämisestä 8* 
Budjetin järjestely 106 
Budjettivaliokunnan jäsenten vaali 179 
Bölen esikaupungin aluelääkärin viran perustaminen 160 

» » sairaanhoitoa varten myönnetty määräraha 166 

Diakonissalaitos, muurin rakennuttamista koskeva anomus 226 
» sille vedenkulutuksesta myönnetty alennus 97 

Drumsön erään osan osto 184 
» yhdyskunnan numeroimismääräysten ehdotus 175 

Eduskuntavaalit , jäsenten vaali niiden keskuslautakuntaan 182 
Eknäsin tilan vuokraaminen 12 

» » yli vedettävä sähkö voimajohto 213, 228 
Elinkautiseläkkeitä, myönnettyjä 101 
Elinkeino-oikeushakemukset 177 
Elintarvekaupan valvonta 144 
Elintarvetoimikunnan lakkauttaminen 93 

» voittovarojen käyttö 93 
Eläintarhan, Korkeasaaren, lisämääräraha 34 



110* Asialuettelo. 

Eläintarhan urheilukentän järjestyssäännöt 276 
» » viereisen ravintolapaviljongin vuokraus 17 
» » vierelle teetettävä paviljonki 216 

Eläinten lopettamista varten myönnetty lisämääräraha 267 
» osto Korkeasaareen 266, 113* 

Eläintenkuljetus, valituksia siinä vallitsevista epäkohdista 278 
Eläkeanomus, evätty 102 
Eläkkeen maksaminen kansanlastentarhain opettajattarille 69 
Eläkkeitä ja apurahoja, myönnettyjä 101, 262 

» » » varten vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha . . 118 
Elätteelle annetut henkilöt, köyhäinhoidon 33* 
Eriksson, Α., arkkitehti, otettu sosialilautakunnan sihteeriksi 168 
Esperantokongressi, XIV kansainvälinen, sitä varten myönnetty määräraha 99 
Etelä-Suomen voimaosakeyhtiön uusien osakkeitten anti 242 

Fredriksperin ja Käpylän hyvilayhteiskunnan välisen emäradan yli johtavan ajosillan 
purkaminen 232 

» viereisen rautatiealueen laajentaminen 238 
Föreningen för barnens och ungdomens väl yhdistykselle myönnetty määräraha . . 96 

Grankullan lastenhoito-opiston voimassapitoon myönnetty määräraha 95 
Gulin, I. Α., kenraalimajuri, otettu varastopaikkojen tarkastajaksi 282 

Haapaniemen urheilukenttää koskevat määräykset 277 
» venelaiturin laajentaminen 28 

Haapaniemi, uusien venepaikkojen järjestäminen sinne 232 
Hakaniemen rantaan teetettävä laituri 27 

» torilta halkokauppaa varten osoitettu paikka 275 
Halkoja lastenkodin tarpeisiin, evätty anomus saada 97 
Halkojen hankinnasta johtunut oikeudenkäynti 254 

» myynti Eknäsin tilalta 240 
Halkokauppa Hakaniemen torilla, paikan osoittaminen sille , 275 
Halkokonttoria varten vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha 117 
Halkokonttorin hallintoa vastaan tehdyt muistutukset 34 

» kaupat 254 
» laitteiden myynti 241 
» määrärahain ylityksiä 86 
» ohjesääntö 163 
» omaisuuden rahaksimuutto 252 
» tappiot vuonna 1921 93 
» toiminta 94 
» tulot vuonna 1923 121 
» viranpitäjäin anomus saada perheenelatusapumaksuja 69 

Halkovarastopaikkoja varten luovutettavat alueet 187 
Hallintojaosto, Helsingin kaupungin lainarahaston yleishyödyllisen rakennustoimin-

nan avustamiseksi 56*, 67* 
» kunnallisten työväenasuntojen 56*, 63* 

Halonhankinta kaupungin laitoksille, halkokonttorin 94 
Harakka, saari, anomus sen luovuttamisesta kalastajasiirtoloita varten 208 

» » sen vuokraaminen 210 
Harjun torin kauppahallin kaitsijantoimen lakkauttaminen 166 



Asialuettelo. ' H5* 

Harmaja, puhelinyhteys sinne 10* 
Ilasselblatt, F., hovioikeuclenauskultantti, otettu verotusvalmistelukunnan toiseksi 

sihteeriksi 169 
Hautausapu, myönnetty 263 
Hautausmaan, ent. venäläisen sotaväen, käyttö 285 

» perustaminen Hertonäsiin 6 
» Vanhankaupungin ent., käyttö 240 

Helsingfors svenska folkliögskola, sille myönnetty avustus 95 
Helsingin kaupunkilähetykselle myönnetty avustus 96 

» kuuromykkäyhdistykselle myönnetty avustus 95 
» inakasiiniosakeyhtiö, määräraha leimaveroa varten 40 
» » sille myönnetty laina 40 
» suojeluskunnalle myönnettyjä etuja 98 
» suojeluskunta, anomus saada pystyttää rintamus Vikin sotilasvirkatalon 

maalle 216 
» » vastalause sille myönnettyjen etujen johdosta 98 
» työväen rakennusosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos 125, 62* 

Henkikirjoittajan huoneiston vuokra, valtion maksama korvaus siitä 247 
Henkilökohtaisten palkanlisäysten myöntäminen 70, 72 
Henrikinpuistikon erään osan hävittäminen 225 
Hernesaaren palstain vuokraus 12 
Hertonäs, hautausmaan perustaminen sinne 6 

» sen huviloiden hallinto 219 
» » vuokrapalstan n:o 63 ositus 16 

Hertonäsin huvilain hoito 283 
» tilan arviointi 184 
» » hallinto 31 
» » kiinnitys 208 
» yhdyskunnan vesialueen jakaminen 186 

Herzensteinin, M. J., professori, murhapaikan hoitaminen 272 
Hesperian puisto, puhtauden valvominen siellä 276 

» » siellä olevain sairaalarakennusten käyttö 218 
Hiekanottopaikan pakkolunastus 186 
Hietalahdensatama, sinne rakennettava varustuslaituri 9* 
Hiilitomäen rakentaminen 277 
ITinaajalaivan osto 252 

» vuokraaminen 45 
Hissien rakentamista ja käyttöä koskevan ohjesäännön muutos 126 
Holhouslautakunnan jäsenen vaali . 180 

» laatima vuosikertomus 51* 
» lisämääräraha 265 

Hoving, V., konsuli, hänelle kuuluvien obligatioiden ja korkolippujen lunastaminen . . 43 
Humaliston huvilapalstan n:o 4 vuokraus 13 

» sairaalan osastonhoitajatarviran lakkauttaminen 166 
» » virkailijain luokitus 54, 55, 56, 57, 58 

Humallaliden uimahuoneen käyttö 87, 221 
Huoltokonttorin perustaminen 285 
Huoneisto kaasulaitoksen johto työosastolle, määräraha sen kuntoonlaittamista varten 17 

» vuokrantarkkailulautakunnan, sen hankkiminen. . . 17, 23 
Huoneistot, kansanlastentarhain, niiden hankkiminen 17, 23 

» rahatoimikamarin vuokraamat 220 



110* Asialuettelo. 

Huono hoito, Reiinarsin tilan, hylätty vaatimus saada korvausta siitä 240 
Huopalahden ruotsinkielisen kansakoulun lakkauttaminen 149 
Huutokauppaliikkeen harjoittamiseen myönnetty lupa 177 
Hylyn poistaminen Kruunuvuorenselältä 10* 
Hätäapukomitean antama kertomus 76* 

» jäsenyydestä myönnetty vapautus 178 
» lakkauttaminen 279 
» määrärahat 88 
» ompelutuvat, ks. Naisten työtuvat . 
>> tilit 245 
» uudelleen järjestely 89 

Hätäaputöiden, kaupungin, järjestäminen 28—29, 89, 279 

Ikäkorotuksia varten myönnetty määräraha 74 
Ikäkorotusten määrä eri hintatasojen vallitessa, kunnan sivuvirkojen haltijain . . 65 

» » » » » sääntöpalkkaisten virkailijain . . . . 53 
» » » » » yhteismäärär ahoista palkattujen 

virkailijain 59 
Inventtaajain, kaupungin kiinteän omaisuuden, vaali 181 
Istutuksia ja taimistoja varten myönnetyn määrärahan ylityksiä . 27 
Isännöitsijän toimi, kaupungin kiinteistöjen, sen järjestämistä pohtiva komitea . . 284 
It. Kaivopuiston teiden kunnossa- ja puhtaanapito 226 

Jakotoimitukset 186 
Jalkakäytävän teettämiseen myönnetty lupa 226 
Jaoituskaava, Käpylän erinäisten korttelien 4 

» Vallilan korttelin n:o 531, sen muutos 4 
Johanneksenkirkon viereistä urheilukenttää koskevat määräykset 277 
Johtosäännöt, ammattiopetuslaitosten, niiden laatiminen 150 

» kaupungin teknillisten laitosten 151 
Johtosääntö, ammattiopetuslaitosten keskuslautakunnan 150 

» kaasulaitoksen 152 
» kansanpuistojen valvojan 163 

kassa- ja tililaitoksen, sen muuttaminen 127 
» keuhkotautilääkärin 147 
» kiinteän omaisuuden katselmusmiesten 34, 135 
» maanviljelyslautakunnan 32 
» majoituslautakunnan 137 
» raittiuslautakunnan 135 
» rakennuskonttorin 154 
» » tililaitoksen 161 
» revisionikonttorin, muutettu 133 
» sähkölaitoksen 153 
» tilastokonttorin 131 
» urheilulautakunnan 135 
» verotusvalmistelukunnan, komitea sen laatimiseksi 134 
v vesijohtolaitoksen . . 151 

Julkaisut, tilastokonttorin 2* 
» tilastolliset, niiden kustannusten huojistaminen 132 

Juoksuhautani, venäläisen sotaväen rakentamain, luovuttaminen kaupungille . . . . 240 
Järjestelytoimisto, kaupungin, kysymys sen perustamisesta ·. . 35 



Asialuettelo. ' H5* 

Järjestyssäännöt., ammattimaisen autoliikenteen harjoittamisesta annetut, niiden 
muutos 175 

» pika-ajurien, niiden muutos 175 
» urheilukenttäin 276 

Jätkäsaari, mukavuuslaitoksen teettämiseen myönnetty määräraha 237 
» siellä olevan satamaratakonttorin nimi 273, 13* 
» » » tullikamarin huoneiston käyttö 271 
» » » uimahuoneen käyttö 87, 221 
» valaistuksen lisäämistä varten rautatien luo myönnetty m ä ä r ä r a h a . . . . 231 

Jätteiden kuormaaminen Ruoholahdessa 276 
Jäänsärkijälaivan osto 46 

Kaasukellon, entisen, sivua pitkin kulkevan tien laittaminen 225 
Kaasulaitoksen johtajalle myönnetty virkaero 171 

» johtosääntö 152 
» johtotyöosaston huoneiston kuntoonpanettamista varten myön-

netty määräraha 17 
» käytössä syntynyt tappio 45 
» menot vuoden 1923 menosäännön mukaan 113 
» myymälähuoneiston liikkeen supistaminen 114 
» rakennusten, putkiverkon y. m. korjaus- ja kunnossapitokustannukset 26 
» tarpeisiin ostettu kuorma-auto 85 
» tulot vuoden 1923 tulosäännön mukaan 121 
» virkailijain luokitus 57, 58, 59, 62, 64 
» ylitetyt määrärahat 85 

Kaasunhinnan huojistus 79 
Kaduntasoitustyöt Käpylässä, määräraha niiden lopettamista varten . . 27 
Kahvikoju, evätty anomus saada pitää 16 

» myönnetty oikeus saada pitää 211 
Kahvilain aukioloaika 144 
Kahvilaliikkeen harjoittamiseen myönnetty lupa 176 
Kaisaniemen puistoon rakennettava kansakoulu 9 

» urheilukenttiä koskevat määräykset 277 
» verkkopallokenttäin käytöstä määrätyt maksut 244 

Kaivopuiston, It., teiden korjaukset ja puhtaanapito 226 
» urheilukenttää koskevat määräykset 277 
» vanhojen vallien luona olevain portaiden korjaukset 277 

Kajanus, R., professori, hänelle myönnetty henkilökohtainen palkanlisäys 72 
Kalastajasiirtolat, kysymys alueen luovuttamisesta niitä varten 208 
Kalliinajanlisäykset, kansanlastentarhain opettajatarten 68 

» kunnan viranpitäjien 46 
Kallioon kesän aikana järjestettävä ulkoilmasoitto . . 85 

» Länt. Viertotieltä rakennettava uusi raitio tielinja 230 
Kaluston keskuskeittolan tileistä poistamiseen myönnetty oikeus 245 

» käyttö 279 
» y. m. osto kaupungin virastoille ja lautakunnille 267, 268 

Kamratförbundet Fylgialle myönnetty määräraha 95 
Kanavointi, Karstulantien erään osan 27 
Kangas- ja lyhyttavarakauppa Rautatientorilla 143 
Kansainvälinen kaupunkiliitto, kaupungin liittyminen siihen 175 
Kansakoulu, kaupungin Huopalahdessa ylläpitämä ruotsalainen, sen lakkauttaminen 149 



110* Asialuettelo. 

