
ASIALUETTELO. 

Aallonmurtajan rakentaminen 209, 9* 
Aatekilpailu rautatiehen rajoittuvan kaupunginalueen järjestämiseksi 5 
Aikamerkinantoa varten myönnetty määräraha 241 
Ajomiesten, puhtaanapitolaitoksen, palkkaedut 103 
Ajotien rakentaminen Fredriksperin uudelle asemalle 259 
Ala-ikäisten palkatun ammattityön järjestäminen 144 
Alennuksen myöntäminen kaasun hinnasta 88 

» » satamamaksuista 217 
Alennuslippujen, raitiotien, hinnan huojistaminen 89 
Alkoholipitoisten denaturoitujen aineiden myyntioikeus 166 
Alppila, liikenneväylä Helsinginkadulta sen luona olevalle rautatienylikäytävälle . . 56 

» sen hiihtomäen kustantaminen 107 
» » luonaP olevan hiihtomäen hallinta 213 

Aluelääkärialueiden uudestijärj estäminen 142 
Aluelääkärien palkankorotus ? 80 
Ammattien edistämislaitoksen johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali 162 
Ammattientarkastusta varten myönnetty lisämääräraha < 93 
Ammattikoulujen valtioapu 223 
Ammattiopetuslaitosten johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 160 

» keskuslautakunnan asettaminen 144 
Ammattioppilaslautakunnan asettaminen 145, 163, 67* 
Ammattityön, alaikäisten, järjestäminen 144 
Ampuma-aseiden myyntiin myönnetty lupa 166 
Annebergin alueen uudestijärj estely 189 
Arabia, kysymys It. Viertotien laajentamisesta sinne 54—- 55 
Arbetets vänner yhdistykselle myönnetty määräraha 109 
Arkadiakatu, silta satamaradan yli sen luona ! 52 
Arvonta, obligatioiden 214 
Asevelvollisten perheiden avustamista varten myönnetty lisämääräraha 91 
Asevelvollisuuskutsunnan luottamusmiesten vaali 165 
Asiamiehen, rahatoimikamarin, velvollisuus avustaa oikeudenkäynneissä, joissa joku 

kaupungin viranomaisista on asiakkaana 99 
Askartelu, lasten ja nuorison, sen järjestämistä varten myönnetty määräraha 109 
Asuinhuoneistoja kunnan viranpitäjille 45, 46, 213 
Asuinrakennuksen teettäminen tuberkulootisille henkilöille 42 
Asuntokongressiin osaaottamista varten myönnetty määräraha 114 
Asunto-osakeyhtiöille myönnettyjä avustuslainoja 216, 224 
Asuntopulan aiheuttamia kustannuksia 112 
Asuntoreformiyhdistyksen komiteamietintö koskeva pienten huoneistojen sisustamista 49 

Kunnall. kert, 1923. 16* 



122* Asialuettelo. 

Asuntotarkastajan, ylimääräisen, palkkaamiseen myönnetty määräraha 232 
Asuntotontit ja-alueet, rahatoimikamarin vuokraamat 173 177 

» niiden korkeustason muuttaminen 4 

Asuntotuotannon, kunnallisen, jatkaminen 45 47 
Asuntoylellisyysvero, ehdotus sen käytäntöönottamisesta 217 
Autoliikenne, ehdotus sen ohjesäännöksi 141 
Automobiilien, kuorma-, osto palolaitoksen tarpeisiin 238 
Avustuksensaajat, köyhäinhoidon 248, 32* 
Avustukset ja eläkkeet, lisämääräraha niitä varten 101 

» kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahastosta 115, 244 
» lahjoitetuista varoista 35* 
» luistinradoille. 244 
» yleishyödyllisille yrityksille ja laitoksille 108—111, 62* 

Bengtsärin kasvatuslaitoksen uutisrakennukset 48 
Bensoolin saantia varten tarvittavien koneiden hankkiminen 96 
Björk, P. J., kaupunginkamreeri, hänelle myönnetty matka-apuraha . . . . 234 
Boxbacka, myytäväksi tarjotut huvilapalstat 468 

» tilojen vuokraaminen sieltä 177 
Brändön huvilakaupungin palo-ohjesäännön ehdotuksesta annettu lausunto 142 
Budjettivaliokunnan jäsenten vaali 164 

De la Chapelle, A., lääketieteentohtori, hänen palkkaetunsa . 231 
Diakonissalaitoksen lisäalueen luovuttaminen 28 
Duodecim seuran ja kaupungin välinen tontti vaihto 28 

Eduskuntatalo, tonttipaikan osoittaminen sille 20—- 24 
Edustuskustannuksia varten myönnetty määräraha 107 
Edustusmäärärahat, rahatoimikamarin myöntämät 241 
Elinkautiseläkkeet, myönnetyt 113 
Elinkeinohakemuksista annettuja lausuntoja 165 
Elinkustannusten indeksilukujen jakaminen * 246 
Elintarpeiden kauppaa koskeva päätös 61— 64 
Elintarvelautakunnan tilejä koskevat huomautukset 218 
Elintarvetoimikunnan voittovaroista sivistys- y. m. tarkoituksiin myönnetyt mää-

rärahat 95 
Eläinrääkkäys Korkeasaarella, toimenpiteet sen ehkäisemiseksi 248 
Eläinsuojelupoliisin huoneistoon hankittu puhelin 240 
Eläintarhan, Korkeasaaren, lisämääräraha 101, 

» urheilukentän korjaukset 64 
Eläkeanomuksia, evättyjä , 113—114 
Eläkeperusteet, kaupungin työntekijäin 103 

» » viranpitäjäin 74— 75 
Eläkkeen- ja apurahansaajani kalliinajanlisäyksiä varten myönnetty lisämääräraha . . 101 
Eläkkeet ja apurahat, 1924 vuoden menosääntöön niitä varten otettu määräraha . . . . 130 

» » » lisämääräraha niitä varten 101 
» kansanlastentarhain opettajatarten 95 
» myönnetyt 113, 236—237 
» » niiden järjestely 76 

Elätteelle annetut henkilöt, köyhäinhoidon 35* 
Eriksson, E. A., sosialilautakunnan sihteeri, matka-avustus, hänelle myönnetty . . 114 
Erinäisiin tarkoituksiin myönnetty määräraha 241 



Asialuettelo. 123* 

Ero tuomioistuimen edustajan vaali * 221 
Eteläsatama, nostokurkien hankkiminen sinne 99 
Etelä-Suomen voimaosakeyhtiön osakkeiden ostoon myönnetty määräraha . . . . . . . . 90 

Finska jaktförening yhdistykselle vuokrattu alue 39 
Fredriksperin aseman eteläpuoleisen rautatiealikäytävän liikenneväylän uudesti-

järj estäminen 56 
Fylgia ungdomsförening yhdistykselle myönnetty määräraha 108 

Grankullan lastenhoito-opistolle myönnetty lainanpitennys 216 
» 1 » » määräraha 109 

Greijuksen ja Bölen tilain kalavesien erottaminen Pikku Huopalahden kalavesistä 171 
Gustafsson, L., kolmas palomestari, hänelle myönnetty matka-apuraha 234 
Gööteporin kansainväliseen kaupunkinäyttelyyn osanotto 108 

Halkokonttorille myönnetty määräraha 90 
Halkokonttorin hankintasopimukset 221 

» toiminnan lopettaminen 90 
Halkopihan kuntoonlaittaminen . 212 
Halli- ja torikauppa, sääntöjen laatiminen sitä varten 256 

» » » tarkastajan määrääminen sitä valvomaan 252 
Hallinta, Jätkäsaaren satama-alueen 248 

» kaupungin rakennusten 197—200 
Hallintaoikeus, vuokratonttien, myönnetty vapaampi 190 
Hallintojaosto, kunnallisten työväenasuntojen 59*— 63* 

» yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahaston . . 59*, 64* 
Halonhankinta kaupungin laitoksiin 245 
Hangon kaupungin viisikymmenvuotisjuhla, kaupungin edustus sitä vietettäessä . . 165 
Hankinnan, laiminlyödyn, korvausvaatimus 221 
Harakan hätäasuntojen vuokraaminen 202 
Hautapatsas Viron vapaussodassa kaatuneille suomalaisille, sen vastaanottaminen... . 133 
Heinän korjaamiseen myönnetty lupa 195 
Helsingfors svenska folkhögskola yhdistykselle myönnetty avustus 108 
Helsingin hiihtoklubille myönnetty korvaus Alppilan luona olevasta hiihtomäestä . . 107 
^ » kaupunkilähetykselle myönnetty määräraha 110 

* kuuromykkäinyhdistykselle myönnetty määräraha 108 
» makasiiniosakeyhtiölle myönnetty hallintaoikeus Länsisataman hiili-

varastopaikkoihin 31 
» » myönnetty laina 216 
» sokeainyhdistykselle myönnetty avustus 111 
» vuokralaisyhdistykselle » » 111 

Hengenpelastusveneitä varten myönnetty määräraha 92 
Henkikirjoituksen uudistaminen 71 
Henkilökohtaisia palkanlisäyksiä, myönnettyjä 79, 231 
Henkilö vaakojen asettamiseen myönnetty lupa 192 
Hermanni I, ehdotus sen asemakaavaksi 7* 
Hertonäsin alueiden osto 11— 15 

» » vuokraaminen 38, 177 
» huvilain katsantomiehen palkkio 234 
» kesähuviloiden vuokraaminen 198 
» rautatie, ehdotus 207 



124* Asialuettelo. 

Hertonäsin yhdyskunnan vesialueen vaihto 171 
Hevosmarkkinain järjestämiseen myönnetty lupa 141 
Hiihtomäen, Alppilan, kustannukset 107 

» » luovuttaminen 213 
Hiilenkuljetuslaitteiden teettäminen 12* 
Hiilenpurkauslaiturin korjaus ja kunnossapito 208 
Hiilenvarastopaikkain järjestäminen Katajanokalle 57 

» Saukon saarella, hallinta 31 
» » » käyttöoikeus 31 

Hiilten nosto satama-alueella 8* 
Historiallisesti arvokkaiden esineiden talteenottaminen 246 
Hoito, mielenvikaisten, sitä varten myönnetty määräraha 93 
Holhouslautakunnan laatima vuosikertomus 54* 

» puheenjohtajan vaali 163 
Humaliston sairaalan talous 80 
Humallahden uimalaitoksen kuntoonlaittaminen 49 
Huoneiston hankkiminen tyttöjen ammattikoululle · 258 
Huoneistot, rahatoimikamarin vuokraamat 200 
Huonosta hoidosta, Reimarsin tilan, vaadittu korvaus 212 
Huopalahden kunnan eräiden osien yhdistäminen kaupunkiin 17 
Huvilain, Mustikkamaan, poistaminen 189 
Huvilapalstat, Boxbackan, niiden hyljätty myyntitarjous 168 

» Pakinkylän » » » 167, 168 
Hylyn, uponneen, paikan merkitseminen 10* 
Hyvösen, G. V/., puukauppias, testamentti lastenkodin hyväksi 242 
Hård af Segerstad, K., rahatoimikamarin teknillinen sihteeri, hänelle myönnetty 

mätka-apuraha 234 
Hätäaputyöt, niiden järjestäminen 104 

» ks. myös Naisten työtuvat. 
Hätäasuntojen, Harakan, vuokraaminen 202 
Högsandin parantola, sairassijojen kustantaminen siellä 106 

Ikäkorotukset, kansakoulunopettajani, perusteet niiden maksamiseen 77 
» niiden laskeminen 227—229 
» niitä varten myönnetty määräraha 86# 

» oikeus saada niitä 84, 85, 86 
Ilmoituskaapit, lupa niiden pystyttämiseen 192 
Indeksilukujen, elinkustannusten, jakaminen 246 
Inventtaajain, kaupungin irtaimen omaisuuden, vaali 162 

» » kassan, vaali 162 
Inventtaus, kaupungin varastopihan varastojen 247 
Istutukset kaupungin sairaalain luona, niiden hoito 204 

» Snellmanin patsaan luona, niitä varten myönnetty määräraha 240 
Istutusten, kunnalliskodin, laajentaminen 212 
Isännöitsijäntointen, kaupungin rakennusten ja rakennettujen tilain, uudestijärjestä-

minen 140 
It. Viertotien laajentaminen 54— 55 

Jakosuunnitelma, Saukon hiilivarastopaikkain 31 
Jakosuunnitelman, Mustikkamaan, ehdotus 4 
Jakotoimitukset 171 



