
ASIALUETTELO. 

Aallonmurtajan rakentaminen Harakan ja Särkän välille 221 
Aero-osakeyhtiö, määräraha tulli- ja odotuspaviljongin teettämiseksi Katajanokalle 

sitä varten 263 
Ahlqvist- ja Temppelikadun välille rakennettavat portaat 56 
Aidan siirtäminen 59 
Aitauksen muuttaminen 227 

» teettäminen 221, 227 
Ajotien, Unioninkadulta Tähtitorninkadulle, sulkeminen 216 
Alaikäiset lainrikkojat 52* 
Alkoholipitoisten aineiden, denaturoitujen, myyntilupa 156 
Alppilan hiihtomäen kuntoonpaneminen 60 

» höyrykattilan ostaminen 223 
» rautatieylikäytävän poistaminen : 218 

Aluelääkärille myönnetty oikeus asua alueensa ulkopuolella 283 
Ammattien edistämislaitos, jäsenen ja varajäsenen vaali sen johtokuntaan 170 
Ammattientarkastajanvirkain uudestijärjestely 144 
Ammattikoulujen määräraha vuoden 1925 menosäännön mukaan 120 

» valtionapu 129, 236 
Ammattiopetuslaitosten evätty avustusanomus 108 

» keskusjohtokunnan jäsenten vaali 168 
Ammattioppilaslautakunnan antama kertomus 92* 

» erinäisiin tarkoituksiin myönnetty määräraha 263 
» jäsenten vaali 168 
» kaluston osto 260 

Ampuma-aseiden kauppaan myönnetty oikeus 157 
Ampumaradan avaamiseen myönnetty lupa 156, 204 
Apteekkioikeuksien hankkiminen kaupungille 286 
Arbetets vänner yhdistykselle myönnetty avustus 106 
Arvonta, obligatioiden 230 
Asetuskokoelman, kunnallisen, toimittaminen 144 
Asuinrakennuksen teettäminen tuberkulootisille henkilöille 38, 66 
Asuntoalueet, Kumtähden ja Käpylän uudet, niiden jaoituskaavat 8 
Asuntolaivojen asettaminen kaupungin satamiin satamatyöläisiä varten 20, 204 
Asunto-osakeyhtiö Osmon rakennusyritykset 9, 102, 86* 
Asuntopalstoja Reimarsissa koskeva välikirja 176 
Asuntopula, toimenpiteet sen lieventämiseksi , 266—267, 83* 
Asuntotarkastuksen uusi ohjesääntö 138 
Asuntotarkastuskonttorin kaluston osto 260 
Asuntotontit, Hermanni l:n, niiden luovutusehdot 8, 23— 27 

» ja -alueet, niiden vuokraaminen 177 



Asialuettelo. 147* 

Asuutotuotannon, kunnallisen, jatkaminen 35 37 
Autoaseman perustaminen 220 
Auto- ja vuokra-ajuripuhelimista, kaupungin asettamista, kannettava maksu 219 

» ja vuokra-ajuritaksaa tarkastavalle komitealle myönnetty määräraha . . . . . . . . 263 
Autoliikenteen rajoittaminen 217 

» raskaan, järjestely 
Auton osto poliisilaitoksen tarpeisiin 93 

>> » rahatoimikamarin tarpeisiin 261 
Autonkuljettajalikurssin kustantamiseksi myönnetty määräraha 263 
Autopuhelimien hoito 269 
Autotaksaehdotus 162 
Avustaminen, yleishyödyllisen rakennustoiminnan 66, 101—103, 237 

» yleishyödyllisten yritysten ja laitosten 105—108, 87* 
Avustetut, lahjoitettujen varain koroilla 35* 
Avustuksensaajat, köyhäinhoidon 24* 
Avustuksia ja eläkkeitä varten 1925 vuoden menosääntöön otettu määräraha 127 

« kongresseja varten 100 
» kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahastosta jaet tuja 257 
» poliklinikoille 104 
» suoranaisia, köyhäinhoidon myöntämiä 32* 

Avustusanomusten epääminen 110, 111 
» myöntäminen 111 

Bengtsärin kasvatuslaitos, järjestelmän muuttaminen 43* 
» » vesijohto sinne 219 
» » virkain uudestijärj estäminen 146 

Bensiinin varastoimiseen myönnetty lupa 208 
Bensiinisäiliötä varten vuokrattu alue * 188 
Bensiinivähittäismyyntiä koskeva päätös 29, 208 
Bertha Maria Tallbergin säätiön pääoman lisääminen 11.2 
Blekholma Pohj., pitennetty vuokraoikeus sen palstoihin 29 
Blomquist, J . E., ylipuutarhuri, valittu kaupunginpuutarhuriksi 155 
Botbyn tilan myyntitarjous 174 
Boxbackan alueiden vuokraaminen 177 

» kaivon korjaus 219 
Brehmer, A., Nikkilän sairaalan ylilääkäri, hänelle myönnetty ero 153 
Brändön huvilakaupungin rakennus- ja terveydenhoito]ärjestys 131 

» ja Sörnäsin niemen välisen salmen yli vedetty voimajohto 9* 
Bölestä vuokrattava huoneisto lääkärinvastaanottoa varten 212 

Denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden myyntiluvat 156 
Diplomaatit, ulkomaiset, heidän palvelijainsa vapauttaminen kunnallisverojen mak-

samisesta 234 
Duodecim, lääkäriseura, sen käytettävissä olevain tonttien pitennetty rakennusaika. . 134 