Kansakoulu, tonttipaikan osoittaminen uudelle suomalaiselle 284 
Kansakouluhammasklinikalle, yksityiselle, myönnetty lisämääräraha 83 
Kansakoulujen johtajien ja johtajattarien palkkionkorotukset 71 

» johtokuntain jäsenten vaali 178 
» lämmittäminen koksilla 272 
>> opettajiston palkkaamistapa 68 
» Oulunkylän tonttipaikat 15 
» ruotsalaisten, viranpitäjäin luokitus 55, 56, 57, 58, 59, 62 
» suomalaisten, n. k. vanhempainkokoukset 84 
» » viranpitäjäin luokitus 55, 56, 57, 58, 59, 62 
» » ylitetyt määrärahat 84 
» vahtimestarien ikäkorotusten laskeminen 74 
» » korotetut vuokrarahat 71, 72 
» valtioavut 80, 120, 245, 246 
» veistonopettajanapulaisen merkitseminen vakinaiseen menosääntöön 167 

Kansakouluoppilaiden hyväksi tehty lahjoitus 103 
» muista kunnista kotoisin olevien, koulunkäynnistä vahvistettu 

maksu 78 
» varattomien, kesävirkistystä varten myönnetty valtioapu . . . . 246 

Kansakoulutalo, tonttipaikan varaaminen sille 9 
Kansakoulutalon luovuttaminen asunnoksi kodittomille henkilöille 24 
Kansalaisoikeuksien, Suomen, hakemukset 177 
Kansanlastentarliain apulaistarkastajan viran perustaminen 168 

» huoneistojen hankkiminen 17, 23, 218, 221 
» johtokunnan jäsenten vaali - 179 
» lisämäärärahat 85 
» opettajatarten eläkkeen maksamista koskevat m ä ä r ä y k s e t . . . . 69 
» » kalliinajanlisäykset 68 
» » palkan järj estely 69 
» » palkankorotukset 72 
» valtioapu 120, 246 

Kansanpuisto, Korkeasaaren, sille myönnetty lisämääräraha 34 
» Mustikkamaan, valaistuksen järjestäminen sinne 26 
» Santahaminan, kysymys paikan luovuttamisesta sitä varten 241 

Kansanpuistojen korjaukset 112*, 113* 
» liikenne 27, 111*, 112* 
» määrärahat 266 
» valvojalle myönnetty kesäloma 283 
» valvojan johtosääntö 163 
» » laatima kerto^nus 111* 
» virkailijain luokitus 58, 63 

Kapinan, vuoden 1918, aikaista laskua koskeva riita 255 
Karstulantien osan tasoitus 27 
Kasarmirakennusten luovuttaminen asunnoksi kodittomille henkilöille 23 
Kassa- ja tililaitoksen johtosäännön muuttaminen 127 
Kasvatuslaitoksen perustaminen Ryttylään 33 
Kasvatuslaitosten rakennusten palovakuuttaminen 251 

» valtioapu 80, 246 
» virkailijain luokitus 54, 55, 56, 57, 58, 61 

Katajanokalle järjestettävä liiilivarastopaikka 9* 
» teetettävä pistoraide 9* 



Asialuettelo. 121* 

Katajanokalle teetettävät vailidelaitteet 10* 
Katajanokan satama-alueen aitaaminen . . 8* 
Katselmus, kaupungin kiinteän omaisuuden 208 
Katu- ja laiturivalaistusta varten vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha 116 
Katujen laajennus 225 

» puhtaanapito 275, 108* 
Katuvalaistus, lisätty, sitä varten myönnetty määräraha 228 

» ylitetyt määrärahat 86 
Kauppahallien myyntihuoneistojen vuokravälikirjain pitennys 212 

» viranpitäjäin luokitus 54, 55, 58, 62 
» viranpitäjät 282 

Kauppahallin rakennuttaminen Töölöön 10, 144 
Kauppahallit ja kauppatorit, niitä varten vuoden 1923 menosääntöön otettu 

määräraha 117 
» » » tulot niistä vuoden 1923 tulosäännön mukaan . . . . 121 

Kauppakoulu, evätty anomus tonttipaikan luovuttamisesta sille 11 
Kaupunginarkkitehtiviran täyttäminen 171 
Kaupunginasemakaavan muutos VIII kaup. os. korttelin n:o 190 3 

» » X » » tehdaskorttelin n:o 296 3 
» » X I I » » korttelien n:o 382 ja 383 18 
» » XIV » » korttelin » 517 225 
» » XV » » » » 5 1 3 3 
» » keskuskeittolan huoneistojen laajentamisesta joh-

tuva 23 
Kaupungin irtaimen omaisuuden inventtaajain vaali 181 

» kiinteän » » » 181 
Kaupunginistutuksia varten myönnetty määräraha 266 

» » myönnetyn määrärahan kirjaanpano 27 
Kaupunginistutusten kunnossapito 104* 
Kaupunginkassan inventtaajain vaali 181 

» tilaa osoittava taulukko 38 
Kaupunginkellarin laajentaminen 23 
Kaupunginkirjasto, Kallion, uuden järjestelmän käytäntöönottaminen siellä 23 

» lainausliike 42* 
» Rikhardinkadun lisä- ja uudestirakentaminen 23 
» sen henkilökunta 42* 
» » johtokunnan jäsenten vaali 180 
» » » laatima vuosikertomus 42* 
» » laajentaminen 237 
» » menot 47* 
» » toiminnan supistaminen 150 
» » virkailijain luokitus 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 65 
» sille kuuluvain kirjojen ja kaluston palovakuuttaminen 251 
» uuden avustavan kirjastonhoitajan viran perustaminen s i n n e . . . . 168 

Kaupunginorkesterin johtajan henkilökohtainen palkankorotus 72 
» toiminta 
» valtioapu 420 

Kaupunginpuutarhan käytävän järjestämistä varten myönnetty määräraha 228 
Kaupunginpuutarhuri, apulaisen ottaminen hänelle 168 
Kaupungin teknilliset laitokset, tulot niistä vuoden 1923 tulosäännön mukaan . . 121 

» teknillisten laitosten hallituksen jäsenten vaali 1 8 0 

Kunnall. kert. 1922. 17* 
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Kaupungin teknillisten laitosten hallituksen puheenjohtajan palkka 76 
» » » johtosäännöt 151 
» # » » lisämääräraha 85 
» » » oikeus poistaa saataviaan 245 
» » » vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha . . 113 
9 » » ylitetyt määrärahat 85 
» » » ks. myös Sähkölaitos, Kaasulaitos ja Vesijohto-

laitos. 
Kaupunginvaltuuston ensimmäiselle notaarille myönnetty palkkionkorotus 70 

» kanslian kanslistille myönnetty henkilökohtainen palkanlisäys 70 
» » virkailijain luokitus 54, 55, 56, 59 
» kokoonpano 1 
» kokoukset 2 
» tarverahoihin myönnetty lisämääräraha 81 
» toisen notaarin viran lakkauttaminen 166 
» vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 180 

Kaupunginvaltuutettu, vankeusrangaistukseen tuomittu 175 
Kaupunginvaltuutettujen palkkiot 76 
Kaupunginvoudinkonttori, kaluston osto sinne 267 
Kaupunginvouti, ensimmäinen, ylimääräisen ulosottoapulaisen palkkaaminen hänelle 164 
Kaupungin yleisten töiden hallituksen antama vuosikertomus 97* 

» » » » jäsenten vaali 180 
» » » » puheenjohtajan palkkio 77 

Kaupunkien kunnallishallinnosta annetun asetuksen muuttaminen 127 
Kaupunkiliitto, kansainvälinen, kaupungin liittyminen siihen 175 
Kaupunkilähetyksen Ryttylän tilaa koskevan vuokravälikirjan irtisanominen 33 
Kaupunkitaloja varten myönnetty määräraha 267 
Kavallukset rahatoimikonttorissa 46, 253 
Keskuskeittola, leipomon teettäminen sinne 278 

» määräraha sen huoneiston laajentamista varten 23 
» sen tulot vuonna 1923 121 
» sitä varten myönnetty lisämääräraha 86 
» » » vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha 117 
» uuden padan ostoa varten myönnetty määräraha 252 

Keskustoimiston, kunnallisen, lisämääräraha 267 
Kesäloma liätäapukomitean työntekijättärille 89 
Kesälomaa, kunnan työläisten; koskevat määräykset 89, 93 

» » » varten myönnetty lisämääräraha 93 
» varten kaupungin työläisille myönnetty määräraha 261 

Kesäsiirtoloita varten myönnetty määräraha 98 
Keuhkotautiparantolan perustaminen suomenkielisten kansakoulujen oppilaita varten 18 
Keuhkotautisten kodit 218, 257 

» sairassijain täyttäminen 147 
» tiedonantotoimiston ja poliklinikan perustaminen 147 

Kieltolain noudattamisen valvonta 94* 
Kieltolakirikosten ehkäisemisessä osoitetusta uutteruudesta jaettuja palkintoja 174 
Kiinnitys, Hertonäsin säteritilan 208 

» vuokravälikirjan 189 
Kiinteistökalustorekisterin laatiminen - · · 270 
Kiinteistöt, kaupungin, niiden isännöitsijän toimen järjestämistä pohtiva komitea 284 

» ulkomaalaiselle seurakunnalle myönnetty lupa omistaa sellaisia 177 
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Kiinteä omaisuus, sitä varten vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha 117 
'» » tulot siitä vuoden 1923 tulosäännön mukaan 121 

Kioskien aukioloaika 444 
Kirjaanpano, kaupunginistutuksia varten myönnetyn määrärahan 27 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjastotalon, Kallion, sisustustyöt 23 

» Rikhardinkadun, muutos- ja lisärakennusten piirustusten vahvistami-
nen 23 

Kirkon paikka Tehtaanpuistoon 225 
Kissojen ja koirien lopettamista varten myönnetty määräraha 267 
Kivelän sairaalan lisämääräraha 83 

» » ruokalarakennuksen rakennuttaminen 9 
» » viranpitäjäin luokitus 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62 

Koirain ja kissain lopettamista varten myönnetty määräraha 267 
Koiraveron koroitus 45 
Koksilla lämmittäminen kansakouluissa 272 
Koleraparakkien sisustamista varten myönnetty määräraha 58* 
Kolmivuotiskatselmuksissa ilmenneet puutteellisuudet 210 
Komitea, alueen luovuttamista yliopiston laitoksille valmisteleva 284 