Asialuettelo. 125* 

Johdon vetämiseen myönnetty oikeus 193—194 
Johto- ja lautakunnat, kaupungin, sihteerintehtäväin yhdistäminen 139, 16* 
Johtosääntö, kansanlastentarhain apulaistarkastajan 148 

» kaupungineläinlääkärin^ uusi 142 
» kaupunginvaltuuston kanslian, uusi 138 
» maatalouskonttorin 152 
» urheilulautakunnan 153 

Johtosääntöön, kaupungin kassa- ja tililaitoksen, tehty muutos 142 
Julkisivukaavojen vahvistaminen eräille Käpylän kortteleille 37 
Julkisivupiirustusten alustava tarkastus 151 

» tarkastustoimikunnan jäsenten vaali 160 
Juovutusjuomat, miedot, niiden kauppaan kaupungeille myönnetty yksinoikeus 141 
Jälkitarkastus, lihan 143 
Järjestyssäännöt, palkkasoutajia y. m. varten 87, 15* 
Järjestäminen, kaupungin virastojen työajan 134 

» kunnan työläisten pohjapalkkojen 237 
» myönnettyjen eläkkeiden 76 

Jätkäsaaren ja Saukon välisen salmen sulkemiseen myönnetty lupa 208 
» satama-alueen hallinta 248 

Jäämaksun kanto 14* 
Jäänmurtajan tarjoominen kaupungille 247 
Jäätä, oikeus ottaa 195 

Kaasu katuvalaistusta varten, kysymys sen käytöstä 205 
Kaasuhellain vaihtoa koskeva kysymys 248 
Kaasulaitos, menot 1924 vuoden menosäännön mukaan 125 

» määräraha bensolilaitteen hankkimista varten 96 
» sen ylitetyt määrärahat 96 
» toimitusjohtajan matka-avustus 114 
» tulot 1924 vuoden tulosäännön mukaan 132 

Kaasunhinnan huojistus ja alennukset 88 
Kaasuvalaistuksen, kaduilla, parantaminen 97 
Kaato-oikeudesta johtuneen riidan sovittaminen 221 
Kaisaniemeen rakennettava koulutalo 41 
Kaisaniemenkatu, maanvaihto sen järjestelyn hyväksi 168 
Kaivuutöiden, kaupungin kaduissa, säännöstely 53— 54 
Kalliinajanlisäykset, kaupungin viranpitäjäin ja työläisten, evätty ehdotus ylimää-

räisten myöntämisestä 77 
Kaluston myynti 240 

» osto kaupungin laitoksiin ja lautakuntiin 94, 239—240 
Kannanta, kunnallisverojen 74 
Kannantalaitoksen, kaupungin, uudestijärjestäminen 71— 74 
Kansainvälinen kaupunkirakennusnäyttely Gööteporissa, kaupungin osanotto siihen 107 
Kansakoulujen johtokunnan jäsenten vaali 160 

» kouluhoitajatarviran perustaminen 156 
» lahjoitusrahastojen korkovarain käyttö 242 
» lisämääräraha 95 
» palkkausolot 230 
» ruotsalaisten, veistonopettajanapulaisen viran ottaminen vakinaiseen 

menosääntöön 81 
*> suomenkielisten, johtokunnan jäsenyydestä myönnetty vapautus . . 163 



126* Asialuettelo. 

Kansakoulujen, suomenkielisten, taloudenhoitajan palkkaus 81, 230 
» » » vaali 157 
» » tarpeisiin rakennettava uusi koulutalo 41 
» » viranpitäjäin luokitus 230 
» terveydenhoidon uudestijärjestäminen . 143 
» tuntiopettajain palkkionkorotukset 81 
» valtionapu 223 
y> vuokraamat huoneistot 201 

Kansakoululasten kesäsiirtolain ylläpito * 106 
» muista kunnista kotoisin olevien, koulumaksut 89 

Kansakoulun, Nikolainkadun, varastetun liinavaatevaraston hankkimiseksi myön-
netty määräraha 240 

» suomalaisen, tarpeisiin varattu tonttipaikka Käpylässä 36 
Kansakoulunopettajain palkkojen ja ikäkorotusten maksamisen perusteet 77 
Kansakoulutalot, koulukeittiöiden sisustaminen niihin 47 
Kansakoulutonttien, Oulunkylän, vuokranvapautuksen anomuksen epääminen . . . . 39 
Kansanlastentarhain apulaistarkastajan ohjesääntö 148 

» johtokunnan jäsenten vaali 161 
» lisämääräraha 95 
>> opettajain eläkkeet 95 
» tarkastajan matka-avustukset 114 
» valtioapu 223 

Kansanlastentarhoja varten vuokratut huoneistot 201 
Kansanpuistojen liikenteelle vahvistetut kulkuvuorot 248 

» valvojan antama kertomus 101* 
» » matka-apuraha 234 
» » virkaloma 253 

Kansanpuiston järjestäminen Santahaminaan 32 
» Mustikkamaan, jaoitussuunnitelma 4 

Kappaletavarasuoja, Katajanokan 10* 
Kassa- ja tililaitoksen muutettu johtosääntö 140 
Kassanhoitajain, rahatoimikamarin, evätty anomus väärinlaskurahojen maksamisesta 

heille 238 
Kassavarojen, kaupungin, sijoittaminen 218 
Kasvatuslaitos, Bengtsärin, sen uutisrakennustyöt 48 

» Byttylän, uusi opettajanvirka 156 
Kasvatuslaitosten lääkärinvirkaa varten myönnetty lisämääräraha 94 

» taloudellisen hallinnon keskitys 147 
» valtioapu 222 

Katajakarin, Suuren, pakkolunastus 169 
Katajanokan purkauslaiturin lunastus 209 

» sataman rakentaminen 57-— 58 
» tavarasuojain ympäristön valaiseminen 10*. 

Katsastus, kaupungin kiinteän omaisuuden 250 
Katsastusmiesten, kaupungin kiinteän omaisuuden, vaali. 162 
Katu- ja laiturivalaistusta varten 1924 vuoden menosääntöön otettu määräraha 126 

» » liikennejärjestelykysymyksiä valmisteleva komitea 52—53, 165 
Katujen ja teiden korjaukset 2 0 3 

» nimet, komitea niiden tarkistamista varten 259 
» » kysymys niiden muuttamisesta 213 
$ puhtaanapito 1 1 8 * 



Asialuettelo. 127* 

Katusillan laittaminen rantaradan yli Arkadiakädun kohdalla 52— 53 
Katutöitä varten myönnetty määräraha 99 
Katuvalaistuksen parantaminen 97, 205 
Kaupan järjestäminen kioskeissa ja niihin verrattavissa myyntipaikoissa 59 

» liha-, järjestäminen 61— 64 
Kauppa, kaduilla, sitä koskevat määräykset 190 

» kauppatorilla ja -halleissa, sitä koskevat määräykset 191 
» viinien ja mietojen mallasjuomain, ehdotus monopoolin antamisesta kau-

pungeille 141 
Kauppahallin rakentamista koskeva kysymys 27 
Kauppahallit ja kauppatorit, niitä varten vuoden 1924 menosääntöön otettu mää-

räraha 129 
» » » tulot niisiä vuonna 1924 132 
» niiden kauppa 191 
» » virkailijat ; 252 

Kauppakirjan, tontinmyynnissä käytettävän, muutettu kaavake 20 
Kauppatorin kauppa 61, 191 
Kaupungin sairaalain ylihallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 

vaali 161 
» yleisten töiden hallitus, sen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsen-

ten vaali 161 
» » » vapautus sen jäsenyydestä 163 

Kaupunginarkkitehtiviran täyttäminen 157 
Kaupunginasemakaava, Hermanni I, ehdotus 7* 

» kaupunginalueeseen rajoittuvan ratapihan 5 
Kaupunginasemakaavan muutos, I kaup. osan, korttelin n:o 20 ! . . . . 4 

» » XII » » korttelien n:ojen 382 ja 383 . . 3 
» » X » » tehdaskorttelin n:o296 4 
» » Puutarhakadun koulutontin 3 

Kaupungineläinlääkärin johtosäännön täydentäminen 62 
» päivärahan korotus 80 
» uusi johtosääntö 142 

Kaupunginistutusten kunnossapitoa varten myönnetty määräraha 99 
Kaupunginjohtajan ja avustavain kaupunginjohtajani palkkaaminen 79 
Kaupunginkassan tilaa osoittavat taulukot 68 
Kaupunginkiinteistöjä varten 1924 vuoden menosääntöön otettu määräraha 129 
Kaupunginkirjaston amanuenssin korotettu palkka 231 

» haaraosastoille vuokratut huoneistot 202 
» hallituksen antama vuosikertomus 44* 
» » jäsenten vaali 161 
» henkilökunta 44* 
» huoneistojen korjaukset 210 
» lainaus 45* 
» lisämääräraha 95 
» menot 49* 
» Rikhardinkadun, uudestirakennustyöt 48 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 236 

Kaupunginmuseon haltuun jätettävät historiallisesti arvokkaat esineet 246 
» johtokunnan antama kertomus 81* 
» » jäsenten vaali 161 

Kaupunginorkesterin toiminta 149—151, 85* 



128* Asialuettelo. 

Kaupunginorkesterin vastainen asema ; 37* 
Kaupunginpuutarhurin asunnon käyttö Eläintarhassa 46 
Kaupunginrakennusnäyttely Gööteporissa, kaupungin osanotto siihen 107 
Kaupungintalo, ks. Seurahuone, ent. 
Kaupunginvaltuuston kanslian uusi johtosääntö 138 

» kokoonpano 1 
» kokoukset 2 
» lisämääräraha 90 
» puheenjohtajan ja jäsenten palkkio 87 
» toimintaa koskevat määräykset 138 
» uusi työjärjestys 138 
» vaalien aika 159 
» vaalilautakunnan jäsenten vaali 162 
» viranpitäjäin muutetut nimitykset 138 

Kaupunginvarastopäällikön vaali 157 
Kaupunginvoudinkonttorin henkilökunnan lisäys 154 
Kaupunginvouti, toinen, ylim. ulosottoapulaisen palkkaamista varten myönnetty 

määräraha 79 
Kaupunkikokous, Viipurin, kaupungin edustus siinä 107, 165 
Kaupunkikuntain keskushallinnon uudestijärjestäminen 136, 259 
Kaupunkiliitto, Suomen, kaupungin jäsenmaksu siihen 108 
Kaupunkilähetykselle, Helsingin, myönnetty määräraha 110, 111, 130 
Kauttakulkuvarasto-oikeus, myönnetty 12* 
Kavalluksesta johtuneet toimenpiteet 70, 220 
Keskitys, lastenkotien ja kasvatuslaitosten taloudellisen hallinnon 147 
Keskushallinnon, kaupunkikuntien, uudestijärj estäminen 134 
Keskuskeittiö, johtokunnan kokoonpano 256 

» lisämääräraha sitä varten 91 
» sitä varten 1924 vuoden menosääntöön otettu määräraha 129 
» tulot siitä vuonna 1924 132 

Keskuskeittiön kellarihuoneen ilmavaihto 213 
Keskuslautakunnan, ammattiopetuslaitosten, perustaminen 142 
Keskussairaala-alueen yleisen käyttöohjelman laatiminen 23—26, 164, 259 
Keskussairaalakomitean määräraha 94 
Kesälomain, viranpitäjäin, järjestäminen 253 
Kesäsiirtolain voimassapitoon myönnetty määräraha 106, 108 
Keuhkotautisten tiedonantotoimisto ja poliklinikka, assistenttiviran ylläpitäminen 231 

» » » » kaluston osto 94 
» » » » lisämääräraha 94 

- » » » » sen sairaanhoitajatarvirkain 
ottaminen vakinaiseen menosääntöön 80 

Kielilain, uuden, aiheuttamat toimenpiteet 137 
Kiinnitys, myönnetty lykkäys 216, 225 

» velkakirjain 218 
Kiinteistöjen osto 169 
Kiinteistöluettelo, kaupunkien velvollisuus pitää 249 
Kiinteä omaisuus, kaupungin, sen katsastus 66, 250 

» » » sitä varten 1924 vuoden menosääntöön otettu 
määräraha 129 

» » » tulot siitä vuonna 1924 132 
Kioskien aukiolo-aika 2 5 7 



Asialuettelo. 129* 

Kioskikaupan järjestäminen 59— 61 
Kirjanpidon, puhtaanapitolaitoksen, uudelleen järjestäminen 218 
Kirjanpitäjän, » palkkaamistapa 231 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirkkorakennuksen, n. k., Kivelän sairaalan, käyttö 47 
Kirkon paikka Tehtaanpuistoon 203 
Kivelän sairaalan lisämääräraha 93 