» asuntojen hankkimista asunnottomille henkilöille pohtiva 237 
huoltokonttorin perustamista pohtiva 285 

» hätäapukomitean uudestijärjestämistä pohtiva 89 
» kaupungin talojen isännöitsijänviran järjestämistä pohtiva 284 
» kunnansairaalani laajentamista pohtiva 6 
» kysymystä avustusten antamisesta kaupungin työläisille taudintapauk-

sissa käsittelevä 261, 262 
» » ent. Venäjän sotaväen hautausmaan käyttämisestä pohtiva . . 285 
» » kaupunginasemakaavan ulkopuolella olevan kaupunkiin yhdis-

tämättömän alueen osan rakentamisesta käsittelevä 285 
» » kaupungin laitosten työtehon lisäämisestä käsittelevä 285 
» » rajakkaisten alueiden liittämisestä Helsingin kaupunkiin valmis-

telemaan asetettu 81 
» » suunnitellun teurastuslaitoksen viemäri- y. m. johdoista käsitte-

levä 226 
» lausunnon antamista varten keittiössä ja taloudessa käytettävistä käytän-

nöllisistä laitteista 62* 
» omakotialueiden katu- ja vesijohtoverkkojen kustannusten huojistamista 

pohtiva 284 
» ostelukonttorin perustamista pohtiva . 285 
» puhtaanapitolaitoksen kustannusten huojentamista pohtiva 274 
» Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön korvausta raitiotien käyttöön kulutetusta 

sähkövirrasta pohtiva 285 
tuberkulosin vastustamista pohtiva 145 

» työväenopiston tonttipaikkaa pohtiva 284 
» uuden suomenkielisen kansakoulun tonttipaikkaa pohtiva 284 
» verotusvalmistelukunnan uut ta johtosääntöä laatimaan asetettu 134 

Komiteatyöstä maksettava palkkio 264 
Kongresseja varten myönnettyjä määrärahoja 99 
Konvalescenthem — Toipumakotiyhdistykselle myönnetty avustus 97 
Koristamiseen, Runebergin ja Lönnrotin patsaiden, myönnetty määräraha 267 
Korjaukset, A. B. Börs yhtiön kiinteistön 267 
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Korjaukset kaupungin rakennuksissa 22, 23, 26, 34, 234, 267 
» poliisilaitoksen huoneistojen, kustannukset ni is tä . . 82 
» tulli- ja pakkahuoneen 7* 

Korkeajännitteisjohclon teettäminen Pakinkylään 26 
Korkeasaari, eläinten osto sinne 266, 113" 

» laina uuden lautan hankkimista varten 244 
» lavan teettäminen sinne 216 
» liikenne sinne 10*, 111*, 112* 
» lisämääräraha sen kansanpuistoa ja eläintarhaa varten 34 
» puhelinjohdon teettäminen sinne 266 
» sen sähköistäminen 27 

Korkolippujen lunastus 40—44, 243 
Koron, kaupungin lahjoitusvaroista annettujen lainaili, korotus 241 
Korpas—Ruskeasuon siirtolapuutarhat 67* 
Korttelin 11:0 120, VI kaup. os., julistaminen tehdaskortteliksi 3 

» » 198, IV » » käyttö 11 
Korttikeskuksen kaluston käyttö 279 
Korvaukset tapaturmista, rahatoimikamarin myöntämät 263 
Korvaus kulutetusta sähkövirrasta 285 

» lyhtypylväästä, riita siitä 273 
» menetetyistä tulli- ja ravintolavapauksista 44 
» naisten työtupain kassanhoitajalle 267 

Kruunuvuorenseläiiä olevan hylyn poistaminen 10* 
Kuljetus, teuraseläinten, valitus siinä tapahtuneista epäkohdista 278 

» vahingoittuneiden ja äkillisesti sairastuneiden 145 
Kulkutautisairaalan lisämääräraha 83 

» virkailijain luokitus 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 
Kullan torpan lastenkodin virkailijain luokitus 54, 56, 61 
Kumtähden tonttipaikkain vuokraus 13 
Kunnallisasetuskokoelman julkaiseminen 127 

» julkaisukustannusten suoritus 80 
Kunnalliselle keskustoimistolle myönnetty lisämääräraha 267 
Kunnallisen yhdenpäivänkoulun asettaminen vakinaiselle menosäännölle, evätty ano-

mus 167 
» » johtokunnan jäsenten toimikauden pitentäminen. . 181 
» )> nimen muuttamisesta tehty anomus, evätty . . . . 167 
» » opettajiston palkanjärjestely 72 

Kunnallishallintoa varten vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha 107 
Kunnalliskodin alueelle rakennettava asunto- ja sairaspaviljonki 19 

» lääkärinhoito 36* 
» maanviljelys, tulot siitä 37* 
» pesulaitos, » » 37 * 
» saarnaajan palkankorotusanomus, evätty 70 
» sianhoito, tulot siitä 37* 
» sianruuan hankinta 278 
» toiminta 34* 
» uuden ohjesäännön laatiminen 147 
» viranpitäjäin luokitus 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 65 

Kunnallisten vaalienkeskuslautakuntain ja vaalilautakuntain puheenjohtajani, jäsen-
ten ja varajäsenten vaali 182 

» viranpitäjäin palveluselulot 66 
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Kunnallisvero asuntoylellisyydestä, ehdotettu 63* 
Kunnallisverojen kaimanta 45 

» lyhentäminen 253 
» periminen 271 

Kunnan ammattientarkastusta varten myönnetty lisämääräraha 82 
» keskuskeittola ks. Keskuskeittola. 
» ostelukonttorin perustaminen 128 
» työntekijät, ks. Työntekijät. 
» työnvälitystoimisto, ks. Työnvälitystoimisto. 
» työväenasunnot, Vallilan, emännöitsijän palkkaaminen niitä varten 168 
» työväenasuntojen hoidossa ilmenneet epäkohdat 237 
» » rakentaminen 20 
» » ylitetyt määrärahat 86 
» viranpitäjät, ks. Viranpitäjät. 

Kunnollisten palvelijain palkitsemisrahastosta myönnetty avustus 264 
Kunnossa- ja puhtaanapito, teiden It. Kaivopuistossa 226 
Kuormauslaiturin myynti 233 
Kustaanmiekka, saari, hätäasuntojen teettäminen sinne 58* 
Kutsuntalautakunnan luottamusmiesten vaali 182 
Kuvanveistoteos, hyljätty tarjous ostaa 46 
Kyläsaaren uimahuoneen käyttö 87, 221 
Kyyditys 175 
Käpylä, alueiden vuokraaminen siellä 11, 14 

» anomus raitiotien rakentamisesta sinne 230 
» erinäisten korttelien jaoituskaava 4 
» johtopylväiden sopimaton järjestely 228 
» kaduntasoitustöiden loppuunsuorittaminen 27 
» kysymys uuden hiihtomäen teettämisestä Taivaskalliolle 277 
» n. k. omakotien rakentaminen 58* 
» omakotialueen laajentaminen 11 
» puhelinjohto aluelääkärin vastaanottohuoneeseen 266 
»' rakennusyritysten rakennustarkastusmaksut 79 
» sen asemakaava 225 
» » j a Fredriksperin välillä olevan ajosillan purkaminen 232 
» seuratalon tonttipaikka 14 
» sähköjohtoverkon teettämistä varten myönnetty määräraha 26 
» terveydenhoitoa varten myönnetty määräraha 82, 166 
» tonttien vahvistetut vuokramaksut 188 
» vuokrasopimusten kaavake H 

Käsityöläiskoulujen valtioapu 120 
Käyttöoikeus, vuokra-alueiden, myönnetty vapaampi 207 
Köyhäinhoidon avustuksensaajat 28* 

» kassa- ja tiliviraston virkailijain luokitus . . . . 54, 55, 56, 57, 58, 62 
» lastenkodit 34* 
» päiväkodit 33* 
» tulot 120 
» tulot ja menot 38* 
» uuden ohjesäännön laatiminen 147 
» vastaanottokoti, käyttöoikeus sitä varten myönnettyyn määrärahaan 83 
» virkailijat 23* 

Köyhäinhoitoa varten vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha 110 
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Köyhäinhoitohallituksen kansliain työ 40* 
» kirjaa]anviran perustaminen 166 
» kirjurinapulaisen siirtäminen ylempään palkkaluokkaan . . 70 
» kirjurinapulaisen viran lakkauttaminen 166 
» kokoonpano 22* 
» kokoukset 24* 
» laatima kertomus 22* 
» lisämääräraha 83, 266 
» osastot 23* 
» puheenjohtajan ja jäsenten toimikauden pitentäminen . . 181 
» puheenjohtajan palkkio 77 
» rekisteritoimisto 27* 
» sihteerin vaali 171 
» tarkastusalueet 22* 
» viranpitäjäin luokitus 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63 

Köyhäinhoitomenot, maksetut 26* 

Laajennus, katujen 225 
Lahjapalkkioanomus, evätty 102 
Lahjoitetuista varoista, kaupungin, annettujen lainain korko 244 
Lahjoitus kansakouluoppilaiden hyväksi 103 
Lahjoitusrahastot, kaupungin, kertomus niiden hoidosta 38 

» » niiden korkovarain käyttö 269 
Laina Helsingin makasiiniosakeyhtiölle 40 
Lainain, lahjoitusvaroista annettujen, koron korotus 244 

» myöntäminen yleishyödyllistä rakennustoimintaa varten 249—251 
Lainanvakuus 242 
Lainanottaja 242 
Lainat, kahta vuotta pitemmin takaisinmaksuajoin 38 

» lyhytaikaiset 43 
» takaisin maksetut 241 

Lainrikkojani, alaikäisten, hoito 148 
Laiturin teettäminen Hakaniemen rantaan . 27 
Lammassaaren vuokraaminen 15 
Lannan varastopaikka 239 
Lapinniemen asemakaava 224 

» hallintaoikeuden hankkiminen 10 
Lappe, K., kaasulaitoksen toimitusjohtaja, hänen virkaeronsa 171 
Lasten, aviottomani, hoito 148 

» työkodeille myönnetty avustus 95, 97 
Lastenhoidon edistämisyhdistykselle myönnetty määräraha 96 

» köyhäinhoitohallituksen tehtävät 27*, 29* 
Las tenlioidontarkastaj anviran hoidattaminen 170 
Lastenhoito-opistolle Grankullassa myönnetty määräraha 95 
Lastenhuollontarkastajalle myönnetty ero 170 
Lastenkaitsijani tehtävät 148 
Lastenkodit, köyhäinhoidon 34* 
Lastenkoti, anomus saada maksutta halkoja sille 97 

» Kullan torpan, sen hoitohenkilökunnan lisääminen 167 
» Oulunkylän, sen hoitajatarviran lakkauttaminen 167 
T. » » sisustustöihin myönnetty määräraha 22 
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Lastenkoti, Pakinkylän, sen rakennusten palovakuuttaminen 251 
» » sille myönnetty määräraha 83 
» » toimihenkilöiden y. m. palkkaaminen sinne 167 
» Rvttylän, sen muuttaminen Pakinkylään 34 
» semmoisista kodeista oleville lapsille, joissa esiintyy tuberkulosia 147 

Lastenkotien viranpitäjäin luokitus 54, 56, 61 
Lastensuojelu]autakunnan esitys kunnan asuntojen käyttämisestä 24 

» jäsenten vaali 179 
» kanslian väliaikainen palkkasääntö 71 
» lastenliuollontarkastajan virkaero 170 
» puheenjohtajan palkkio 77 
» turvattomien lasten osastolle perustettu naisopastajan 

virka 166 
» virkailijain asettaminen vakinaiselle menosäännölle 166 
» » luokitus 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63 

Lastensuojelutarkoituksiin myönnettyjä määrärahoja 83 
Lastensuojelutoiminta, sen järjestäminen 148 

» sitä varten vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha . . . . 111 
» tulot siitä 120 

Lastentarhat, evätty avustusanomus 98 
» ks. myös Kansanlastentarhat. 