» » n. k. kirkkorakennuksen käyttö 47 
» » toimitsijan palkkionkorotus 80 
» » uudet puhelinjohdot 65 

Kiveämistöitä varten myönnetty määräraha 64 
Kivirakennusten rakentaminen eräisiin Käpylän kortteleihin 37 
Kolmivuotiskatselmukset 66, 190 
Komitea, kansakoulujen terveydenhoidon uudestijärjestelyä käsittelevä 143 

» katujen y. m. suomalaisia nimiä tarkistava 259 
» kaupungin viranpitäjäin oikeutta pitää sivuvirkoja käsittelevä 257 
» kaupunkihallinnon keskeisten elinten uudestijärj estelyä koskevaa ehdotusta 

laativa 259 
» kioskien aukiolo-aikaa käsittelevä 257 
» kysymyksiä katu- ja liikennejärjestelystä käsittelevä . . . . 52—53, 165, 258 
» » kaupungin viranpitäjäin palkoista käsittelevä 258 
» kysymystä ajotien rakentamisesta Fredriksperin uudelle asemalle pohtiva 259 
» » huoneiston hankkimisesta tyttöjen ammattikoululle pohtiva . . 258 
» » lastensuojelulautakunnan taloushallinnon keskittämisestä poh-

tiva 257 
» » nettoperiaatteen soveltamisesta kaupungin laitosten menosään-

töön pohtiva 257 
» » satama-alueiden rajoittamisesta pohtiva 7* 
« » terveydellisten tutkimusten laboratoorinu udelleen järjestä-

misestä pohtiva 257 
» » työnvälityksestä merimiehille pohtiva 257 
» » uudesta ajuritaksasta käsittelevä 164, 259 
» » » poliisijärjestyksestä käsittelevä 165 
» » yhden raastuvanoikeuden osaston lakkauttamisesta pohtiva 258 
» lastensuojelulautakunnan ohjesäännöksi tehtyä esitystä tarkistava 257 
» liikenneoloja kaupungissa ja sen lähistöllä, pohtiva 258 
» lisättyjen sairassijain lukua kaupungin sairaaloissa käsittelevä 257 
» n. k. keskussairaala-alueen käyttöä koskevaa yleistä ohjelmaa laa-

tiva 24, 94, 164 
» oikeutta yhdistää viemärijohdot suunnitellusta makkaratehtaasta Fredriks-

peristä kaupungin viemärijohtoon käsittelevä 258 
» paikan luovuttamista Z. Topeliuksen muistopatsasta varten käsittelevä . . 165 
» perunapalstain uudelleen vuokraamiseksi tehtävää ehdotusta laativa . . . . 259 
» poliisiohjesääntöä tarkistava 259 
» puhtaanapitolaitoksen kirjanpidon uudestijärj estämistä käsittelevä 218 
» satamaradan liikenteen haltuunottamista käsittelevä, 257 
» satamien tutkimista käsittelevä 17* 
» suunnitellun keskussairaalan suunnitelmaa laativa 259 
» teurastamon rakentamista kaupungin tarpeisiin käsittelevä 258 
» tonttilunastus verotuksen uudistamista käsittelevä 25.6 
» tori- ja hallikaupan sääntöjä laativa 256 

Kunnall. kert. 1923. 19* 



130* Asialuettelo. 

Komitea, uusia liikenne- ja satamatariffeja käsittelevä 164 
» verotusvalmistelukunnan toiminnan järjestelyä käsittelevä 259 
» ylityön järjestelyä kaupungin virastoissa käsittelevä . 258 

Komiteain jäsenyydestä myönnetyt palkkiot 233 
Kompassitarkistuspoijun valaiseminen 10* 
Konttoritarvikkeiden hankinta kaupungin laitoksille 245 
Korjaukset, katujen ja teiden 203 

» kaupungin talojen 210 
Korjaustyöt, tehdyt 44—45, 47, 48, 64 
Korkeasaaren eläintarha, toimenpiteet eläinrääkkäyksen estämiseksi siellä 248 

» eläintarhaa varten myönnetty lisämääräraha 101 
» liikenne 101*, 102* 
» liikenteen kulku vuorojen vahvistaminen 248 

Korkeustason, asuntotonttien, muuttaminen 4 
Korko ja kuoletus, kaupungin laitoksiin kiinnitetyn pääoman, sen maksaminen . , 218 
Korkokysymykset, rahatoimikamarin käsittelemät . . . . . Γ 216 
Korot, tilapäisten lainain, niitä varten myönnetyn määrärahan siirto 89 
Korpas-Ruskeasuon siirtolapuutarhat : 65* 
Kouluhoitajatarvirkain perustaminen kansakouluihin 156 
Koulukeittiön sisustaminen kansakouluun 47 
Koulukodin, Leppäsuon, muuttaminen 45 
Koulutalon, uuden, rakentaminen 41 
Kuljetus, ruumiiden, sitä koskeva välikirja 247 
Kulkutautisairaalan lisämääräraha 93, 126 
Kulkuväylä, oikeus sulkea 208 
Kumtähdestä siirtolapuutarhan tarpeisiin luovutettu maa-alue 33, 34 

» vuokrattu maa-alue 39 
Kunnallinen asetuskokoelma, erikoispainos siitä 249 

» neuvottelukokous Tukholmassa, kaupungin edustus siellä . . . . 107, 165 
» uutisrakennustoiminta, toimenpiteet sen edistämiseksi 59* 
» yhdenpäivänkoulu, sille vuokrattu huoneisto 201 

Kunnallisen asuntotuotannon jatkaminen 45— 46 
» teurastamon rakentaminen 40— 41 

Kunnalliset työväenasunnot, lisämääräraha niiden kunnossapitoon 99 
» » niiden isännöitsijäntoimen uudestijärjestäminen . . . . 140 
» » toivomuksia niiden sisustamisesta 49— 50 
» » vuokralaisten ottaminen niihin 63* 
» viranpitäjät, ks. Yiranpitäjät. 

Kunnallishallintoa varten vuoden 1924 menosääntöön otettu määräraha . . . . 120—121 
Kunnalliskodin istutusten laajentaminen . . 212 

» lääkärinhoito . . 38*, 40* 
» toiminta 36* 
» tulot 39* 
» uusi ohjesääntö 143 
» » paviljonki . . . . . 42 

Kunnalliskoti, toisen yöhoitajattaren ottaminen sinne 155 
Kunnallisvaaleja varten myönnetty lisämääräraha 89 
Kunnallisverotuksen muuttaminen eteneväksi 73 
Kunnallisverotus, vapautus sen maksamisesta 217 
Kunnan verojen kanto 74 

» virkain, avonaisiksi tulleiden, haettavaksi julistamistapa 136 



Asialuettelo. 131* 

Kunnan virkamiehet, asuntohuoneistojen kuntoonlaittaminen heille . . . . . . . . 45— 47 
Kunnossapito, ent. seurahuoneen, määräraha sitä varten 46 
Kuntainvälisen ulkomaalaisen lainan otto . 214 
Kuoletus ja korot, pääoman joka on sijoitettu kaupungin laitoksiin, velvollisuus maksaa 218 
Kuolinpesälle myönnetty oikeus kantaa palkkaa 234 
Kuormaus ja purkaus satamissa, toimenpiteet sen helpoittamiseksi 11* 
Kuponkien, lunastettujen, tarkistus 215 
Kurssitappion tileistä poistamiseen sähkölaitokselle myönnetty lupa 98 
Kutsuntapiirijakoa varten tehty ehdotus 138 
Kuvanveistoksen myyntitarjous, kaupungille tehty . . . . 100 
Käpylä, kaupunginvaltuutetuille sinne järjestettyä kiertomatkaa varten myönnetty 

määräraha ·„ . . 241 
» omakotien rakentamista varten luovutettuja tontteja . 37 
» puutarhaesikaupungin laajentaminen 36— 38 
» sen korttelien käyttö ' 37 
» » tonteista vahvistettu vuokramaksu . . . . * . . 172 
» sinne teetettävä rakennus poliisivartiokonttorille 43 
» terveydenhoidonvalvonta siellä 93 
» tontin vuokraaminen sieltä . . . . . ; 38 

Käymäläin, yleisten, aukipitäminen . . 212 
Köyhäinhoidon avustuksensaajat, luku y. m 31* 

» » verotus valmistelulle heistä annettu luettelo 71, 248 
» tulot 132 
» » ja menot 39* 
» uusi ohjesääntö 143 
» viranpitäjät 27* 
» vuoden 1924 menosääntöön otettu määräraha . 123 

Köyhäinhoitolautakunnan hautausavustukset, lisämääräraha niille 94 
» kaluston osto 239 
» kansliahuoneistojen sisustus- ja korjaustyöt 47, 210 
» kanslioiden työn valvonta . 42* 
» kanslioille vuokratut huoneistot 200 
» kokoukset . ." 27* 
» laatima kertomus 25* 
» osastot 26* 
» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 161 
» rekisteritoimisto 30* 
» uuden, vaali 159 
» viranpitäjäin ikäkorotusten laskeminen 228 
» virkailijain viransijaisuuspalkkiot . 235 
» virkain uudestijärjestäminen 81 
» vuokramäärärahain lisämääräraha •......- 94 

Laajentaminen, It. Viertotien 54— 55 
Lahjapalkkio, evätty ehdotus 114 

» myönnetty 114 
Lahjoitusrahaston, Gustav Pauligin, korkovarain käyttö . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Lahjoitusrahastot, kaupungin, hallinnosta annettu kertomus 68 

» » niiden korkovarain käyttö 1 . . . . . . . 242—244 
Lain, kohtuuttomia vuokria koskevan, toimeenpano 152 
Lainain, tilapäisten, otto 68 



132* Asialuettelo. 

Lainan, kuntainvälisen, otto 214 
Lainan, ulkomaisen, takuu 214 
Lainarahasto yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämiseksi 69, 64* 
Lainat, kaupungin antamat 216 

» yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämiseksi 60*— 62* 
Lainlaatimistoimenpiteet, satamaliikennettä koskevat 15*— 16* 
Laitokset, kaupungin, niihin sijoitetun koron ja kuoletuksen maksaminen 218 
Laitosten ja yritysten, yleishyödyllisten, avustaminen 108—111 
Laiturin rakentaminen Taivallahteen 9* 
Laiva- ja purkauslaitureita, väliaikaisia, varten myönnetty lisämääräraha . . 48, 59 
Lakkauttaminen, kunnallisten virkain, toimenpiteet sitä varten 136 
Lapinlahdenkadun erään alueen vuokraaminen 38 
Lasten, kouluijässä olevain, rekisteröinti 95 

» työkotiyhdistykselle myönnetty avustus 109 
Lasteiihoito, köyhäinhoidolle kuuluva 29* 
Lastenhoito-opistolle, Grankullan, myönnetyn lainan pitennys 216 

» » ylläpitoon myönnetty määräraha 109 
Lastenhoitoyhdistykselle, Suomen, myönnetty määräraha 109 
Lastenkodit, ks. myös Toivolan turvakoti.. 
Lastenkotien lääkärinhoitoa varten myönnetty lisämääräraha 94 

» taloudellisen hallinnon keskittäminen 147 
Lastensuojelulautakunnan jäsenten toimikauden pitentäminen 163 

» kaluston osto 240 
» lääkärinviran uudestijärj estäminen 254 
» puheenjohtajan matka-apuraha 234 
» saatavain periminen 219 
» uusi ohjesääntö 145, 257 
» vastaanotto- y. m. kotien huoneistot 44 
» virkailijain viransijaisuuspalkkiot 236 
» virkojen uudestijärj estäminen 146 

Lastensuojelulautakunta, ehdotus sen taloudellisen hallinnon keskittämiseksi . . . . 257 
» palstan osto sen tarpeisiin 18 

Lastensuojelutarkoituksiin myönnettyjä määrärahoja 108—112 
Lastensuojelutoiminta, sen lisämääräraha 94 

» sitä varten 1924 vuoden menosääntöön otettu määräraha 123 
» tulot siitä 132 
» valtioapu sille 222 

Lastentarhat, ks. Kansanlastentarhat. 
Laulujuhlaa varten myönnetty avustus 107 
Lausunto anomuksesta saada järjestää hevosmarkkinat 141 

» Brändön huvilakaupungin palojärjestyksen ehdotuksesta 142 
» elinkeinohakemuksista 165 
» kutsuntapiirijaon ehdotuksesta 138 
» poliisilaitoksen virkain lakkauttamisesta 155 
» sotaväen rehu- ja ruoka-annosten hinnoittelusta 153 
» suomen kansalaisuushakemuksista 165 f 

Lauta- ja johtokuntain, kaupungin, sihteerinvirkojen yhdistäminen 139 
Lehto, A. E., iii. maist., valittu suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitajaksi 157 
Leimavero, kaupungin vuokrasopimusten, sitä koskevat kyselyt 249 
Lentosatama, paikan luovuttaminen sille < 8* 
Leppäsuo, huvila, sen huoneistojen hallinta 45 
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Leppäsuo, huvila, sen korjaustyöt 45 
» n:o 68 a, alueen lunastus 170 

Lihan jälkitarkastus 143 
» kaupan järjestely 61— 64 
» » valvonta 105 

Lihantarkastusaseman lisämääräraha 93 
» tarkastuseläintääkärinvirka 80 
» väliaikaisen, tarpeisiin Eteläsatamasta varattava paikka 213, 10* 

Liikenne ja katujenjärjestelyä koskevia kysymyksiä selvittelevä komitea . . . . 52— 53 
» kansanpuistoihin, sen tariffien vahvistaminen 248 
» kaupungin satamissa 6* 
» satamaradalla, sen haltuunottaminen 257 
» tarkistettu ehdotus maksuiksi 249 

Liikennemaksujen kanto 19* 
» palauttaminen 13* 
» tariffi 164, 15* 

Liikenneohjesääntö, Helsingin kaupungin 141 
Liikenneolojen, kaupungin, pohtiminen 259 
Liikenneväylä Fredriksperin aseman eteläpuolella olevan rautatienalikäytävän, sen 

uudestijärj estely 55 
» Helsinginkadulta Alppilan viereiselle rautatienylikäytävälle 56 

Liikenteen järjestämistä koskevat kysymykset 259 
Lippu satamalaitokselle 142, 17* 
Luettelon, kouluikäisten lasten, laatiminen 95 
Luistinratain pitoon myönnetty lupa 195 

» ylläpitoon myönnetty avustus 244 
Lunastettujen kuponkien tarkistus 215 
Lunastus, erään osan valtiolaitoksen omistamasta Vuorimehenkadun tontista n:o 1 52 

» korttelissa n:o 178 sijaitsevan sivuraiteen 100 
» purkauslaiturien 209 
» vuokra-alueen 170 

Luokittelu, kunnan viranpitäjien, muutokset siinä 77—78, 229—230 
» teiden 204 

Luontoisedut, kaupungin viranpitäjäin 227 
Luoton, kaupungin tilapäisen, järjestäminen 213 
Luottamusmiesten vaali asevelvollisuuskutsuntaan 165 
Luovutus, Särkän, kaupungille 170 

» tonttien 170 
» vuokraoikeuden 184 

Lupa käyttää kaupungin puistoja y. m 194—195 
» niittää heinää 195 
» ottaa jäitä 195 
» pitää luistinrataa 195 
* pystyttää reklaamitauluja, ilmoituskaappia y. m 192 
» teettää rakennuksia y. m 196 
» vetää johtoja ja raiteita 193—194 

Lämpöteknikon toiminta 112* 
Länsisataman hiilivarastopaikkain omistusoikeus 31 

» » satama-alueiden hallinta 248 
» » töiden jatkaminen 58 
9 » » ohjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 206 
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Länt. Viertotien kunnossapitoa varten myönnetty lisämääräraha 99 
Lääkärinhoitoa varten lastenkodeissa ja kasvatuslaitoksissa myönnetty lisämääräraha 94 
Lääkärintointen, lastensuojelulautakunnan, uudestijärjestäminen 254 

Maa-alueen luovuttaminen Diakonissalaitokselle 28 
» » Kumtähdestä siirtolapuutarhan tarpeisiin 33, 34 

Maatalouden järjestäminen Toivolan turvakotiin . . 146 
Maatalouskonttorin johtosääntö 152 

» kirjanpitäjän viran täyttäminen 157 
» laatima vuosikertomus 93* 

tilit 98* 
» viran ottaminen vakinaiseen menosääntöön 82 
» viranpitäjän luokitus 229 

Maatalouslautakunnan huostaan uskottu Starensin tilan hoito 212 
» jäsenten vaali 162 
» laatima vuosikertomus 92* 
» lisämääräraha 101 
» . ohjesääntö 152, 92* 
» tarkastuksen alaisten tilain vuokraus . . , 177 
» ylitetyt määrärahat 101 

Maaveroista koituneet tulot 217 
Maidontarkastuksen laajentaminen 105, 247 
Maistraatin viranpitäjille myönnetyt viransijaisuusmäärärahat 234 
Maitopisara yhdistykselle myönnetty määräraha 109 
Majoituslautakunnan laatima kertomus 53* 

» viranpitäjäin palkkio 87 
Makaamispäivät, maksuttomat, tuontitavaran 14* 
Maksut, liikenne-, tarkistettu ehdotus 248 

» satamakannantakonttorin nostamat, niiden poisto 13* 
Mankala fors aktiebolag yhtiölle myönnetty laina 216 
Marian sairaalan lastenosaston ylilääkärin palkkaedut 231 

» » lisämääräraha 93 
» » uudet hoitajatarvirat 155 
» » uusi puhelinjohto 65 
» » » pääsähköjohto 65 
» » virka-asunnon käyttö 87 

Markkinaliikkeen rajoittaminen 141 
Matka-apurahat, rahatoimikamarin myöntämät 234 
Matka-apurahoja, sairaanhoitajattarille myönnettyjä 114 
Matka-avustukset, myönnetyt 114, 62* 
Matkailuhöyrvlaivasta maksettujen satamamaksujen palautus ' 87 
Matkakustannuksia varten myönnetty määräraha 238 
Menoarvioehdotus, palkkio sen laadinnassa tarvittavalle apulaiselle . 234 
Menoarvion laatiminen 119 
Menoerään toiselta viety määrä , 89 
Meno- ja tulosääntö, vuoden 1924 118 
Menosääntö, poliisilaitoksen erinäisten menojen 91 
Merenkulkukatsantomies, ks. Satamakatsantomies. 
Merentutkimuslaitoksen tonttipaikka 8* 
Merimieslähetyksestä tehty ilmoitus 17* 
Merimiesten paikanvälitys 257, 16*, 66* 
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Meteorologisen keskuslaitoksen uutisrakennuk§en tarkastus 211 
Metsien, kaupungin, hoito 115* 
Metsästysoikeuden, Vikin, vuokraaminen . 188 
Mielenvikaisten hoitoa varten myönnetty määräraha 94 
Mitalin antaminen kauppahallin rengille uskollisesta palveluksesta 237 
Mjölön yksityisen tilan yhdistäminen kaupunkiin 17 
Moottoripyörän osto poliisilaitokselle 92 

» » raittiuslautakunnalle 101 
Moottoriveneen osto poliisilaitoksella 92 
Muistopatsaan, J. V. Snellmanin, vastaanottaminen 133 
Munkkiniemen pensionaatin osto 45 
Munkkisaari, anomus saada paikka öljyvarastoa varten sieltä 188 

» sen hankkiminen 15, 6* 
» » osan vuokraaminen 16, 177 

Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Musiikkilautakunnan jäsenten vaali 161 

» vuosikertomus 85* 
Mustikkamaan aukiolo-aika 204 

» huvilain poistaminen 189 
» kansanpuiston jaoituskaava 4 
» liikenne 101*, 103* 
» liikenteelle vahvistetut kulkuvuorot 248 
» uimalaitoksen kuntoonpanettaminen 49 

Muuttomäärärahat, rahatoimikamarin myöntämät 241 
Myrkyllisten aineiden kauppaa koskeva lupa 166 
Myrsky merkinanto 16* 
Myynti, kaluston 240 

» palstain 18 
Myyntipaikan puhtaanapito 204 
Mäkinen, ks. Säätiö Emma Mäkisen koti. 
Määräykset autoliikenteestä, ehdotus niiksi 141 

Naisten työtupain johtokunnan antama selonteko 74* 
» » » kokoonpano 256, 74* 
» » rahoittaminen > 91 
» » toimeenpanevan johtajan virkavapaus 253 
» » työntekijäin asuntojen hankkiminen 63* 
» » työpalkat 104, 238, 76* 

Nedergärdin tilan, Santahaminassa, yhdistäminen kaupunkiin 17 
Nikkilän mielisairaala, matka-apuraha sen ylihoitajattarelle 115 

» » työnjohtajan viran asettaminen sinne 155 
Nostoranan ostotarjous 12* 
Nostoranojen hankkiminen Etelä-satamaan 99 

» pystyttäminen Rahapajanrantaan ! . . : . . . 12* 

Obligatiot, kaupungin, niiden osto ulkomailla 214 
» niiden arvonta 214 

Odotuskorokkeiden järjestäminen Rautatientorille 203 
Ohjelman, Länsisataman töiden, muuttaminen 206 
Ohjesääntö, kunnalliskodin uusi 143 

» köyhäinhoidon » 143 
» maatalouslautakunnan 152, 92* 
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Ohjesääntö, rahatoimikamarin, muutettu 138, 250 
» uusi, lastensuojelulautakunnan, ehdotettu 145, 257 
» » työlaitosten 143 

Oikeus, ks. Lupa. 
Oikeusaputoimiston johtokunnan jäsenten vaali 161 

» johtokunta 56* 
» toiminta 56* 

Omaisuus, kaupungin kiinteä, sen katsastus . 250 
» » » 1924 vuoden menosäantöön sitä varten otettu mää-

räraha 129 
Omakotialue, ehdotus sen perustamiseksi 203 

» Toukolan, sen laajentaminen 34—36, 60* 
Omakoti osakeyhtiölle osoitetut tontit Räpylästä 37 
Ooppera, ks. Suomalainen ooppera. 
Oopperatalolle varattujen tonttien luovuttaminen eduskuntatalolle 22 
Opetus- ja sivistyslaitokset, niitä varten vuoden 1924 menosääntönö otettu määräraha 123 

» » » tulot niistä 132 
Oppilas- ja vastaanottokodin muuttaminen . 44 
Orkesteri, ks. Kaupunginorkesteri. 
Osakeyhtiö Ahjon konepajan ja kaupungin välinen tilusvaihto 168 

» J. D. Stenberg & pojat ja kaupungin välinen tilusvaihto 168 
» M. G. Steniuksen ja kaupungin välisessä oikeusjutussa annettu päätös 170 
» Munkholmen, sille vuokrattu tehdaskortteli 177 

Osakkeiden ostoa varten myönnetty laina 216 
Osto, Hertonäsin alueiden 11— 15 

» huvilapalstain, evätty myyntitarjous 167, 168 
» Karjalankadun tontin n:o 11 · 167 
» kaupungin laitosten ja lautakuntain kaluston 94, 239, 240 
» kiinteistöjen 169 
» Munkkiniemen pensionaatin 45 
» obligatioiden 214 
» osakkeiden, sitä varten myönnetty laina 216 
» palolaitoksen kuorma-auton 238 
» pienkatukivikoneen, rakennuskonttoriin 100, 238 
» poliisilaitoksen moottoripyörän 92 
» » moottoriveneen 92 
» raittiuslautakunnan moottoripyörän 101 
» rakennusten 44, 212 
» satamajäänsärkijän 91 
» Starensin tilan Helsingin pitäjässä 17 
» turbogeneraattorin, sähkölaitokseen 98 
» vuokrapalstan, Pakinkylästä 18 

Oulunkylä, evätty anomus saada vuokravapaasti kansakoulu tontit 39 
» sinne kuuluvain alueiden vuokraus 178 
» Vik—Hertonäs rautatie, toimilupa sille 50 

Painatustöiden, kaupungin, valvonta 253 
Pakinkylän huvilapalstain evätty myyntitarjous 167, 168 

» teiden kunnossapito 204 
Pakkolunastus, Ryssänkarin ja Suuren Katajakarin 169 
Palkankorotukset, myönnetyt henkilökohtaiset , , . ? . ? . . 79, 231 



Asialuettelo. 137* 

Palkankorotuksista tehtyjen anomusten epääminen 78 
» » » myöntäminen 79—81, 231 

Palkanmaksun aika 226 
Palkat, kansakoulunopettajain, niiden maksamisperusteet 77 