Lausunto, elinkeino-oikeutta koskeva 177 
» hakemuksesta saada harjoittaa ampuma-aseiden ja tarpeiden kauppaa. . 177 
» » » » huutokauppaa 177 
» » » » rohdoskauppaa 177 
» » » myydä alkoholipitoisia aineita 177 
» » » » myrkyllisiä » 177 
»> kansalaisoikeuksien myöntämisestä 177 
» ravintola-ja kalivilaliikkeen harjoittamisoikeudesta 176 
» vuokranpitennyksiä koskeva 7* 

Leikki- ja urheilukenttäin järjestäminen Mustikkamaalle 25 
Leimaveroa varten myönnetty määräraha 40 
Leipomon teettäminen keskuskeittolaan 278 
Leppäsuo, alue, sen käyttö 239 

» » » lunastus 5 
» kaupungin siellä omistaman huvilan käyttö 218 

Lihakaupan järjestäminen 143 
Lihantarkastus, valtion toimittama, huoneiston luovuttaminen sille 218 
Lihantarkastusaseman taksan lisäys 77 

» tarkastuseläinlääkärin lisäpalkkio 71 
» vanhemman tarkastuseläinlääkärin vaali 169 
» o » viran pysyttäminen . . . . 257 
» virkailijain luokitus 55, 56, 57, 58, 62 

Lihantarkastusmaksujen korotus 7 7 

Liikenne-ja satamatariffien vahvistus 7 7 

Liikenne Mustikkamaalle 2 7 7 

» Pohj. Esplanadikadulla 272 
Liikennemaksujen kannanta 

» suorittamisesta myönnetty vapautus 44 
Liikenneohjesäännön, uuden, laatiminen I 7 6 

Liittämiskomitealle myönnetty määräraha 8 1 
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Lindegren N., varatuomari, otettu oikeusavustajaksi 169 
Luistinratani v. m. pitämiseen myönnetty lupa 21 
Lunastus, Leppäsuon alueen 5 
Luokitus, ammattiopetuslaitoste.il tarkastajan 69 

» kunnallisten sivuvirkojen viranpitäjäin 65 
»> menosääntöön otettujen viranpitäjäin 54, 59 
» satamahallituksen alaisten viranpitäjäin 12 
» yhteismääräraliasta palkattujen viranpitäjäin 59—64 

Luonnonpuistot, ks. Kansanpuistot. 
Luonnonsuojelu 277, 113 
Luontoisetujen, virkailijoille kuuluvain, arvioiminen rahassa 66 
Lupa, ks. Oikeus. 
Lämmityslaitteiden, kaupungin, valvontaa varten myönnetty lisämääräraha 85 
Lämpöteknikon toiminta 102 
Länsirannan tullihaaraosaston uutis- ja muutostyöt 22 
Länsisatama, uutis rakennustyöt 28 

» vedenottopaikan järjestäminen sinne 231 
Länt. Pihlajasaari, anomus sen luovuttamisesta kalastajasiirtolalle 208 
Lääkärinhoito, vahingoittuneiden ja äkillisesti sairastuneiden henkilöjen 145 

» äkillisissä taudintapauksissa potilaiden kotona, siitä maksettava kor-
vaus 145 

Lääkäripäivystys, öisin sekä sunnuntai- ja juhlapäivinä 145 
Lönnrotin patsaan koristamista varten myönnetty määräraha 267 

Maanviljelyslautakunnan johtosääntö 32 
» puheenjohtajan palkkio 77 
» » varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali . . . . 178 
» vekselisopimukset 254 
» ylitetyt määrärahat 86 

Maatalouslautakunta, rahatoimikamarin edustajan vaali 284 
Maatilain, kaupungin, hallinto 30, 283 

» » lisämäärärahat 30 
» » vuokraaminen 30 
» » ylihoitajan vaali 173 

Maidontarkastusta varten myönnetty lisämääräraha 266 
Maistraatin lisämäärärahat 80 

» virkailijain luokitus 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65 
Maitonäytteiden tutkimisesta kaupungin laboratoorissa suoritettu maksu 77 
Maitopisarayhdistykselle myönnetty avustus 96 
Majoituksesta myönnetty valtioapu 247 
Majoituslautakunnan johtosääntö 137 

» jäsenten vaali 181 
» jäsenyydestä vapauttaminen 178 
» toimihenkilöiden vahvistettu palkkio 76, 77 
» vuosikertomus 

Makasiinivuokra perimättömistä tavaroista 271 
Makasiinivuokrat, kannetut 1 5 

Maksu Kaisaniemen verkkopallokenttien käyttämisestä 244 
Mankala fors aktiebolag yhtiölle myönnetty määräraha 86 

» » » » » oikeus käyttää rahatoimikamarin asia-
miestä 
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Marian sairaala, kojeiden osto sinne 266 
» sairaalan lisämääräraha 83 
» > talousrakennuksen lisärakennus 22 
» » virkailijain luokitus 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62 

Mastonosturin poistaminen 239 
Matemaatikko kongressia varten myönnetty määräraha 99 
Matka-apurahoja, kunnan viranpitäjille myönnettyjä 102 

» » opintomatkoja varten myönnettyjä 263 
Matkakertomus, sairaanhoitajatar E. Äbergin 272 
Meilahti, anomus saada lunastaa vuokra-alue sieltä 6 

» eräiden sen osain luovuttaminen yliopistolle 10 
» sen maa-alueiden vuokraaminen 12 

Menoerät, evätty anomus saada oikeus hyvittää niitä 245 
Meno- ja tulosääntö, vuoden 1923 105 
Merholina, sen asemakaava 224 

» f sinne teetettävää liikenneväylää varten myönnetty määräraha 29 
Meteorologisen keskuslaitoksen käyttämän rakennuksen poistaminen 9 
Metsien, kaupungin, hoito 105* 

» » palovakuuttaminen 252 
Metsänvartijantoimen lakkauttaminen 166 
Metsästysoikeuden, Vikin tilalla, vuokraaminen 208 
Muistomerkin, Suomen vapaustaistelua kuvaavan, hankkiminen 122 
Munkkiniemen pensionaatin osto 5 

» raitio tieliikenteen järjestäminen 231 
Museolautakunnan jäsenten vaali 180 

» vuosikertomus 87* 
Musiikkilautakunnan jäsenten vaali 180 

» puheenjohtajan palkkio 76 
» virkailijain luokitus 54, 57 
» vuosikertomus 89* 

Mustikkamaa, aika jolloin sinne pääsee 241 
» anomus leikki- ja urheilukenttien järjestämisestä sinne 25 
» erinäisten huvilain osto 184 
» käymälän rakentaminen sinne 266, 113 * 
» laivalaiturin »> » 233, 113* 

liikenne sinne 27, 277, 10*, 113* 
»> sen uimalaitoksen käyttö 87, 221 
» sopimus vesijohdon teettämisestä Brändöstä sinne 227 
» uimalaitoksen rakentaminen sinne 21, 113* 
» valaistuksen järjestäminen sinne 26 
» vesijohtoverkon ulottaminen sinne 25 

Muurin rakennuttaminen Diakonissalaitoksen luo 226 
Muuttoapu, työnvälitystoimiston hankkima 279 
Myrkylliset aineet, niiden myymiseen myönnetty lupa 177 

Naisten työtupain huoneisto 222 
» » johtokunnan asettaminen 279 
» » » ja toimitusjohtajan ohjesääntö 91 
» » » kokoonpano 284 
» » » laatima selostus 79 * 
» » kassanhoitajalle myönnetty vahingonkorvaus 267 

Kunnall. kert. 1922. 17* 
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Naisien työlupain määräraha 88 
» » tulojen käyttö 245 
» » virkailijat 283 
)> työtuvat, niille myönnetty oikeus määrärahan ylittämiseen 245 
» » niissä työskentelevien naisten kesäloma ja palkanparannus 89 

Nikkilän mielisairaalan lisämääräraha 266 
» » virkailijoiden luokitus 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 

Nostokurjen, sähkö-, hoito 
Nostokurkien, siirrettävien, hankkiminen 
Nosturi, Makasiininrannan, pätevän hoitajan palkkaaminen sitä varten 265 
Numeroimismääräysten, Drumsön yhdyskunnan, ehdolus 175 
Nuohoustaksa, ehdotus uudeksi 80 
Nuorison työnvälitys 72"" 
Nyberg, B., lastenhuollon tarkastaja, hänelle myönnetty virkaero 170 
Näkinkujan alle teetettävä vesijohto 25 

Obligatioiden arvonta 242 
lunastus 40-44., 243 

Obligatiolainan ottaminen 38, 243 
Ohjesääntö, halkokonttorin 163 

» hissien rakentamista ja käyttöä koskeva, sen muuttaminen 126 
» köyhäinhoidon, uuden laatiminen 147 
» naisten työtupien johtokunnan 91 
» tuberkulootisten neuvonantotoimiston ja poliklinikan 147 

Oikeusaputoimiston hallitus 53* 
» johtokunnan jäsenten vaali 180 
» toiminta vuonna 1922 53* 

Oikeusavustajan vaali 169 
Oikeus harjoittaa valokuvaamista 212 

» heinän ja kaislan korjaamiseen 215 
» kaataa puita 214, 215 
» käyttää puhelinjohtoja 228 
» » puistoja 213 
» myydä arpoja 212, 213 

» » hedelmiä ja marjoja 212 
» » joulukuusia 212 
» » jäätelöä 212 
» » sanomalehtiä y. m 212 
» ottaa jäitä 214 
» pitää kahvikojuja 16, 211 
» » luistinrataa y. m 214 
» puhelinkaapelin laskemiseen 230 
» pystyttää kiikareja 212 
» » kioskeja 215 
» » reklaamitauluja 212 
» sisustaa myymälöitä 251 
» teettää rakennuksia 215 
» » rintamus 21(3 
» varustuslaiturin rakentamiseen 16 
» vetää sähkö- y. m. johtoja 228 
» vuokrata laidunmaata 215 
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Omaisuuden, kaupungin kiinteän, katselmus 208 
Omakotialueen, Käpylän, laajentaminen 11 
Omakotialueilla olevien katu- ja vesijohtoverkkojen menojen supistaminen 284 
Omakotien rakentamista koskeva kysymys 58* 
Ooppera, ks. Suomalainen ooppera. 
Opetus- ja sivistyslaitoksia varten vuoden 1923 menosääiitöön otettu määräraha . . . . 112 
Opetuslaitosten vuosikertomukset, evätty valtioapuanomus niitä varten 246 
Opintomatkoja varten myönnettyjä avustuksia 263 
Orkesterimaksut, suomalaisen oopperan, päätös niitä koskevassa oikeuclenkäyntijli-

tussa 255 
Osakemerkintä 39 
Osakeyhtiö Börs kiinteistön korjaukset 267 

» Helsingin kansanasuntojen yhtiöjärjestyksen muutos 126 
» Hietalahden laivatelakka ja konepaja, sille myönnetty lupa rakentaa 

varustuslaituri 16 
» J. D. Stenberg ja pojat sekä O. Y. Ahjon anomus vesijohdon laitta-

misesta Näkinkujaan 25 
» M. G. Steniuksen anomus saada pitennetty hallintaoikeus Meilahden 

m aa-alueeseen 12 
» M. G. Steniuksen lunastusoikeus Leppäsuon alueeseen 238 

Osakkeiden, Helsingin makasiini osakeyhtiön, leimavero 10 
» Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön, osto 244 