» rahatoimikamarin vahvistamat 232 
Palkka-asteikosta toiseen siirtyminen 77 
Palkkajärjestelmän, liukuvan, lakkauttamisesta tehty esitys 101—103 

» » tarkistus 74 
Palkkakysymykset 225 
Palkkasoutajien uudet järjestyssäännöt ja uusi taksa 87 
Palkkasääntö, poliisilaitoksen, vahvistettu 237 
Palkkausohjesäännön, kaupungin viranpitäjäin, 3 §:n soveltaminen 74 
Palkkausoloissa. viranpitäjäin, havaitut epätasaisuudet 230 
Palkkio, kuolinpesälle myönnetty oikeus nostaa 234 

» ks. myös Palkka. 
Palkkion myöntäminen komiteain jäsenille 233, 234 

» » ulosmittauksen todistajille 241 
Palkkionkorotuksia 79, 82 
Palmgren, R., kansanpuistojen valvoja, hänelle myönnetty matka-apuraha 234 
Paloasema, Malminkadun, sen erään osan luovuttaminen sähkölaitokselle 212 
Palojärjestys, Brändön huvilakaupungin, lausunto ehdotuksesta 142 
Palolaitoksen sairaankuljetusvaunut 23* 
Palolaitosta varten tarvittavan kahden pienen tavara-auton osto 238 

» » 1924 vuoden menosääntöön otettu määräraha 121 
Palomiehistön terveydentila 23* 
Palotoimikunnan jäsenten vaalt 161 

» laatima vuosikertomus 21* 
Palovahingonkorvaus pilaantuneesta omaisuudesta 22*, 23* 
Palovakuutus, laiturien ja siltojen 209 
Palstojen myynti 18 
Patsas Z. Topeliukselle, paikan luovuttaminen sille 28—31, 165 
Pelastusarmeijalle myönnetty määräraha 110 
Penkkien poistaminen Henrikinesplanadista 248 
Perheenelatusapu, oikeus ylittää niitä varten myönnetty määräraha 101 

» sen maksaminen 227 
Perunapalstain vuokraaminen 172, 259 
Pienkatukivikoneen osto 100 
Pienten asuntojen sisustamista koskevat toivomukset 49— 50 
Piikkilanka-aita, kielto käyttää sitä liikennepaikoilla 212 
Piirustukset, rahatoimikamarin vahvistamat 197—200 
Pikkuhuopalahden kalavesien erottaminen Greijuksen ja Bölen tilain kalavesistä.. 171 
Pitennys, vuokraoikeuden 39—40, 180, 8* 
Pitentäminen, lastensuojelulautakunnan jäsenten toimikauden 163 
Pohjapalkkojen, kunnan työntekijäin, järjestely 237 
Poisto, satamakannantakonttorin kantamain maksujen 13* 
Poliisiasemaa varten Käpylässä varattava tonttipaikka 43 
Poliisij ärjestykseksi, uudeksi, ehdotusta laatimaan asetettu komitea 165 
Poliisilaitoksen erikoiset menot, menosääntö niitä varten 91 

» lisämääräraha 9 2 

» menot, kaupungin osuus niistä 2 2 0 

QO 
» moottoriveneen osto, 

Kunnall. kert. 1928. 18* 



138* Asialuettelo. 

Poliisilaitoksen osoiteluettelon parantaminen 71 
uuden moottoripyörän osto : 92 
vahvistettu menosääntö 237 
virkojen lakkauttamisesta annettu lausunto 155 
vuoden 1924 menosääntöön otettu määräraha 121 
ylläpitoon myönnetyn määrärahan ylittäminen 91 

Poliisivartioasemaa varten Käpylässä rakennettava rakennus 43 
Postpositioni, kiinnityksen, myönnetty 216, 225 
Puhelinjohtojen, uusien, teettäminen 65 
Puhelinten hankkiminen kaupungin virastoille ja laitoksille 240 
Puhtaanapito, Annankadun erään osan 100 

» myyntipaikan 204 
» sitä varten vuoden 1924 menosääntöön otettu määräraha 128 

Puhtaanapitohallituksen jäsenten vaali 161 
Puhtaanapitolaitoksen kirjanpidon uudistamiseksi tehty ehdotus 218 

» kirjanpitäjän palkkaamistapa 231 
» lisämääräraha 100 
» toiminta · 117* 
» viranpitäjille myönnetty matka-apuraha 115 

Puhtaanapitolaitos, kirjanpitäjän palkkaaminen 82 
» n. k. yksityisajomiesten palkat 103 
» sisustustyöt sen käyttämissä huoneistoissa 49 
» tulot vuonna 1924 132 

Puistot y. m., lupa käyttää 194 
Puolimatkansaaren käyttö 180 
Purkaus- ja venelaitureita varten myönnetty lisämääräraha 48, 59 
Purkauslaitteiden käyttö 168, 15* 
Purkauslaiturien lunastus 209 
Päiväkodit, lastenhoidon 36* 
Päivärahan, kaupungineläinlääkärin, korotus 80 

Qvist, J., filosofiantohtori, hänelle myönnetty ero työväenopiston ruotsinkielisen 
osaston johtajanvirasta 159 

Raastuvanoikeuden lisämääräraha 89 
» osaston puheenjohtajille myönnetty palkankorotus 79 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 235 
» yhden osaston lakkauttaminen 258 

Raatihuoneen kaluston osto 239 
» korjaustyöt 210 

Rähanperintätoiminnan uudestijärjestäminen rahatoimikamarin asiamieosastolla . . 138 
Rahapajanrantaan pystytetyt nostoranat 12* 
Rahastojen, lahjoitettujen, korkojen käyttö 242—244 

» Rafael Ahlströmin, hoitoa koskevain määräysten muuttaminen 117 
>> » » varojen maksaminen 243 
» ks. myös Lahjoitusrahastot. 

Rahaston, A. Nordstedts minne-, vastaanottaminen 116 
» Aurore Demidoffin myötäjäis-, myötäjäismääräin korotus 116 
» C. F. Ekholmin stipendi-, matka-apurahain jakaminen . . 115 
» Gustav Pauligin lahjoitus-, korkovarain käyttö 115 
» John Holmströmin lahjoitus-, » » 115 



Asialuettelo. 139* 

Rahaston, kunnollisen palvelusväen palkitsemis-, avustukset 115, 244 
» Richard Heimbergerin palkinto-, ohjesäännön muutos . 117 
» sanomalehden jakajain joululahja-, lisääminen . 243 

Rahatoimikamarin asiamiesosaston rahanperintätoiminta . . · 138 
» edustajain vaali eri johto- ja lautakuntiin 256 
» ilmoitusten julkaiseminen 245 
» jäsenten vaali 160 
» kaluston osto 239 
» kokoukset y. m 167, 244 
» myymät rakennukset 212 
» » tontit 169 
» ohjesäännön muutokset 138 
» ohjesääntö, esitys sen täydentämiseksi 250 
» rahastajan tekemä kavallus 70 
» viranpitäjät 250 

Rahatoimikonttori, kirjoituskoneen osto 239 
» maksamattoman tuloveron perimistä varten sille myönnetty 

määräraha 241 
Rahatoimikonttorin ekspeditöörille myönnetty henkilökohtainen palkanlisäys 231 

» lisämääräraha 90 
» rahastonhoitajat, evätty anomus väärinlaskurahojen myöntä-

misestä heille . 238 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 235 
» viranpitäjät 251 

Raidelaitteiden parantaminen Sörnäsin satamassa 206 
Raitiotielinja Bulevardikadulta pitkin Hietalahden- ja Vladimirinkatuja 56 
Raitiotielippujen heittäminen kaduille 246 
Raitiotien alennuslippujen hinnan huojistaminen 89 

» käyttöön annetun sähkövoiman hinta 135, 219 
Raitiotieverkon laajentaminen pohjoiseen 56 
Raitiotievuosikortti, myönnetty oikeus saada 237 
Raittiudenvalvoj an viran täyttäminen . . . 158 
Raittiuslautakunnan kanslialle vuokrattu huoneisto 201 

» kokoonpano . , 153 
Raittiuslautakunta, moottoripyörän osto * 101 

» sen jäsenten vaali 162 
» » vuosikertomus · · · · 86 
» vapautus sen jäsenyydestä 164 

Rakennuksen teettäminen Käpylään poliisivartiokonttoriksi 43 
» » työväenopistolle 43 

Rakennukset, kaupungin, niiden omistus 44, 211 
» lupa teettää 496 
» rahatoimikamarin myymät 212 

Rakennusajan pitennys 1 9 0 

Rakennusjärjestyksen muuttamista koskevat asiat 134, 135 
» ' Toukolan omakoti-alueen, lisäykset 34 

Rakennuskonttorin geodeettiosaston lisämääräraha 99 
» » toiminta 111 
» insinöörille myönnetty henkilökohtainen palkanlisäys . 232 
» katu- ja viemäriosaston toiminta 109 
» kaupungin asemakaava-osaston toiminta ··- H l 



140* Asialuettelo. 

Rakennuskonttorin kaupunginvarastopäällikönviran täyttäminen 157 
» pienkatukivikoneen osto 238 
» puisto-osaston toiminta 114* 
» rakennusmestarien palkkaaminen 231 
» satama- ja rautatieosaston toiminta . 105* 
» talorakennusosaston toiminta 111* 
» tiliviraston toiminta 115* 
» toiminta vuonna 1923 104* 
» varasto-osaston toiminta 114* 
» viranpitäjille maksetut viransijaisuuspalkkiot 236 
» viranpitäjäin luokitus 230 

Rakennuslainat 112, 224, 225, 60*— 62* 
Rakennusmestarin palkkaaminen, rakennuskonttorin < . 231 
Rakennusosakeyhtiöt ja -osuuskunnat, jäsenten vaali niiden johtokuntaan 260 
Rakennusrajat, sisäiset, XIV kaup. os. kortt. n:o 478 tonttien 4 
Rakennustarkastuskonttorin avustavan rakennusinsinöörinviran täyttäminen . . . . 151 

» laatima kertomus 51* 
Rakennustarpeet, teurastamotontilla olevat, oikeus käyttää niitä 220 
Rakennustoiminta, sen tarkastus 51* 

» yleishyödyllinen, lainarahastoa sen edistämiseksi koskeva päätös 69 
» » sen avustaminen 112—113, 224—225 

Rakennustyöt, kaupungin, niiden teettäminen 209 
» » niistä veloittaminen 210 

Rakennusvelvollisuus, laiminlyöty, koron laskeminen siitä suoritettavalle lisämak-
sulle 216 

» laiminlyöty, siitä suoritettava lisämaksu 216 
» tontteja koskeva 18, 135 

Rakentaminen, tontin, oikeus poiketa rakennusjärjestyksestä 134 
Ranskassa takavarikoidun saatavan korvaaminen 215 
Rantatorin kauppahalli, sen valaistuksesta velkominen 248 

» » sähkö valaistuksen johtaminen sinne 50 
Rantojen ja siltain palovakuutus 209 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginvaltuuston diarioon viedyt 133 

» » rahatoimikamariin saapunut luettelo niistä 245 
Rautatie, Hertonäsiin, ehdotus sen rakentamiseksi 207 

» Oulunkylä—Vik—Hertonäs, sen toimilupa 50 
» Riihimäki—Jyväskylä—Haapajärvi, keskustelu siitä 51, 165 
» Sockenbacjca—Otalampi, suunnittelu siksi 51 

Rautatiealikäytävän, Fredriksperin aseman eteläpuolella .olevan, liikenneväylän 
uudestijärj estäminen 55 

Rautatieasemain suomalaiset nimet 249 
Rautatieaseman, Sörnäsin, korjaustyöt 8* 
Rautatiehallituksen puoleen kääntyminen elintarvekuljetuskysymyksen johdosta 62, 63 
Rautatientorille järjestettävät odotuslaiturit 203 
Rautatieraiteen, korttelissa n:o 178 sijaitsevan, lunastus 1Q0 

» uuden, rakennuttaminen Sörnäsin sataman vanhalle rantalaiturille 13* 
Rautatieylikäytävälle Alppilan luona Helsinginkadulta rakennettava liikenneväylä 56 
Ravintolain vuokraaminen 200 
Reimarsin tilan huonosta hoidosta vaadittu korvaus 212 
Reki aarnit auluj en pystyttämiseen myönnetty lupa 192 
Retkeily, saksalaisten, toimenpiteet sen vastaanottamiseksi , . . . , 250 



Asialuettelo. 141* 

Revisionikonttorin avustavan reviisorinviran täyttäminen 157 
» kaluston osto 239 

Riemu juhlanäyttely, Gööteporin, anomus saada matka-avustusta 108 
Rihkamatavarakaupan harjoittaminen kauppatorilla 61 
Riihimäen—Jyväskylän—Haapajärven rautatie, keskustelu sen rakentamisesta . . . . 51 
Rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin lisätty henkilökunta 154 

» toimeenpanokustannukset 89 
Risatäutisten lasten parantolan ylläpitoa varten myönnetty määräraha 109 

» » parantolayhdistykselle myönnetty avustus 106 
Rohdoskaupan harjoittamiseen myönnetty lupa 166 
Rouvasväenyhdistykselle Helsingissä myönnetty määräraha 109 
Ruumiidenkuljetusta koskeva välikirja 247 
Ruuth, M., professori, lastensuojelulautakunnan puheenjohtaja, hänelle myönnetty 

matka-apuraha 234 
Ruutikellarin vuokraaminen 187 
Rvssänkarin saaren pakkolunastus 169 
Ryttylän kaluston luovuttaminen takaisin kaupungille ; 249 

» kasvatuslaitoksen uusi opettajanvirka 156 
Räjähdysaineiden kauppaan myönnetty oikeus 166 

Saatavat, Ranskassa varikoidut, toimenpiteet niiden ulossaamiseksi 215 
Sahlberg, H. F., kaasulaitoksen toimitusjohtaja, hänelle myönnetty matka-avustus 114 
Sailors home yhdistykselle kuuluvista huonekaluista vaadittu korvaus 249 
Sairaalahoito, köyhäinhoidon kustantama 38" 
Sairaalain, kaupungin, budjetin suoranaisten menomomenttien hyvitys 93 

» » lisämääräraha 93 
» t> luona olevien istutusten hoito 204 
» » sairassijain luvun lisääminen 257 

Sairaalain rakentamista varten luovutettavat tontit 28 
Sairaalamaksujen kanto 218 
Sairaalan rakentaminen keuhkotautia poteville henkilöille 23 
Sairaanhoitajatarkoulun lisämääräraha 93 
Sairaanhoitajatarten matka-apuraha 114 
Sairaanhoito, sitä varten vuoden 1924 menosääntöön otettu määräraha 122 

» tulot siitä 132 
Sairasavustus, kaupungin töissä olevain työläisten, lisämääräraha sitä varten . . . . 104 
Sairaspaviljongin rakentaminen kunnalliskodin luo 42 
Saksan lähetystö, vapautus kunnallisveron maksamisesta sen omistamasta kiinteis-

töstä 217 
Salien luovuttamisesta voimisteluharjoituksiin tehty anomus 143 
Santahamina, kansanpuiston järjestäminen sinne 32 

» sen tilain yhdistäminen kaupunkiin 17 
Satama-alueen, Jätkäsaaren, hallinta 248 
Satama-alueiden aitaaminen 59 

» rajoittaminen 7 
» siivottomuus 7 

Satamahallinnon lippu 17 
» menosääntöehdotus 18 

Satamahallituksen kaluston osto 239 
» laatima vuosikertomus 5 
» varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 161 



142* Asialuettelo. 

Satamain liikenne 18* 
Satama- ja liikennemaksujen tariffit 15* 
Satamajärjestys, yleinen, kaupunkien 16* 
Satamajäänsärkijän osto 91 

» työ 6* 
Satamakannantakonttorin laatima vuosikertomus 19* 

» lisämääräraha 91 
» viranpitäjäin viransijaisuus . . 235 
» virat . . . . 254 

Satamakapteenille kuuluvat palkkaedut . 226 
Satamakatsantomiehen palkkaedut . . 80 
Satamakatsantomiehenviran perustaminen 154, 5* 
Satamakongressiin kutsu . 18* 
Satamakongressista johtuneet kustannukset , ... . . 241 
Satamakonstaapelia vastaa tehty syytös · . 1 6 * 
Satamaliikenne vuoden vaihteessa 6* 
Satamaliikennekonttorin kirjurin palkan säännöstely .... 80 

» laatima vuosikertomus 18* 
Satamaliittoon, Suomen, liittyminen 141, 17* 
Satamamaksu takavarikoidusta väkijuomakuljetuslaivasta 13* 
Satamamaksuista myönnettyjä alennuksia 217 
Satamamaksujen palauttamisia 87, 13* 
Sataman teknillinen tutkimus 17* 
Satamaoloja koskevaa julkaisua varten myönnetty määräraha 241 

» koskevat lakimääräykset 15*, 16* 
Satamaolot vuonna 1923 6* 
Satamapoliisin ottaminen 7* 
Satamaradan erään sivuraiteen myyntitarjous 12* 

» liikenteen haltuunottaminen 257 
» sivuraiteen lunastaminen 100 
» yli rakennettava silta 52— 53 

Satamat, kaupungin, julkaisu niistä 17* 
Satamatyöläisten kokous- ja ruokahuone 10*, 60* 
Satamaviranomaisten uusi lippu 142 
Satamavirkailijain yhtenäinen virkapuku 17* 
Satamaviskaälinviran lakkauttaminen 154 
Saukko- ja Jätkäsaaren välisen salmen sulkemiseen myönnetty lupa 208 

» saari, siellä olevain hiilivarastopaikkain hallintoa koskeva kysymys . . . . 31 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle myön-

netty vastuunvapaus 68 
» » » » » johtokunnan jäsenten 

vaali 161 
Seinämaalausten teettäminen 212 
Seurahuone, ent., epäkohdat siellä 213 

» » määräraha sen kunnossapitoa varten 46 
» » sen lisämääräraha 08 
» » tuleipLsammutusvälineiden hankkiminen sinne 240 

Seurasaaren liikenne 1 0 1 * 
» liikenteen vahvistetut kulkuvuorot 248 
» silta, ajoliikenne siellä 2 0 4 

» tien varrelle laitettava vesiposti 6 4 



Asialuettelo. 143* 

Seurasaaren vajarakennuksen rakentaminen . . . 107 
Sihteerintointen, erinäisten kaupungin johto- ja lautakuntain, yhdistäminen . . 139, 16* 
Siirtolapuutarhat 65* 

» niitä varten Kumtähdestä luovutettu maa-alue 33, 34 
Siltain ja laiturien palovakuutus 209 
Sivistystarkoituksiin elintarvetoimikunnan voittovaroista myönnettyjä määrärahoja 95 
Sivuvirkojen pitämiseen kunnan viranpitäjille myönnettyjä lupia . 254, 257 
Snellman, J. V., hänen muistopatsaansa luona olevien istutusten hoitoon myön-

netty määräraha . . . . . 240 
» » » muistopatsaan hoito 250 
» » » >> vastaanottaminen 133 

Sockenbackan—Otalammen välille rakennettavan rautatien suunnittelu 51 
Sokeainyhdistykselle, Helsingin, myönnetty avustus . 111 
Sosialilautakunnan jäsenten vaali 162 

» sihteerin matka-apuraha . 114, 62* 
» tontin vuokra jaosto 59*, 63* 
» uusi kanslistinvirka 156 
» vuosikertomus 59* 

Sotaväen ravinto- ja rehuannosten hinnoitus 153 
Soutajien järjestyssäännöt ja taksa 87, 15* 
Spriilaivan, takavarikoidun, satamamaksut 13* 
Starensin tila, sen hoito 212 

» » » osto 17 
» » siitä eroitettujen palstain myynti 18 

Suomalainen ooppera osakeyhtiölle maksettu korvaus eräiden tonttien luovutta-
misesta 22 

» » » myönnetty lykkäys orkesterimaksujen suoritta-
misesta 220 

Suomalaisten katujen y. m. nimitysten tarkistus 259 
Suomen kansalaisoikeushakemuksia tarkastava valiokunta . . . 164 

» » hakemuksista annetut lausunnot 165 
» karjakeskus, yhteistyö sen kanssa teurastamokysymyksessä 40— 41 
» kaupunkiliitto, kaupungin jäsenmaksu 108 
» satamaliittoon yhtyminen 141, 17* 
» työväen musiikkiliitolle myönnetty avustus 107 

Suomenlinnaan silloilla ylläpidetty yhteys : 9* 
Suoranaiset avustukset, köyhäinhoitolautakunnan jakamat 33* 
Suuren Katajakarin, saaren, pakkolunastus 169 
Syöttökaapeli, sähkölaitoksen uusi 65 
Sähköjohtojen laskeminen Töölöön 205 
Sähkö johtoverkon muuttaminen Töölössä 64 
Sähkökontahtijohdon teettäminen Vanhan kirkon puistikkoon 206 
Sähkölaitoksen laajennustyöt ; 64 

» menot 1924 vuoden menosäännön mukaan 125 
» oikeus poistaa tileistään kurssitappio 98 
» viranpitäjäin matka-apurahat 114 
» ylitetyt määrärahat 9 6 

Sähkölaitos, sen tulot 1924 vuoden tulosäännön mukaan 132 
» uuden turbogeneraattorin osto sen tarpeisiin 98 
» uusi syöttökaapeli 6 5 

Sähkön käyttäminen katuvalaistuksena 2 0 5 



144* Asialuettelo. 

Sähkötarpeiden, Ryttylässä olevien, käyttö 221 
Sähkövalaistuksen, katujen, parantaminen 97 
Sähkövalon teettäminen Rantatorin kauppahalliin 50 
Sähkövoima, raitiotien tarpeisiin, maksu siitä 135, 219 

» sen antaminen kaupungin ulkopuolelle 135 
Särkkäsaari, lupa rakentaa aallonmurtaja sinne 209 

» sen luovuttaminen kaupungille 170 
Säännöstely, kaupungin katujen kaivuutöiden 53:— 54 
Sääntöjen laatiminen tori- ja hallikauppaa varten 256 
Säätiölle Emma Mäkisen koti kuuluvain rakennusten osto 44 
Sörnäsin aseman muutostyöt 8* 

» sataman laajennustyöt 59 
» » raidelaitteiden parantaminen 206 
» » vanhaan laituriin teetetyt rautatieraiteet 13* 

Taideteollisuuskeskuskoulun johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 162 
» oppilaille anottu matka-apuraha 108 

Taivallahden purkauslaiturin lunastus 209 
» uusi silta 9* 

Taksa, kuorma-ajuri- 88 
» palkkasoutajien y. m 87, 15* 

Takuu, asunto-osakeyhtiön rakennuslainan 70 
» Englannin hallitukselle eräistä lainoista 214 

Talojen, kaupungin, hoito 252 
» puhtaanapito 119* 

Talouden, Humaliston sairaalan, hoitaminen 80 
Taloudenhoitajanviran, suomenkielisten kansakoulujen, luokittelu 230 
Talvikisoja varten myönnetty avustus 107 
Talvisatamain reklaami 16* 
Tamminen, A. J., kaupunginagronomi, hänelle myönnetty matka-avustus 234 
Tapaturmavakuutus, kaupungin työssä olevain työläisten, sitä varten myönnetty 

määräraha 104 
» kaupungin työssä olevain työläisten, sopimusten pitentäminen 222 

Tapaturmista maksettu korvaus 237 
Tariffi, liikenne- ja satamamaksu- 15* 
Tarkistus, vakuuskirjain 245 
Taucher, G., arkkitehti, valittu kaupunginarkkitehdiksi 157 
Tavarasuojan hankinta 7* 
Tavarasuojaosaston sisustaminen Katajanokalle 9* 
Tavarasuojarakennuksen, Vallilassa sijaitsevan, myyminen 50 
Teatteriesplanadi, kysymys Topeliuspatsaan pystyttämistä varten luovutettavasta 

paikasta 28— 31 
Tehdaskortteliksi julistaminen, VI kaup. osan korttelin n:on 120 4 
Tehdaskorttelin, Munkkisaaren, lunastus 6* 
Tehtaanpuisto, kirkon paikka sinne 203 
Teiden korjaukset • · 2 0 3 

» kunnossapito Pakinkylässä 204 
» luokitus 2 0 4 

Teknillinen tutkimus, sataman 
Teknilliset laitokset, kaupungin, niiden hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjoh-

tajan ja jäsenten vaali 161 



Asialuettelo. 145* 

Teknilliset laitokset, kaupungin, niitä varten vuoden 1924 menosääntöön otettu 
määräraha 124—126 

» » & rahatoimikamarin niiden hallitukseen valitsema 
edustaja 256 

» » » tulot niistä vuoden 1924 tulosäännön mukaan 132 
» » » ylitetyt määrärahat 96 
» » » ks. myös Sähkölaitos, Kaasulaitos ja Vesijohtolaitos. 