Ostelukonttorin, kunnan, perustaminen 128— 130, 285 
Osto, browningpistoolien, rahatoimikonttoriin 265 

» Drumsön erään osan 184 
» eläinten, Korkeasaaren eläintarhaan 266 
» hinaajalaivan 252 
» kaasulaitoksen kuorma-auton 85 
» kaluston y. m. kaupungin virastoja ja lautakuntia varten 267, 268 
» keskuskeittolan padan 252 
t> kojeiden, Marian sairaalaan 266 
» kuvanveistoteoksen, hyljät ty myyntitarjous 46 
» Munkkiniemen pensionaatin 5 
» Mustikkamaan huvilain 184 
» n. s. tykistöpihalla olevain rakennusten 17 
» Pakinkylän alueiden 4 
» » tilusten 184 
» Porthankadun talon n:o 14 . . . 183 
» Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön osakkeiden 244 
» satamajäänsärkijälaivan 46 
» Sörnäsin niemen luona olevan sillan 232 
» ulkomaisen valuutan 253 

Oulunkylän alueitten vuokraus 14 
» lastenkodin sisustustöihin myönnetty määräraha 22 
» » virkailijain luokitus 54, 56, 61 
» teiden ylläpitäminen 225 
» tilan hoito 32 

Painatustöiden, kaupungin, valvonta 282 
Pakaan tehdastontin vuokraus 14 

» teollisuustonttien vuokramaksut 187 
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Pakinkylässä olevain alueiden osto 1, 184 
» » kaupungin tilusten hallinto 82 
» oleviin kaupungin huviloihin sijoitetut alaikäiset lainrikkojat 148 
» olevissa kaupungin huviloissa tehdyt korjaukset 22, 34 

Pakinkylään rakennettava korkeajännitteisjohto 26 
» sijoitettava lastenkoti 34 

Pakkolunastus, hiekanottopaikan 186 
» Ryssänkarin ja Suuren Katajakarin 185 

Palkanjärjestely, kansanlastentarhain opettajatarten 69 
» kunnallisen yhdenpäivänkoulun opettajiston 72 
» kunnan työntekijäin 91 
» » viranpitäjien 47—51, 255 
» sivuvirkojen haltijain 64 

Palkankorotus hätäaputyöntekijättärilie 89 
Palkanmaksuaika, kaupungin viranpitäjäin 67 
Palkka-asteikkojen, vahvistettujen, soveltaminen 67 
Palkkakysymyksiä 256—258 
Palkkalautakunnan lakkauttaminen 165 

» lisämääräraha 82 
» puheenjohtajan palkkio 77 
» vuosikertomus 92* 

Palkkaluokat, kunnan viranpitäjäin 54— 59, 6 1 - 6 1 , 65 
Palkkasääntö, väliaikainen, lastensuojelulautakunnan kanslian 71 
Palkkausohjesääntö, kaupungin viranpitäjäin 51 

» voimassa oleva, esityksiä sen muuttamisesta 69 
Palkkion maksaminen komiteatyöstä y. m 264 

» maksettavaksi määrääminen asianajotoimistolle 265 
» vahvistaminen johto- ja lautakuntain puheenjohtajille ja jäsenille . . 76, 77 

Palkkionkorotukset, myönnetyt 70, 71, 72 
Paloapumaksumäärärahat, ylitetyt 87 
Paloaseman, Käpylän, tonttipaikka 
Palojärjestyksen säännösten soveltaminen 

» uusimisesta tehty esitys 1'36 
Palolaitos, sen sairaankuljetusvaunut 20-

» » virkailijain luokitus 55, 56, 57, 58, 59 
» sitä varten vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha 199 

Palomestarin, ensimmäisen, korotetut vuokrarahat 71, 220 
Palomiehistä n terveyden tila 21 -
Palosaarta koskevan vuokrasopimuksen muuttaminen 209 
Palotoimikunnan jäsenten vaali 179 

» laatima vuosikertomus 18* 
Paloturvallisuuden parantaminen Sörnäsissä olevain petrolisäiliöiden luona 209 
Palovahingonkorvaus tuhoutuneesta omaisuudesta 20-
Palovakuutus, kaupungin kiinteän ja irtaimen omaisuuden 251- 252 
Palvelusehdot, kunnallisten viranpitäjäin ()() 

Pelastusarmeijalle myönnetty määräraha . (,)(> 

» vuokrattu tehdastontti 1 4 

Piirustusten, kaupunkiin yhdistetylle alueelle teetettyjen rakennusten, vahvistaminen 124 
Pika-ajuriasemille järjestettävä puhelinyhteys 229 
Pika-ajurien järjestyssääntöjen muutos 
Pika-ajuritaksan painatus 
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Pikatoimisto Marssille myönnetty lupa myydä sanomalehtiä y. m 2P2 
Pohjoismaista sanomalehtikokousta varten myönnetty avustus » 99 
Poliisijärjestvksen muuttaminen 137 
Poliisilaitoksen menot 82 
Poliisilaitosta varten luovutettu voimistelukenttä 239 

» » myönnetty määräraha 245 
» » vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha 109 

Poliisivartiokonttoria varten Räpylästä vuokrattava huoneisto 223 
Postitalo, anomus tonttipaikan luovuttamisesta sille 11 
Puhelimien hankkiminen kaupungin virastoihin ja laitoksiin 267 

» kaupungin virastojen ja laitosten, luettelo 270 
Puhelin Käpylän aluelääkärin vastaanottohuoneistoon 266 
Puhelinjohtojen käyttämiseen myönnetty oikeus 228 
Puhelinkaapelin laskemiseen myönnetty oikeus . 230 
Puhelinyhteys auto- ja pika-ajuriasemille 229 
Puhtaanapitoa varten vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha 117 
Puhtaanapitohallituksen jäsenten vaali . . . . . " 180 

» puheenjohtajan palkkio 77 
Puhtaanapitolaitoksen toiminta 107* 

» tulot vuonna 1923 121 
» työntekijäin palkkaus 91 
» virkailijoiden luokitus 57, 58, 59, 62, 63 

Puhtaanapitolaitos, huoneiston luovuttaminen sille 18, 218 
» siellä esiintyneet epäkohdat 273 

Puistot y. m., oikeus käyttää niitä 213 
Puotihuoneistojen sisustaminen avustuslainoilla rakennetuissa rakennuksissa 251 
Päiväkodit, köyhäinhoidon 33* 

Raamattuseuralle myönnetty vapautus liikennemaksujen suorittamisesta 44 
Raastuvanoikeuden kaupunginpal veli jäin henkilökohtainen palkanlisäys 70 

» lisämääräraha 265 
» määrärahan siirto 81 
» toiselle osastolle perustettava väliaikainen toinen jaosto 163 
» virkailijain luokitus 54, 56, 57, 58, 59, 65 
» ylimääräistä pöytäkirjanpitoa varten myönnetty määräraha . . . . 81 

Raatihuoneen arkisto, evätty lisämääräraha-anomus 81 
» » sen virkailijain luokitus 55, 57 
» korjauksia varten myönnetty määräraha 267 

Rahaksimuutto, lialkokonttorin omaisuuden 252 
Rahastojen, R. Ahlströmin, hoito 103—105 

» ks. myös Lahjoitusrahastot. 
Rahaston, A. F. Laurellin korkovarain käyttö 269 

» G. Pauligin, pääoman lisääminen 103 
» K. H. Renlundin korkovarain käyttö 269 

Rahatoimikamari, kavallukset siellä 253 
» sen jäsenluvun täydentäminen 177 
» vapautus sen jäsenyydestä 178 

Rahatoimikamarin asiamiesosaston virkailijain luokitus 55, 57, 59 
» edustajien vaali eri lautakuntiin 284 
» huoneiston siivousta varten myönnetty lisämääräraha 265 
» ilmoitukset 270 



Rahatoimikamarin jäsenet 183 
» jäsenten vaali 179 
» kamreeriosaston virkailijain luokitus 55, 56, 57, 58, 59 
» kanslia, kaluston osto sinne 268 
» » sen virkailijain luokitus 54, 55, 57, 58, 59 
» kassaosaston » » 55, 58, 59 

kokoukset v. m 183 
»> laskujen hyväksyminen 252 
» työtapa v. m 269 
» viranpi tä jä t 280 
» yl i tetyt määrärahat 81 

Rahatoimikonttori , browningpistoolien osto sinne 265 
» kassakaapin y. m. kaluston osto sinne 268 

Raliatoimikonttorin avustavan kaupunginkamreerin siirtäminen korkeampaan palk-
kaluokkaan 69 

» työvoimien lisäämisestä tehty ehdotus 37 
» vi ranpi tä jä t . . . 280 
» » ks. myös Rahatoimikamarin kamreeri- ja kassa-

osasto. 
Rahatoimilaitosta varten vuoden 1923 nienosääntöön merkit ty määräraha 107 
Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö, korvaus sen kulut tamasta virrasta 285 

» » » sen osakkeiden osto 244 
» » » sille myönnet ty toimilupa 16 
» » » takuu sen puolesta 40 

Raitiotieliikenne Munkkiniemeen, ehdotus sen järjestämisestä 231 
Raitiotielinja Kalliosta Länt. Viertotielle, uuden teettäminen 230 

» Käpylään, anomus sen rakentamisesta 230 
Raitiotiet, oikeus saada vuosilippu 283 
Rai t t ius lautakunnan johtosääntö. 135 

» jäsenten vaali 180 
» vuosikertomus 93* 

Raittiuspoliisien määräämisestä tehty esitys, evätty 165 
Rait t iusvalvojain luvun lisääminen, evät ty esitys siitä 165 
Rait t ius valvojan vaalista tehty ilmoitus 169 

» viransijaisen määräämisestä tehty ilmoitus 173 
Raja , Vikin latokartanon ja kaupungin välisen vesialueen, pylväiden asettaminen sinne 265 
Rajakkais ten alueiden liittäminen kaupunkiin 81 
Rakennukset, kaupungin, niiden korjaukset 234 

» » » käyt tö 218 
» niiden poistaminen 235 
» rahatoimikamarin myymät 235 
» uusien rakentaminen 237 

Rakennusaika, pi tennet ty 124, 217 
Rakennusjärjestys, lupa poiketa siitä 123 

» rikos sen määräyksiä vastaan 218 
» Toukolan, sen muutos 122 

Rakennusjärjestysten, kaupunkiin l i i tet tyjen alueiden, kodifiointi 124 
Rakennuskonttorin geodeettiosaston toiminta 1°4* 

« huonerakennusosaston toiminta 191* 
» johtosääntö l ^ 4 

» katu- ja viemäriosaston toiminta 101* 
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Rakennuskonttorin kaupungin asemakaava-osaston toiminta 103* 
» käytet täväksi luovutet tu varastopaikka Ruoholahdessa 210 
» lisätty tila 237 
» satama- ja rautatieosaston toiminta 98* 
» tiliviraston johtosääntö 161 
» » toiminta 105* 
» toiminta vuonna 1922 97* 

varasto-osaston johtajalle myönnet ty ero 172 
» toiminta 104* 

» virkailijain luokitus 55, 56, 57, 59. 63 
Rakennuslainani takuu 39 
Rakennusmääräysten laatiminen kaupunkiin yhdis te t tyjä alueita varten 124 
Rakennuspiirustukset, vahvistetut 22, 23, 124, 216 
Rakennustarkastuskonttorin antama vuosikertomus 48* 