Teknillistä oppilaitosta varten luovutettavat tontit 27 
Terveydellisten tutkimusten laboratoorin uudestijärj estäminen 257 
Terveydenhoidon uudestijärj estäminen kansakouluissa 143 

» valvonta Käpylässä 93 
Terveydenhoito, sitä varten vuoden 1924 menosääntöön otettu määräraha 122 

» tulot siitä 132 
Terveydenhoitojärjestyksen II luvun 7 §:n soveltaminen 63 
Terveydenhoitolautakunnan jäsenten vaali 159 

» viranpitäjäin luokitus 229 
» » viransijaisuuspalkkio 235 

Testamentti, leskirouva S. Stählströmin, sen valvominen 242 
» neiti A. Uhlenin, toimenpiteet sen johdosta 243 
» » Ch. Askolinin, määräykset siinä 115 
» » O . V. Nummelinin, siitä tehty valitus 242 
» puukauppias G. W. Hyvösen, toimenpiteet sen johdosta 242 

Teurastamojen, Skandinavian maiden, tutkiminen 239, 260 
Teurastamon, kunnallisen, rakentaminen 40—41, 258 
Teurastamorakennusta varten varattujen rakennustarpeiden käyttöön myönnetty 

oikeus 220 
Tien käyttäminen 204 
Tiilivarasto, oikeus käyttää teurastamotontilla olevaa 220 
Tilastokonttorin julkaisut 2* 

» » kielilain vaikutus niihin 137 
» laatima vuosikertomus 1* 
» menot 4* 
» yhteenlaskukoneen osto 239 

Tilaston, kunnallisen, parantaminen 3* 
Tilikertomukset, tarkkojen numerotietojen ottaminen niihin 68 
Tilinpäätöksen maistraattiin jättämisen aika 66 
Tilinpäätös, vuoden 1922 66 
Tilintarkastajat, heidän vaalinsa aika 159 

» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin tilejä 
tarkastavat 161 

Tilit, kaupungin, vuoden 1922 kertomus 66 
» » » » tarkastus 66 

Tilojen, maatalouslautakunnan hoidossa olevien, vuokraaminen 177 
» Santahaminassa olevien, yhdistäminen kaupunkiin 17 

Tilukset, kaupungin 91* 
Tilusvaihto kaupungin ja osakeyhtiön Ahjo mekaninen konepaja välillä 168 

» » » » J. D. Stenberg & pojat välillä 168 
» )> » » Lapinlahdenkatu 17 välillä 168 
» » » valtion välillä 6 11 

Toimet, avonaisten täyttäminen 254 
» köyhäinhoitolautakunnan, niiden uudestijärj estäminen 81 

Kunnall. kert. 1923. 19* 



146* Asialuettelo. 

Toimet, oikeus pitää kahta 254 
Toimikunnan, julkisivupiirustuksia tarkastavan, asettaminen 151 

» » » jäsenten vaali 160 
» maa-alueita arvioivan, asettaminen 6 

Toimilupa rautatien rakentamiseen Oulunkylän—Vikin—Hertonäsin matkalle 50 
Toivolan turvakoti, hellan hankkiminen sinne 94 

» » maatalouden järjestäminen sinne 146 
» » uuden hoitajattaren hankkiminen sinne 156 
» » vuokrapalstan osto sieltä 18 

Tontinjaoitus, vahvistettu 203 
Tontinlunastus, maksettavaksi langenneen koron laskeminen 216 
Tontinmyymisen muutetut ehdot 18— 20 
Tontinrajat, muutetut 189 

» niiden korkeusmääräykset 4 
Tontit, Apollokadun n:ot 8 ja 10, niiden myyminen Teknilliselle oppilaitokselle.. 27 

» Käpylän ja Toukolan, niille vahvistetut vuokramaksut 172 
» niiden luovuttaminen 170 
» » yhdistäminen 3 
» Pohj. Hesperiakadun 17 ja 19 niiden luovuttaminen Duodecim seuralle . . 28 
» rahatoimikamarin myymät 169 
» teknilliselle oppilaitokselle luovutettavat 27 
» varatut , 171 
» XIII kaup. os. korttelin n:o 404, niiden myyminen 169 
» XIV » » » » 478 sisäiset rakennusrajat 4 

Tontti n:o 19 Antinkadulla, anomus saada julkisivuoikeus naapuritonttiin päin . . 135 
» » 1 1 Karjalankadulla, sen osto 167 
» » 1 Laivurinkadulla, sen rakennusten osto 44 
» » 17 Lapinlahdenkadulla, sen erään osan lunastus 168 
» » 7 Pernajankadulla, rakennusjärjestyksestä poikkeaminen sitä raken-

nettaessa 134 
» » 23 Runebergkadulla, sen luovuttaminen ruotsalaisen tyttökoulun tar-

peisiin 26 
» » 1 Wecksellkadulla, sitä koskeva rakennusvelvollisuus 135 
» » 9 Vuorikadulla, sen erään osan hankkiminen 168 
» » 1 Vuorimiehenkadulla, sen erään osan lunastus 52 

Tonttiasiat, sosialilautakunnan vuokrajaoston käsittelemät 64* 
Tonttilunastusverotuksen uudistus 217, 256 
Tonttipaikan osoittaminen eduskuntatalon paikaksi 20— 24 

» » merentutkimuslaitokselle 8* 
Tonttivaihto kaupungin ja Duodecim seuran välillä 28 
Topelius, Z., paikka hänelle pystytettävälle muistomerkille 28—31, 165 
Tori- ja hallikaupan sääntöjen laatiminen 256 

» » » valvojan johtosäännön selventäminen 63 
» » » » määrääminen 252 

Torikauppaa koskevien järjestyssääntöjen ehdotus 61 
Toukola, kysymys It. Viertotien laajentamisesta sinne 54— 55 
Toukolan omakotialueen laajentaminen 34— 35 

» tonttien vahvistetut vuokramaksut 172 
Tuberkulootiset henkilöt, asuinrakennus heitä varten 42 

» » tiedonantotoimisto ja poliklinikka heitä varten, ks. 
Keuhkotautisten tiedonantotoimisto ja poliklinikka. 



Asialuettelo. 147* 

Tuberkulosikotien kaluston osto 94 
Tuberkulosisairaala, paikan osottaminen sitä varten 23— 26 
Tukholman kaupungintalon vihkiäiset, kaupungin edustus siellä 107, 165 
Tulensammutuskojeiden hankkiminen kaupungintaloon 240 
Tulipalot 21* 
Tullimakasiinien korjaus 9* 
Tullivahtimestarien luvun lisääminen 6* 
Tulo-ja omaisuusverolautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 163 

» » omaisuusveronkannon korvaaminen 220 
Tuomarinkylään kuuluvain tilain vuokraaminen 177 
Tuontitavaralle myönnettyjä maksuttomia päiviä 14* 
Turbogeneraattorin, uuden, osto sähkölaitokselle 98 
Turvakoti, ks. Toivolan turvakoti. 
Tutkijalautakunnan jäsenten vaali 162 
Tuulaaki- ja liikennemaksujen palautus 13* 
Tuulaakimaksu, kaupungin osuus siitä 217 

» sen vahvistaminen 87, 13* 
Tuulaakimaksujen kanto 19* 
Tykistöpiha, ent., siellä olevain rakennusten korjaukset 48, 210 
Tyttöjen ammattikoulu, huoneiston hankkiminen sille 258 

» » sen lisämääräraha 95 
Tyttökoulu, ruotsalainen, tontin luovuttaminen sille 26 
Tyyppipiirustukset eräitä Toukolan kortteleita varten 35 
Työaika kaupungin virastoissa, sen järjestely 136 
Työhakemukset työnvälitystoimistossa 67* 
Työjärjestys, kaupunginvaltuuston, uusi 138 
Työlaitoksen toiminta 36* 

» uusi ohjesääntö 143 
Työläiset, kaupungin töissä olevat, heidän eläkeperusteensa 103 

» » » » » ottamisensa ja eroittamisensa . . . . 104 
» » » » » palkankorotuksensa 101—103 
» » » » » peruspalkkansa järjestely 237 
» » » » » tapaturmavakuutuksensa . . . . 104, 222 
» » » » lisämääräraha heidän sairasapuaan varten . . 104 
» » » » liukuvan palkka-asteikon soveltaminen hei-
dän palkkojaan maksettaessa 101—103 

Työnsulku, toimenpiteet sen johdosta 246 
Työnvälitys merimiehille 257, 16*, 66* 
Työnvälitystoimiston hallituksen jäsenten vaali 162, 164 

» » laatima vuosikertomus 66* 
» valtioapu 222 

Työolot Helsingissä vuonna 1923 67* 
Työpajat, kaupungin, työpalkkojen korottaminen niissä 238 
Työpalkkojen, kaupungin työpajojen, korotus 238 

» naisten työtupain, korotus 238 
Työttömäin hyväksi tehdyt toimenpiteet 194 

luku " 73* 
Työväenasunnot ks. Kunnalliset työväenasunnot. 
Työväenopisto, anomus rakennuksen teettämisestä sen tarpeisiin 43 

» sen hallituksen jäsenten vaali 161 
» » luennoitsijain ja tuntiopettajani palkankorotusanomus 82 



148* Asialuettelo. 

Työväenopisto, sen ruotsalaisen osaston johtajalle myönnetty ero 159 
» » valtioapu 223 

Tähtinen, K. V., kamreeri, valittu avustavaksi reviisoriksi 157 
Täydennysvaalit erinäisiin johto- ja lautakuntiin 164 
Töölö, paikan varaaminen kauppahallia varten 61— 64 

» sähkökaapelien asettaminen sinne 205 
» sähköverkon muuttaminen 64 

Uhlen, Α., neiti, hänen kaupungin hyväksi tekemänsä testamentti .·. 243 
Uimalaitosten kuntoonlaittamista varten myönnetty määräraha 49 

» käyttö 200 
Ulkoilmakonserttien järjestämiseen myönnetty määräraha 101, 85* 
Ulkoilmamuseon, Seurasaaren, vajarakennuksen teettäminen 107 
Ullakkohuoneiden sisustamiseen myönnetty lupa 190 
Ullanlinnan kylpylaitoksen ja uimahuoneen vuokraaminen 39 
Ulosmittauksessa käytettävien apulaisten palkkaamista varten myönnetty määrä-

raha 73 
Ulosottoapulaisten palkanlisäys 79 

» toisen kaupunginvoudin, lukumäärän tilapäinen lisääminen 74, 79 
Ulosottolaitos, määräraha ulosottotodistajain palkkaamiseksi 241 
Urheilukentän, Eläintarhan, korjaustyöt 64 
Urheilukilpailujen avustaminen 107 
Urheilulautakunnan antama vuosikertomus 89* 

» johtosääntö 153 
» jäsenten vaali 162 

Ursinin kalliolla olevan uimalaitoksen määräraha 49 
Uudestijärj estäminen, kaupungin kannantalaitoksen 71—• 74 

» » rakennusten ja työväenasuntojen isännöitsijän-
toimen 140 

» kunnan virkain 146, 148 
» vuokrantarkkailulautakunnan 152 

Uudistus, ajuritaksan, ehdotettu 259 
Uutisrakennukset, teetetyt 211 
Uutisrakennustoiminta, kunnallinen, toimenpiteet sen edistämiseksi 57* 

Vaaleja, kunnallisia, varten myönnetty lisämääräraha 89 
Vaali, ammattiopetuslaitosten johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten 160 

» ammattioppilaslautakunnan 163 
» asevelvollisuuskutsunnan luottamusmiesten 165 
» edustajan, Hangon kaupungin viisikymmenvuotisjuhlan toimeenpannussa 

juhlassa 165 
» edustajan, kokoukseen rautatiesuunnitelman pohtimista varten 165 
» erinäisten koulujen vanhempainneuvostojen 160 
» holhouslautakunnan puheenjohtajan 163 
» johto- ja lautakuntain jäsenten 160—-162 
» kansakoulujohtokuntain jäsenten 160 
» kaupunginvaltuustoa Tukholman kaupungintalon vihkiäisissä edustavan 

edustajan 165 
» kaupunginvaltuuston ja tilintarkastajain, sen aika 159 
» rahatoimikamarin edustajain erinäisiin hallituksiin ja laitoksiin 256 
» terveydenhoitolautakunnan jäsenten, oikaistu ilmoitus 159 



Asialuettelo. 149* 

Vaali, tilintarkastajain 159 
» tulo- ja omaisuusverotusvalmistelukunnan jäsenten ja varajäsenten vaali . . 163 
» uuden köyhäinhoitolautakunnan 159 
» valiokuntain ja komiteain jäsenten 164 
» Viipurin kaupunkikokoukseen valitun edustajan 165 
» vuokrantarkkailulautakunnan, uuden, puheenjohtajan ja jäsenten 160 

Vaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston, jäsenten vaali 162 
Vaaliluetteloihin laiminlyödystä veronmaksusta tehtävä merkintä 246 
Vahingonkorvauksen maksaminen tapaturmista . . . 237 
Valiokunta aatekilpailun järjestämiseksi kaupunginalueen järjestelyä varten 5 

» denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden myyntianomuksia valmisteleva 164 
» kaupunkikuntain keskushallinnon uudestijärj estämistä valmisteleva . . . . 164 
» lihantarkastusaseman perustamista Etelä satamaan pohtiva 10* 
» Suomen kansalaisuushakemuksia tarkastava 164 
» yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustamista varten myönnettävän 

määrärahan jakamista pohtiva 164 
Valion voinvientiosuuskunnan ja kaupungin välisessä oikeusjutussa annettu päätös 220 
Valkonauha yhdistykselle myönnetty avustus 109 
Vallila, asuinrakennusten teettäminen sinne 45, 46 

» erään makasiinirakennuksen myynti sieltä 50 
Valmistava poikain ammattikoulu, korjaustyöt sen huoneistossa 47 

» » » määräraha sen työnjohtajille 231 
Valokuvaamiseen ulkoilmassa myönnetyt luvat 193 
Valtioapu, ammattikoulujen 223 

» kansakoulujen 223 
» kansanlastentarhain 223 
» kasvatuslaitosten 223 
» kaupunginorkesterin 150 
» työnvälitystä varten 222 
» työväenopiston 223 

Valvojan, kansanpuistojen, laatima kertomus 99* 
o » virkavapaus 253 

Valvonta, kaupungin painatustöiden 253 
Vanhan kirkon puistikko, sähkökontahtijohdon teettäminen sinne 206 
Vanhempainneuvoston vaali 160* 
Vankeusyhdistykselle, Suomen, myönnetty määräraha 109 
Vapautus hallitusten ja lautakuntain jäsenyydestä 163 
Varastoalueiden vuokraaminen 178 
Varaston inventoiminen 247 
Varastopaikkain valvonta 252 
Varatut tontit 171 
Warheenmaa, S. J., lastentarhaintarkastaja, hänelle myönnetty matka-avustus 114 
Varmuusasiakirjain tarkastus 245 
Warranttisuojan, Katajanokan, ympärillä olevan alueen valaistus 10* 
Wassman, E. J., työmies, anomus hänen ottamisestaan takaisin kaupungin töihin 104 
Vastaanotto- ja havaintoko dih virkain uudestijärj estäminen 148 
Vastuunvapaus kaupungin johto- ja lautakunnille 68 

» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johto-
kunnalle 68 

Vedenkantajan, kuvaveistoksen, osto 100 
Velkakirjain kiinnitys . , 218 



150* Asialuettelo. 

Veloitus kaupungin rakennustöistä 210 
Venäläinen kimnaasirakennus, ent., sen myyntitarjous 169 
Verojen, kunnan, kanto 74 
Veronkannon uudestijärj estäminen 71 
Veronkannosta kaupungille koituneiden kustannusten korvaaminen 220 
Veronmaksun, laiminlyödyn, merkitseminen veroluetteloihin 246 
Verotus, verovelvollisten tulojen, poisto niistä 74 

» vuoden 1924 tulosääntöön otettujen tulojen 133 
Verotuslautakunnan jäsenten vaali 162 

» tulo- ja omaisuusverotuksen, jäsenten ja varajäsenten vaali 163 
Verotusta, suurten huoneistojen, varten laadittavan lain ehdotus 217 
Verotusvalmistelukunnan antama vuosikertomus 79* 

» toiminnan järjestely 259 
Verovelvollisen henkilön tuloista verotuksessa tehty vähennys 74 
Verovelvollisista, jotka ovat laiminlyöneet veron maksamisen, tehty aakkosellinen 

luettelo 72 
Veroäyrin määrän vahvistaminen 217 
Vesi- ja viemärijohtojen teettäminen 49, 205 
Vesijohtojen laskemista kaupungin katuihin koskevat määräykset 53 
Vesijohtolaitoksen menot vuoden 1924 menosäännön mukaan 125 

» tulot » » tulosäännön » 132 
» viranpitäjille myönnetty henkilökohtainen palkanlisäys 232 
» ylitetyt määrärahat 96 

Vesipostien teettämiseen myönnetty lupa 64, 205 
Viemärien puhtaanapito 88, 116* 
Viemäri- ja vesijohdon teettäminen ent. tykistöpihan rakennukseen 49 

» » vesijohtojen teettäminen 205 
Viemärijohdon pidentäminen 64 
Viemärijohtojen laskemista kaupungin katuihin koskevat määräykset 53 

» yhdistäminen kaupungin viemärijohtoon 258 
Viinien ja miedompain juovutusjuomain kauppaan kaupungille annettava yksinoikeus 141 
Viipurissa pidetty kaupunkikokous, kaupungin edustus siellä 107, 165 
Vikin metsästysoikeuden vuokraaminen 188 

» sotilasvirkataloa koskeva tilusvaihto 6 
» vuokrasopimusta koskeva irtisanominen 189 

Viranpitäjäin, majoituslautakunnan, palkkiot 87 
» sairauden ajalta myönnetyt sijaisuuspalkkiot 234—236 

Viranpitäjät, kaupunginvaltuuston kanslian, uudet nimitykset 138 
» kunnan, evätty palkankorotusanomus 78 
» » heidän eläkeperusteensa 74— 76 
» » » luokittelunsa 229—230 
» » » palkkausjärjestelmänsä tarkistaminen 74 
» » heille myönnettyjä lupia asua kaupungin ulkopuolella 255—256 
» » » » ylim. kalliinajanlisäyksiä 77-
» » » sivuvirkojen pitämiseen myönnetty lupa 254 
» » huoneistojen luovuttaminen muutamille 44, 45, 47 
» » kirjallinen määräys heille 253 
» » menettelytapa heidän palkkojaan maksettaessa 225 
» » myönnettyjä palkankorotuksia 77— 79 
» » palkkausohjesäännön 3 §:n soveltaminen 74 

Viransijaisuuspalkkioita varten myönnetty määräraha , r 84, 101, 232—236 



Asialuettelo. 151* 

Virastot, kaupungin, niiden työajan säännöstely 136 
» » niitä varten vuoden 1924 menosääntöön otettu määräraha.. . . 120 

Virka-asunnon käyttö 87 
Virkain, kunnallisten, avoimeksi tulleiden haettaviksi julistamistapa 136 
Virkamiesten, kaupungin, asunnot 213 
Virkapuku, satamavirkailijain 16* 
Virkavapauksia, myönnettyjä · 158, 250, 251, 252 
Virkavapaus, evätty anomus 159 

» oikeus kantaa palkkaa sen aikana 82— 84 
Virkavuosien laskeminen, evätty ehdotus 86 

» » myönnetty oikeus 84, 85, 86 
Viron vapaussodassa kaatuneille sotilaille pystytetty hautapatsas 133 
Virutushuoneiden aukiolo 212 

» viranpitäjät 253 
Voimisteluharjoituksiin luovutettuja saleja 143 
Voin hinnasta, kaupungin ja voinvientiosuuskunta Valion välillä oleva riita 220 
Vuodat, makasiiniosaston teettäminen Katajanokalle niitä varten 9* 
Vuokra-ajuritaksan muutokset 88 

» uuden, laatimista pohtiva komitea 164, 259 
Vuokra-alueet, niiden huutokauppaaminen 171 

» tilapäiset, tarkastajan määrääminen niitä valvomaan 252 
Vuokraaminen, Hertonäsin erään osan 38 

» Kumtähden alueen 39 
» Käpylän tontin 38 
» Lapinlahdenkadun alueen · 38 
» maatalouslautakunnan hoidossa olevain tilain 177, 92* 
» Munkkisaaren erään osan 177 
» perunapalstain, ehdotus uudistukseksi 259 
» ravintolain 200 
» ruutikellarin 187 

Vuokraehdot katukauppaa varten 190 
» muutetut 189 

Vuokrajaosto, sosialilautakunnan 59*, 63* 
Vuokralaisyhdistykselle, Helsingin, myönnetty avustus 111 
Vuokramaksut, korotetut 181 

» Käpylän ja Toukolan vahvistetut 172 
Vuokrantarkkailulautakunnan huoneiston korjaukseen myönnetty määräraha 48 

» jäsenten palkkionkorotukset 87 
» jäsenyydestä myönnetty vapautus 163 
» laatima vuosikertomus 79* 
» uudelleen järjestely 152 
» uuden, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 160 

Vuokraoikeuden pitennys 39, 40, 180, 8* 
» siirto 184 
» » evätty hyväksyä 186 

Vuokrapalstan osto Toivolan turvakodin luota 18 
Vuokrasopimukset, irtisanotut 188, 189 

» tilapäiset 187 
Vuokrat, kohtuuttomat, niistä annetun lain toimeenpano 152 

» rahatoimikamarin vahvistamat 225 
Vuokratut asuntotilukset ja -alueet, rahatoimikamarin 173 



152* Asialuettelo. 

Vuokratut varasto- y. m. alueet 178 
Vuokravapaus, Oulunkylän kansakoulutonttien 39 
Vuokravälikirja, laiminlyöty allekirjoittaa 190 

» leimaverolain soveltaminen 249 
Vuositilintarkastajain vaali 159 
Välikirja sähkölaitoksen ja Raitiotie- ja Omnibusosakeyhtiön välillä koskeva sähkö-

voiman antamista 135 
Väärinlaskemisrahoja rahatoimikonttorin kassanhoitajille, evätty anomus saada . . 238 

Yhdistäminen, alueiden 17 
» tonttien 3 

Yksinoikeus kaupungeille myydä viinejä ja miedompia väkijuomia 141 
Yleiset rasitukset, niitä varten vuoden 1924 menosääntöön otettu määräraha.. 119 

» työt, kaupungin, niiden hallituksen jäsenyydestä myönnetty vapautus . . 163 
» » » rahatoimikamarin edustaja niiden hallituksessa 256 
» » lisämääräraha niiden hallituksen tarvemäärärahaan 99 
» » niiden hallituksen laatima vuosikertomus. 104* 
» » niitä varten vuoden 1924 menosääntöön otettu määräraha . . . . 126—128 
» » puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali niiden halli-

tukseen 161 
» » tulot niistä 1924 vuoden tulosäännön mukaan 132 

Yleishyödyllinen rakennustoiminta, lainarahasto sen edistämiseksi 69 
» » sen avustaminen 112—113, 60*— 62* 
» o sitä varten myönnettyjä avustuslainoja 224, 225 

Yleishyödylliset yritykset ja laitokset, niiden avustaminen 108, 62* 
Ylitettyjä määrärahoja 92, 96, 101 
Ylityön järjestäminen kaupungin virastoissa 258 
Yritykset ja laitokset, yleishyödylliset, avustukset niille 108—111 

Öljyvarasto, paikan anominen sitä varten Munkkisaarelta , 
Övergärdin tilan Santahaminassa yhdistäminen kaupunkiin 

188 
17 



Julkaisuluettelo. 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastokonttorin jul-
kaisema. 
1—12. 1910—23. 

II. Ulkomaan kauppa. Helsingin kaupungin tilastokonttorin julkaisema. 
• 1—9. 1916-24. 

I I I . Merenkulku. Helsingin kaupungin tilastokonttorin julkaisema. 
1—2. 1915—23. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset, laitokset. Helsingin kaupungin teknillis-
ten laitosten hallituksen julkaisema. 
1—10. 1916—25. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimikonttorin 
julkaisema. 
1—10. 1916—25. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastokonttorin julkaisema. 
1 - 5 . 1916—24. 

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

12—18. 1919—25. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin 
tilastokonttorin julkaisema. 
21—36. 1908—23. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilastokont-
torin julkaisema. 
1. 1911. 
2. 1914. 
3. 1919. 
4. 1922. 
5. 1924. 
6. 1926. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin 
tilastokonttorin julkaisema. 
1 - 3 . 1923—25. 

F. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset. Kunnallinen käsikirja. Helsingin 
kaupungin tilastokonttorin julkaisema. 
1 vihko. 