» virkailijain luokitus 54, 57. 58 
Rakennustarkastusniaksut , Toukolan ja Käpylän rakennusyritysten . 79 
Rakennustoiminnan, yleishyödyllisen, avustaminen 99—101, 249—251 
Rakennustoiminta, kaupungin varoilla avustet tu, oikeus poiketa siitä annetuista 

määräyksistä 251 
Rakennustoimintaa kaupunkiin yhdistetyllä alueella koskevien piirustusten vahvista-

minen 124 
» varten anottu avustus, evät ty 101 

Rakennusyhtiöiden hallituksen jäsenten valitseminen 285 
Rakennusyhtymäin, yleishyödyllisten, perustaminen 59* 
Ratiinin käyt tämis tä varten myönnet ty määräraha 267 
Ratkaisemat tomat asiat, kaupunginvaltuuston diariin merki tyt 122 

» » rahatoimikamariin saapunut luettelo niistä 270 
Rautatiealueen laajentaminen Fredriksperin luona 238 
Rautatieraiteen, Jätkäsaaren, puhtaanapi to 273 

» muuttamiseen Osuusliike Valiolle myönnet ty lupa 232 
Ravintolain aukioloaika 144 

» vuokraaminen 221 
Ravintolaliike, keskuskeittiön, ilmoitus siitä 278 

» sen harjoit tamiseen myönnet ty oikeus 176 
Ravintolapaviljongin, Eläintarhan urheilukentän viereisen, vuokraaminen 17 
Raviradan lait taminen Pohjoissatamaan 214 
Reimarsin tilan huonosta hoidosta vaadi t tu korvaus 240 
Revisionikonttorin huonekalujen y. m. osto 268 

» muute t tu johtosääntö 133 
» viranpitäjäin luokitus 54, 57, 58, 59, 62, 63 
» vi ranpi tä jä t · 168 
» virkain uuclestijärj estäminen 165 
» yhden väliaikaisen apulaisen viran hoidat taminen 161 

Rikostuomioiden toimeenpanijan kanslian viranpitäjäin asettaminen vakinaiselle 
palkkasäännölle 164 

Risa tautisten lasten parantoiayhdislys, sille myönne t ty määräraha 96 
Rohdoskaupan harjoit tamiseen myönnet ty lupa 177 
Runebergin patsas, määräraha sen koristamista varten 267 
Ruoholahdenkadun korttelin 11:0 171 tasoitus 28 
Ruoholahti, jät teiden kuormaus siellä 276 

» siellä olevan kuormauslaiturin sementöimisestä johtuvat kustannukset . . 233 
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Ruumiidenkuljetukset 81, 267, 278 
Ryssänkarin pakkolunastus 185 
Ryttylän kasvatuslaitokseen perustettavat uudet virat . 167 

» kasvatuslaitoksen toimihenkilöjen palkkaaminen 83 
» tila, kasvatuslaitoksen perustaminen sinne 32 
» » määräraha sitä varten 20, 34, 83 
» » rakennusten palovakuutus 251 
» » sen käyttö 32 

Räjähdysaineiden kaupaksipitoon myönnetty lupa 177 

Saaret, kielto nousta maihin muutamilla 240 
Saatavat Venäjällä oleskelevilta henkilöiltä, teknillisille laitoksille myönnetty oikeus 

poistaa 245 
Sahlberg, H., insinööri, otettu kaasulaitoksen toimitusjohtajaksi 171 
Sairaalahoito, köyhäinhoidon kustantama 32* 
Sairaalain myydyistä ruuantähteistä y. m. karttuneiden tulojen kirjaaminen 245 

» tiliviraston konttoriapulaisen toimen lakkauttaminen 166 
» » virkailijain luokitus 54 

Sairaalainylihallituksen huonekalujen osto 268 
» puheenjohtajan palkkio 76 
» varapuheenjohtajan ja jäsenen vaali 179 
» virkailijain luokitus 55, 59, 65 

Sairaalat, kaupungin, niiden laajentaminen 6—9 
» » » lisämääräraha 83 
» » » ylihallituksen puheenjohtajan palkka 76 

Sairaalatarkastaj an viran hoidattaminen 170 
Sairaanhoitajattaren, kunnallisen, ottaminen Räpylään 166 
Sairaanhoito, maksuton, sairaaloiden viranpitäjäin 68 

» tulot siitä 119 
Sairaanhoitoa varten Bölessä ja Käpylässä myönnetty määräraha 82, 166 

» » vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha 110 
Sairaidenkuljetusauton osto 145 
Sairaidenkuljetusta varten myönnetty lisämääräraha 266 
Sairaidenkuljetusvaunut, palolaitoksen 20* 
Sairasapua kaupungin työläisille 261, 262 
Sairassijain, tuberkulootisten, täyttäminen 147 
Sanomalehtikokous, pohjoismainen, määräraha siitä koituvien kustannusten suoritta-

mista varten 99 
Santahaminan varaaminen kansanpuistoksi » 241 
Satama- ja liikennetariffien vahvistus 77 
Satamahallinnon päällikön nimitys 130 
Satamahallituksen huonekalujen y. m. osto 268 

» jäsenten vaali 177, 181 
» laatima vuosikertomus 6* 
» virkailijain luokitus 54, 59, 65 
» vuoden 1923 menosääntöehdotus 12* 

Satamajohtajan oikeus ratkaista juoksevat asiat 13* 
Satamajäänsärkijän osto 46 
Satamakannantakonttorin lisämääräraha 82 

» virkailijain luokitus 54, 55, 56, 57, 58 
» vuosikertomus 15* 
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Satamakongressi, kutsu ottamaan osaa siihen 14* 
» sen osanottajille myönnetty määräraha 265 

Satamaratakonttorin, Jätkäsaaren, nimitys 273, 13* 
Satamaliikenne, toimenpiteet sen seisahtumisen välttämiseksi 13* 
Satamaliikennekonttorin virkailijain luokitus 54, 55, 56, 57, 58, 59 

» vuosikertomus 11* 
Satamamaksujen alennuksesta tehty anomus 12* 

» kanto 15* 
Satamapäällikön vaali 168* 
Satamapäällysmiehen, tutkinnon suorittaminen, asettaminen 164, 13* 
Satamaradan kääntösiltain jalkaliikenne 10* 

» » poliisivartioinnin järjestäminen 273 
» laajennus, sitä varten anottu valtioavun epääminen 80 

Satamarakennustöiden ylitetyt määrärahat 28 
Satamarata, komitea sen liikenteen ottamista kaupungin haltuun pohtiva 13* 

» raskaiden veturien käyttäminen siellä 232 
Satamat, hinaajalaivan vuokraaminen ylläpitämään liikennettä 45 

» korjaustyöt 28 
» uusien venepaikkojen järjestäminen 8* 
» uutisrakennustyöt 27 
» vuokra-alueet 186 
» ylitetyt määrärahat 86 

Saunan rakentaminen Töölöön 272 
» rakentamiseen Hauhontielle myönnetty lupa 123 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle myönnet-
ty vastuuvapaus 38 

» » » » » johtokunnan vaali . . . . 179 
Seurahuone, ent., korjaukset siellä 267 

» » tulensammutuskojeiden osto sinne 268 
Seurasaaren liikennöiminen 10*, 111*, 1125 

» ulkoilmamuseota varten anotun määrärahan epääminen 98 
» ulkoilmanäyttämön käyttämiseen myönnetty lupa 209 

Siirto, määrärahain, ajan rajoitus 244 
Siirtolapuutarhat 67 
Siirtomäärärahani kirjoihin merkitseminen 127 
Sija vuokrat, kannetut 16 
Sillan osto Sörnäsin niemellä 232 

» rakentaminen rautatieraiteiden poikki Drumsön lautan luona 231 
Sini vuorenmaa, ks. Mustikkamaa. 
Sivuvirkojen, kunnan, haltijain luokitus 65 

» » » palkanjärj estely 64 
Sjötorpin kasvatuslaitos, ehdotus ostaa tila sille 184 
Sopimus, kaupungin ja Brändö telefon- och elektricitetsaktiebolag yhtiön välinen 

puhelinjohtojen käyttöä koskeva 228 
» veden hankintaa koskeva 11 

Sosialilautakunnan jäsenten vaali 180 
» kirjoituskoneen osto 268 
» oikeus hyväksyä rakennusten piirustuksia 217 
» puheenjohtajan palkkio 77 
» sihteeriksi otettu arkkitehti A. Eriksson 168 
» tontinvuokrajaosto 56*, 65 
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Sosialilautakun nau vuosikertomus 56* 
Sotaväen ravinto- ja rehuannokset rauhanaikana 175 
Sotilasmajoitukseen myönnetty vaitioapu 247 
Suljetun köyhäinhoidon lautakunta 23* 
Sumpparin saari, vedenhankinta sinne 228 
Suomalaisen oopperan orkesterimaksut, päätös niitä koskevassa oikeudenkäynti-

jutussa 255 
Suomen ilmaliikenneosakeyhtiö, Palosaaren vuokraaminen sille 209 

» kansalaisuushakemukset 177 
» merimieslähetysseuran evätty avustusanomus 98 
» messujen hallintoneuvosto, erinäisten tonttien luovuttaminen sille 11 
» vankeusyhdistykselle myönnetty määräraha 96 
<> vapaustaistelua kuvaavan muistomerkin hankkiminen 122 

Suomenlinnan hätäasunnot 224 
Suoranaiset avustukset, köyhäinhoitohallituksen jakamat 30* 
Suuren Katajakarin luovutus 185 

» » pakkolunastus 185 
» » saarelle nousemisesta annettu kielto 240 

Suvilahden kasarmin järjestysmiesten ottaminen 281 
» » palovakuutus 252 
» » sisustaminen asunnoiksi asuntoa vailla oleville henkilöille 24, 58* 

Sähköistämistä, Korkeasaaren, varten myönnetty määräraha 27 
Sähköjohtojen pylväiden pystyttämiseen myönnetty lupa 213 

» teettämiseen myönnetty oikeus 228 
Sähkölaitoksen ensimmäisen käyttöinsinöörin palkkaedut 72 

» johtosääntö 153 
» menot vuoden 1923 menosäännön mukaan 114 
» myymälän liikkeen supistaminen 114 
» rakennusten kunnossapito 26 
» tulot vuoden 1923 tulosäännön mukaan 121 
» virkailijain luokitus 57, 58, 59, 62, 63, 64 
» ylitetyt määrärahat 85 

Sähkövirrasta, Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön kuluttamasta, maksettu korvaus . . . . 285 
Sörnäs, ilmoitus puutteellisesta öljy varastopaikan vartioinnista 209 
Sörnäsin niemekkeelle teetetyn laiturin osto 232 

» rantatien viereisten varastopaikkani vuokraus 187 
» sataman kuormausmahdollisuudet 8* 
» » poliisivartiointi 271 
» » uutis- ja lisärakennustyöt 28 
» varastopaikkani vuokraus 209 

Taideteollisuuskeskuskoulun opetuksen uudestijärjestäminen 150 
Taksa, auto-, sen korotus 7 9 

» Helsingin teurastamon käyttämisestä 7 8 

» lihantarkastusaseman, lisäys siihen 7 7 

SO » nuohous, ehdotus uudeksi 
» vuokra- ia kuorma-ajuri, Käpylän huvilayhteiskuntaan 79 

1 1 * Taksojen, uusien, vahvistaminen 
Takuu Helsingin makasiiniosakeyhtiön puolesta 4 0 
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Takuu, Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön puolesta 40 
» rakennuslainani 39 

Talojen, kaupungin, virkailijat 281 
» » ylitetyt määrärahat 86 
» puhtaanapito 275. 109 

Talonisännöitsijän palkkionkorotus 72 
Talviliikenne Helsingissä 10 
Tapaturmavakuutus, kaupungin työläisten 261 
Tarkastajan, varastopaikkani, asettaminen 282 
Tarkastus, kaupungin 1920 vuoden tilien ja hallinnon, toimenpiteet sen johdosta . . 34 

» » 1921 » » » » 36 
» kaupunginvoudin konttorissa toimitettu, korvaus siitä 81 

Tasoitus, Karstulantien osan 27 
Tavarakehikköjen hankkimisesta tehty anomus 8 
Tehdasalueelle Toukolassa tulemisesta määrätty uhkasakko 174 
Tehdaskortteliksi selitetty VI kaupunginosan kortteli n:o 120 3 
Tehdastontin, Pakaan, vuokraus 14 
Tehoisuustoimiston, n. k., perustamisesta tehty ehdotus 35 
Tehtaanpuistoon varattava kirkontontti 225 
Teollisuustonttien, Pakaan, vuokramaksujen vahvistaminen 187 
Tervasaaren vuokraaminen 12 
Terveydellisten tutkimusten laboratoori, maksu maitonäytteiden tutkimisesta siellä 77 

» » » sen virkailijain luokitus. . 54, 55, 56, 57, 58 
Terveydenhoidon virkailijain luokitus 51, 55, 56, 57, 59, 61 
Terveydenhoito, sitä varten vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha 109 

>> tulot siitä 119 
Terveydenhoitojärjestykseii muuttaminen 141 
Terveydenhoitolautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 179 

» naislääkärinviran lakkauttaminen 166 
» puheenjohtajan palkkio 76 
» virkailijain luokitus 54, 56, 65 
» ylitetyt määrärahat , 82 

Terveystoimiston virkailijain luokitus 54, 55, 56, 57 
Testamentin, E. V. ja K. E. Parkkisen, määräykset 269 

» G. W. Hyvösen, tulkinta 269 
Teurastamon käyttämisestä vahvistettu taksa 78 

» suunnitellun, viemäri- v. m. johdot 226 
Tilasto, kaupungin työläisten palkkoja koskeva 272 

» kunnallinen, toimenpiteet sen parantamiseksi 4 
Tilastokonttorin johtosääntö 131 

» julkaisut 2 
» » niiden kustannusten huojistaminen 132 
» menot 
» palkkaolot 
» sisäinen järjestely 2 
» viranpitäjäin luokitus 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63 
» viranpitäjät 282 
» vuosikertomus 

Tilien, kaupungin vuoden 1920, tarkastus 3 
» » » 1921, kertomus 3 
» » > » tarkastus 3 
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Tilinpäätös, kaupungin tilien, aika milloin se 011 tehtävä 127 
» vuoden 1921 36 

Tilintarkastajat, Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin tilien . . . . 178 
Tilkan maapalstojen vuokraus 13 
Tilukset, vuokralle annetut 189 
Toimilupa, Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiölle myönnetty 16 
Toivolan lastenkoti, ks. Pakinkylän lastenkoti 
Toivoniemen tila, määräraha uutistöitä varten siellä 19 

» » sen palovakuuttaminen 251 
Tontit, rahatoimikamarin myymät 185 
Tontti 11:0 24 Aleksanterinkadulla, oikeus poiketa rakennusjärjestyksestä sitä raken-

nettaessa 123 
» » 7 Kasarminkadulla, sen rakennuttaminen 17, 237 
» » 14 Porthankadulla, sen asiakirjain kartoittaminen 265 
» » 4 Punanotkonkadulla, sen lunastus 185 
» » 13 Runebergkadulla, pitennetty rakennusaika 124 
» » 3 5 » » » 125 
» » 14 Töölönkadulla, anomus sen luovuttamisesta kauppakoululle 11 

Tonttiasiat, sosialihallituksen tontinvuokrajaoston käsittelemät 66* 
Tonttien jaoitus 4 

» Käpylän, vahvistetut vuokramaksut 188 
» luovutus . . ^f 185 
» n:ojen 25 ja 27 Päijänteentiellä yhteenrakeiitaminen 4 
» yhdistäminen 3 

Tonttipaikan luovuttamisesta kauppakoululle tehdyn anomuksen epääminen 11 
» osoittaminen työväenopistolle 284 
» varaaminen suomalaiselle kansakoululle 9, 284 

Tonttipaikkani, Kumtäliden, vuokraus 13 
Torikauppa 143 
Toukolan 11. k. omakotien rakennuttaminen 58* 

» rakennusjärjestyksen muutos 122 
» rakennusyritysten rakennustarkastusmaksut 79 
» tehdasalueelle tulemisesta määrätty uhkasakko 174 

Träsk 11:0 1 nimisen alueen vuokraus 13 
Tuberkulootiset henkilöt, asuntojen rakentaminen heitä varten 18 
Tuberkulosi, toimenpiteet sen vastustamiseksi 145, 63* 
Tuberkulosilääkärin vaali 146, 170 
Tulensammutuskojeiden osto ent. seurahuoneelle 268 
Tulipalon sammuttamisesta myönnetty korvaus 255 

» syyt 19* 
Tulipalot 18* 
Tulli- ja pakkahuoneen korjaukset 7* 

» » ravintolavapauksista myönnetty korvaus 44 
Tullihaaraosaston, Länsirannan, uutis- ja muutostyöt 22 
Tullihuoneiston, Jätkäsaaren, lämmitys 271 
Tullivapaus vesijohtotarvikkeille, evätty anomus 44 
Tulo- ja omaisuusverolautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 182 
Tulot, kaupungin, toimenpiteet niiden lisäämiseksi 
Tuomarinkylän tilan hoito '̂ 2 
Tuontitavaran maksuton säilytysaika 12" 
Turholman kansanpuisto, liikenne sinne 1 1 1 " 
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Tutkijalautakunnan jäsenten vaali . 181 
Tuulaakimaksun kannanta 15* 
Tuulaakiverotus 44, 214, 12* 
Tyttöjen ammattikoulun johtokunnan jäsenten toimikauden pitentäminen 181 

» » virkailijain luokitus 57, 61, 62 
Työlaitoksen toiminta 34* 

» uuden ohjesäännön laatiminen 147 
Työnhakemukset työnvälitystoimistossa 69* 
Työnpuute, ks. Hätäaputyöt. 
Työntekijäin, kaupungin töissä olevain, eläkeperusteet 62* 

» » f » » kesäloma 98, 261 
» » .> » luku 97* 
» » » » palkanjärjestely 91 
» » » » palkat 92, 272, 98 
» » » » sairasapu 261 
» » » » vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutus . . 62* 

Työnvälitystoimiston johtokunnan jäsenten vaali 180 
» » laatima vuosikertomus 68 
» kaluston osto 268 
» laajennus 69 
» viranpitäjäin luokitus 56, 57, 58, 63 
» välittämä niuuttoapu 279 

Työnvälitystä varten myönnetty valtioapu 247 
Työolot Helsingissä 1922 73 
Työpalkat, kaupungin töissä olevien työntekijäin 272 

>> ;> » .-> >> tilasto siitä 92, 98 
Työsääntö, naisten työtupain 78 
Työtehon parantaminen kaupungin virastoissa 35, 285 
Työttömyys, toimenpiteet sen vastustamiseksi 83, 87, 88, 247—249, 76 

» ks. myös Hätäaputyöt ja Hätäapukomitea. 
Työttömyysavustukset, maksetut 264 
Työväenasunnot, ks. Kunnan työväenasunnot. 
Työväenopiston johtokuntain jäsenten vaali 179 

» tonttipaikka 284 
» valtioapu 120, 246 
» valtioavun saamisen ehto 174 

Töölö, kauppahallin rakentaminen sinne 10 
» saunan » » 272 

Töölön n. s. tykistöpihalla olevain rakennusten osto 17 

Uimalaitoksen rakennuttaminen Mustikkamaalle 21 
Uimalaitosten, kaupungin, käyttö 87, 221 
Uimaseuroille myönnetty määräraha 87 
Ukkokoti-yhdistyksen johtokunnan jäsenen vaali 182 
Ulkoilmakonserttien järjestäminen 85, 91 
Ulkoilmamuseolle, Seurasaaren, anotun määrärahan epääminen 98 
Ulkoilmanäyttämön, » käyttämiseen myönnetty lupa 209 
Ulkokari, kielto nousta maihin siellä 240 
Ulosottoapulaisten lukumäärän lisääminen 164 
Ulosottolaitoksen lisämääräraha 81 

» virkailijain luokitus 55, 56, 58, 62, 63, 65 
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Urakkajärjestelmä kaupungin töissä 92 
Urheiluharjoitukset, sotaväen, paikan osoittaminen niitä varten 214 
Urheilukenttäin järjestyssäännöt 276 
Urheilulautakunnan johtosääntö 135 

» jäsenten vaali 180 
vuosikertomus 96* 

Ursinin kallion uimalaitoksen käyttö 87, 221 
» » viereisen kentän luovuttaminen voimistelukenläksi 239 

Uspenskin tuomiokirkkoon teetettävä käytävä 11 
Uudelleen järjestely, hätäapukomitean 89 
Uusiminen, palojärjestyksen. siitä tehty esitys 136 
Uutisrakennustoiminta, kunnan 18—20, 57* 
Uut i s työ t l a s t e n s u o j e i u l a u t a k u n n a n k ä y t t ä m i l l ä tiloilla 19 

Vaali, aluelääkärin 170 
» ammattien edistämislaitoksen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten 182 
» ammattiopetuslaitosten keskuslautakunnan jäsenen . . . 178 
» eduskuntavaalien keskuslautakunnan jäsenten 182 
» eräiden koulujen vanhempainneuvostojen 182 
» johto- ja lautakuntain jäsenten 179 
» kansakoulujen johtokuntain jäsenten 178 
» kaupungin maatilain ylihoitajan 173 
» kaupunginvaltuutettujen ja vuosi tilintarkastajain, aika jolloin se toimitetaan 174 
» kunnallisten vaalien keskuslautakunnan ja vaalilautakuntain puheenjohtajan, 

jäsenten ja varajäsenten 182 
» köyhäinhoitohallituksen sihteerin 171 
» maan vii jelyslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten . . . . 178 
» oikeusavustajan 169 
» satamahallituksen jäsenten 177 
» satamapäällikön 168 
» tilintarkastajain 178 
» tuberkulosilääkärin 170 
» tulo- ja omaisuusverolautakunnan jäsenten 182 
» ukkokotiyhdistyksen johtokunnan jäsenen 1.82 
» valiokuntain ja komitean jäsenten 179 
» vanhemman tarkastuseläinlääkärin 169 
» verotusvalmistelukunnan toisen sihteerin 169 

Vakuuskirjain tarkastus 270 
Valiokunta, elintarvetoimikunnan voittovarojen jakamista pohtiva 93 

» esitystä uudeksi köyhäinhoidon ohjesäännöksi tarkastava 147 
» juovutusjuoma-asioita valmisteleva * 179 
» kunnan viranpitäjäin palkanj ärj estelyä pohtiva 47 
» ' obligatioiden lunastusta koskevien lainmääräysten tulkitsemista selvit-

televä 11 
» uutta liikenneohjesääntöä laativa , 179 
» yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustamista varten merkityn 

määrärahan jakamista pohtiva 179 
» ks. myös Komitea ja Budjettivaliokunta. 

Valkoisen kaartin rykmentti, lippujen lainaaminen sille 213 
Valkonauhayhdistykselle myönnetty avustus 96 
Vallila, emännöitsijän palkkaaminen kunnan siellä olevia työväenasuntoja varten . . . . 168 
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Vallila, sen vuokratonttien tarkastus (>ö* 
» sosialilautakunnan edustus kolmivuot iskät sei nniksissa '270 
» ullakkohuoneiden rakentaminen sinne 39, 58* 

Vallilan alueitten vuokraus 14 
» korttelin n:o 531 jaoituskaavan muutos 1 

Valmistavan poikain ammattikoulun johtajan siirtäminen korkeampaan palkka-
luokkaan 70 

» » » johtokunnan jäsenten toimikauden pi teiltä-
ni inen 181 

» » » lisämääräraha 84 
» » » työpajoja koskevat muistutukset 272 
» » » valtioa pu 272 
» v >> virkailijain luokitus 54, 5«, 57, 05 

Valtioapu, satamaradan laajentamista varten, evätty esitys 80 
» työväenopiston, ehdot sen saamiseksi 174 

Valtioavut, myönnetyt 80, 120. 245—247, 272 
Valuutan, ulkomaisen, osto 253 
Vanhankaupungin ent. hautausmaan käyttö 240 
Vanhankaupunginlahti, väylän ruoppaus 8* 
Vanhempainneuvostojen vaali 182 
Vankeusyhdistyksen esitys työn järjestämisestä vapausrangaistuksen kärsineille henki-

löille 88 
Vapautus johto- ja lautakuntain jäsenyydestä 178 
Varastopaikat halkoja varten, alueen luovuttaminen niille 187 

» lantaa » niiden lukumäärän lisääminen 239 
» niiden tarkastuksen järjestäminen 282 
» Sörnäsin rantatien viereiset, niiden vuokraaminen 187 

Vartiointi, asunnottomani henkilöiden irtaimiston 267 
Vastuuvapaus kaupungin johto- ja lautakunnille vuodelta 1920 36 

» » » » » » 1921 37 
» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokun-

nalle 38 
Vaunupaikkojen, n. s. kiinteiden, vuokraehdot 211 
Yaunuvaaka, A. B. Nobel-Standard i Finland yhtiölle myönnetty oikeus sen pystyt-

tämiseen 232 
Vedenhankinnasta tehty sopimus 11* 
Vedenhankinta Sumpparin saarelle 228 
Wegelius, M., otettu naisten työtupien toimitusjohtajaksi 283 
Vekselin, lunastamattoman, periminen 254 
Venepaikkojen, uusien, teettäminen 232, 8* 
Venäläisen sotaväen varustusten luovuttaminen kaupungille 240 
Verkkopallokenttien, Kaisaniemen, käyttämisestä määrätty maksu 244 

» » maksut 271 
Verojen, kunnallis-, kannanta 45 

» » periminen 271 
» » vähentäminen 253 

Verot, kunnallis-, niiden maksamisesta myönnetty vapautus 4o 
Verotuksesta vuoden 1923 tulosääntöön otetut tulot 122 
Verotus, verotettavani tulojen, oikaisu 253 

» verovelvollisten henkilöjen tulojen, niistä vähennettäväin määräin vahvista-
45 ni inen 
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Verotuslautakunnan jäsenten lukumäärän vahvistaminen 135 
» » vaali 180 

Verotus välit usten käsittelyn jouduttaminen 134 
Verotusvalmistelukimnan kaluston os to . . . 268 

» lisämäärärahat 265 
toimintaa vastaan tehdyt muistutukset 37 

» toiseksi sihteeriksi otettu hovioikeudenauskultantti 1'. 
Hasselblatt 169 

» virkailijain luokitus 58, 59, 62, 63 
» vuosikertomus 85* 

Veroäyrin suuruuden määrääminen 253 
Veroäyrit, verotusvalmistelukimnan määräämät 86* 
Vesijohdon teettäminen Brändöstä Mustikkamaalle 25, 227 

rt » Näkinkujaan 25 
Vesijohtojen, uusien, teettäminen 227 
Vesijohtolaitoksen johtosääntö 151 

» lisämäärärahat 85 
» menot vuoden 1923 menosäännön mukaan 113 
» putki verkon korjaus ja kunnossapito 26 
» tulot vuoden 1923 tulosäännön mukaan 121 
» tvöpajarakennusten y. m. korjaus ja kunnossapito 26 
» viranpitäjäin luokitus 57, 58, 59, 62, 63, 64 

Vesijohtotarvikkeet, evätty anomus tullivapauden saamisesta niille 44 
Vesimaksujen alennus 244 
Viemärijohdon pitentäminen 226 

» Saunakadun alaisen, korjaus 27 
» Sturenkadun » pitentäminen 27 

Viemärijohtojen puhtaanapito 199* 
» uusien, rakennuttaminen 227 

Vierailut Helsingissä, ulkomaalaisten 14* 
Vikin sotilasvirkatalon kalaveden ja kaupungin välisen rajalinjan merkitseminen . . 265 

)> » korkeuskartan lainaaminen 240 
» » metsästysoikeuden vuokraus 208 
» » vuokrasopimuksen pitentäminen 4 

Viranpitäjäin, halkokonttorin, anomus saada perheenelatusapumaksuja (39 
» kunnallisten, asuntojen rakennuttaminen 21 
» » kalliinajanlisäykset 46 
» » lupa asua kaupungin ulkopuolella 174, 283 
» » luvun vähentäminen 283 
» » matka-apurahat 102 
» » palkanjärj estely 47 - 51. 255 
» » palkanmaksuaika 67 
» » palkkausolijesääntö 51 
» » palvelusehdot 
» » sääntöpalkkaisten, ikäkorotusten määrä eri hintatasojen 

vallitessa 
» » sääntöpalkkaisten, kuukausipalkat eri hintatasojen valli-
» » tessa 
* » sääntöpalkkaisten, luokittelu 54 - 59 
» » yhteismääräralioista palkattujen, ikäkovotukset eri hinta-

tasojen vallitessa ^0 
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Viranpitäjäin, kunnallisten, yhteismäärärahoista palkattujen, kuukausipalkat eri 
hintatasojen vallitessa 59 

» » yhteismäärärahoista palkattujen, luokittelu . . . . . . 61— 64 
» sairaalain, maksuton sairaanhoito 68 

Viransijaisuuspalkkioita, myönnettyjä 74? 258 
» varten myönnetyn määrärahan ylitys 87 

Virastot, kaupungin, niitä varten vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha 107 
Virkain, erinäisten kunnallisten, lakkauttaminen 165 
Virkamiesasuntojen rakennuttaminen 21 
Virkavapaudet, myönnetyt 173 
Virkavapaus, evätty anomus saada sen aikana nauttia palkkaetuja 73 

» oikeus palkan kantamiseen sen aikana 72 
Virkavuosien lukeminen, kunnan työläisten 8g 

» lukemiseen myönnetty oikeus 74 
» lukemisoikeudesta tehtyjen anomusten hylkääminen 75 

Virutushuoneiden, kaupungin, henkilökunta 282 
Voimistelukentän, Ursinin kallion viereisen, luovuttaminen 239 
Vuokra, ks. Vuokraus. 
Vuokra-alue, Meilahden, anomus saada lunastaa 6 
Vuokra-alueet, satamain, määräykset niistä 186 
Vuokra-avustuksiin työttömille myönnetty määräraha 83 
Vuokra- ja kuorma-ajuritaksa kaupungista Käpylän huvilayhtciskuntaan 79 
Vuokraehdot, Käpylän tonttien 11 

» muutetut 207 
» n. k. vaunupaikkani, niiden vahvistaminen . 211 

Vuokrajaosto, sosialilautakunnan 56*, 65* 
Vuokrakeinottelun ehkäiseminen w . 135 
Vuokrakysymyksiä, erilaisia 223 
Vuokralaisia, lupa pitää 251 
Vuokralle annetut tilukset, rahatoimikamarin 189 
Vuokramaksun, alueen n:o 60 a Töölössä, maksaminen 210 
Vuokramaksut, korotetut 201 

» Käpylän tonttien, vahvistetut 188 
» niitä koskevat määräykset 189 
» Pakaan teollisuustonttien, niiden vahvistaminen 187 
» perityt 210 
» vapautus niiden suorittamisesta 210 

Vuokramäärien, korkeimpien, vahvistaminen 175 
Vuokranpitennys, evätty 196 
Vuokrantarkkailulautakunnan huoneiston kuntoonpanettaminen 17, 23 

» jäsenten toimikauden pitentäminen 181 
» määräraha 265 
» vuosikertomus 82* 

Vuokrantarkkailulautakunta, huoneenvuokralautakunnille annettu tehtäväksi toimia 
sellaisena 

Vuokraoikeuden pitennys r~> 1 9 5 

» siirto 1 9 6 

Vuokrapalstan, Hertonäsin 11:0 63 a, ositus 1 6 

Vuokrarahani, ensimmäisen palomestarin, korotus 71, 220 
Vuokrasopimukset, anomukset niiden pitentämisestä 65* 

v irtisanotut 200 
« rahatoimikamarin tekemät, tilapäisluontöiset . 199 

19* 
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Vuokrasopimukset, Vikin sotilasvirkatalon, niiden pitentäminen 4 
Vuokrasopimusten, kauppahallien myyntihuoneistoja koskevain, pitentäminen 212 
Vuokrasäännöstelyn lakkauttamisesta koituvat vaikeudet 63* 
Vuokrat, korotetut 220 

» rahatoimikamarin vahvistamat 221, 251 
Vuokratonttien, Vallilan, tarkastus 66* 
Vuokraus, Eknäsin tilan 12 

» Hernesaaren palstain 12 
» Humaliston huvilapalstan · 13 
» Kumtähden tonttipaikkain 13 
» Käpylän ja Vallilan alueitten 14 
» maatilain 30 
» Meilahden maa-alueiden 12 
» Oulunkylän alueitten 14 
» Pakaan tehdastonttien 14 
» ravintolain 221 
» Tervasaaren 12 
» Tilkan maapalstojen . . 13 
» Träsk n:o 1 nimisen alueen 13 

Vuokra välikirjan kiinnitys 189 
Vuositilintarkastajain vaali 177 
Vähennykset, vahvistetut, verovelvollisen henkilön tuloja verotettaessa 45 
Vähennys, kunnallisverojen . 253 
Välikari, saari, kielto nousta maihin siellä 240 

Yhdistyksille, yleishyödyllisille, myönnettyjä avustuksia 94 
Yhdistäminen, tonttien 3 
Yhtiöjärjestyksen, Helsingin työväen rakennusosakeyhtiön, ehdotettu muutos 125, 62* 

» osakeyhtiö Helsingin kansanasuntojen, muutos 126 
Yleiset rasitukset, niitä varten vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha 109 

» työt, kaupungin, hallituksen jäsenten vaali 180 
» » » » laatima vuosikertomus 97* 
» λ » » puheenjohtajan palkkio 77 
» » » lisämäärärahat niitä varten 27 
» » » niissä maksetut työpalkat 92 
» » » niitä varten vuoden 1923 menosääntöön otettu määräraha 115 
» » » tulot niistä vuoden 1923 tulosäännön mukaan 121 
» » » urakkajärjestelmä niissä 92 
» » » ylitetyt määrärahat 27 

Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistäminen 39, 99—101, 249—251 
» » edistämislainarahaston lisääminen . 39 

Yleishyödyllisten rakennusyhtymäin perustaminen 59* 
» yritysten ja laitosten avustaminen 94 

Ylellisistä asunnoista ehdotettu kunnallisverotus 63* 
Yliopiston laitoksia varten luovutettava alue 284 

» muuttaminen Meilahteen 10 
» vapaaportaiden poistamista varten myönnetty määräraha 239 

Ylitettyjä määrärahoja 27, 28, 81, 82, 84, 85, 86, 87 

Öl jy varastopaikan osoittaminen 208 



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—11. 1916—20. 

II. Ulkomaan kauppa. Helsingin kaupungin tilastokonttorin julkaisema. 
1 - 8 . 1916—23. 

III. Merenkulku. Helsingin kaupungin tilastokonttorin julkaisema. 
1 - 2 . 1915—23. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknillis-
ten laitosten hallituksen julkaisema. 
1 - 8 . 1916—23. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin raliatoimikonttorin julkaisema. 
1—8. 1916—23. 

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

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

12—17. 1919—24. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin 
tilastokonttorin julkaisema. 
21—35. 1908—22. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilastokont-
torin julkaisema. 
1. 1911. 
2. 1914. 
3. 1919. 
4. 1922. 
5. 1924. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin 
tilastokonttorin julkaisema. 
1 - 2 . 1923—24. 