Eduskuntavaaleja varten myönnetty määräraha 99 
Edustusmäärärahat, rahatoimikamarin myöntämät 262 
Ehrström, W., kaupungineläinlääkäri, hänelle myönnetty ero 153 
Eirapuistikon lisätty valaistus 97 
Eknäsin tilan vuokraaminen 184, 197 
Elatusvelvollisten maksuvelvollisuus 21* 



148* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Elinkautiseläkkeet, myönnetyt 110 
Elinkeinomaksujen poistaminen 70 
Elinkeino-oikeushakemukset 156 
Eläinsairaalan perustaminen 286 
Eläintarhan korjausten valvontaa varten myönnetty määräraha 257 

» rautatiepenkereen alaisten putkijohtojen suojaaminen 53—55 
» urheilukentän laitteet 227 

Eläkemäärä, toimenpiteet liian suurena maksetun johdosta 111, 256 
Eläkesäännöt, kunnan työntekijäin 109 

» » viranpitäjäin, muutokset niissä 78 
Eläkkeenkorotuksista tehtyjen anomusten epääminen 110 
Eläkkeet ja apurahat, niitä varten 1925 vuoden menosääntöön otettu määräraha . . 127 

» kunnalliset, niiden järjestely 77, 109 
» myönnetyt 110, 111, 255—256 

Elätteelle annetut henkilöt, köyhäinhoidon 31* 
» » lapset, lastensuojelulautakunnan 57* 

Emäntäkokouksesta johtuneiden kustannuksien peittämiseen myönnetty avustus . . . . 101 
Etelä-Suomen voimaosakeyhtiön osakkeiden merkintä 66—68 

Fonselius, Y. J. , kansakoulunopettaja, otettu lastensuojelulautakunnan nuorison-
huoltajaksi 155 

Fredriksperin uudelle asemalle johtava liikenneväylä 57 

Grankullan lastenhoito-opiston johtajattarelle myönnetty laina 231 
Greijuksen erään alueen varaaminen taimikoulua varten 216 

» vuokra-alueiden rajain järjestely 194 
Gustavson, K., filosofianmaisteri, otettu talonisännöitsijäksi 153 

Halkokonttorille kuuluvan tallin lunastus 46 
Halkokonttorin liiketoimitteita 241 
Hallintojaosto, kunnan työväenasuntojen 88* 

» yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahaston 86*, 91* 
Hammashoitoa varten myönnetty määräraha 94 
Hammaspoliklinikka, kunnan, huoneiston hankkiminen sillle 35 

» » sen menosääntö 87 
» » » perustaminen 144-—145 

Hanaliolma, lupa pitää bensiinivarastoa siellä 208 
Hankinta, sähkövoiman, riita siitä 240 
Harakan ja Särkän saarten välille rakennettava aallonmurtaja 221 
Haudan, Aurore Karamzinin, hoito 226 
Hautaamiseen, Seurasaarelle, myönnetty lupa 227 
Hautaus- ja sairasapua varten työntekijöille myönnetty lisämääräraha 98 
Hautausmaaksi ehdotetun alueen tutkiminen 264 
Helsingfors pantaktiebolag yhtiön uusien osakkeiden merkintä 230 
Helsingin anniskeluosakeyhtiön varoja koskeva lausunto 240 

» kansallismielisen nuorisoyhdistyksen anomus saada käyt tää erästä huoneis-
toa kokoushuoneistona 132 

» kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 1 102, 104 
» kaupunki ympäristöineen, sen muodostaminen eri maaherrakunnaksi . . . . 285 
» kaupunkilähetykselle myönnetty määräraha 107 
» käsityöseminaarille ja käsityökoululle luovutettava tontti 210 



Asialuettelo. 149* 

Helsingin makasiiniosakeyhtiön kanssa tehty sopimus 71 
» » osakkeiden merkintä 66 

Helsingin—Risteen rautatiesuunnitelma 50, 171 
» sokeainyhdistykselle luovutettava tontt i 14 
» yhteiskoulu ja realilukio osakeyhtiön evätty avustusanomus 108 

Helsinginpitäjä, teiden ylläpito siellä 217 
Hengenpelastusvälineitä ja -veneitä varten myönnetty lisämääräraha 98 
Henkikirjoituksesta johtuvat kustannukset 237 
Henkilökohtaiset palkankorotukset, niiden hyväksyminen 243, 248 

» » niistä tehtyjen anomusten epääminen 81 
Henkilövaakain pitämiseen myönnetty lupa 201 
Hermanni I, sen asuntotonttien luovutusehdot 8, 23— 27 

» » jaoituskaava 7, 88* 
Hertonäsin alueiden osto 11? 172 

» kesähuvilani vuokraaminen 211 
» sähkövoiman hankinta 135 
» vastainen käyttö 286 
» vuokra-alueiden lunastamista koskeva riita 176 
» vuokran maksamisen lykkääminen 242 

Hesperian tehdaspalstan n:o 61 a vuokraoikeuden pitennys 30 
Hiekan ottoon myönnetty lupa 205 
Hiihtomäen, Alppilan, kuntoonlaittaminen 60 
Hiilivarastopaikkain vuokraaminen 195 
Holhouslautakunnan jäsenten vaali 167 

» laatima vuosikertomus 78* 
Horelli, E. J. , lääketieteenlisensiaatti, otettu Nikkilän mielisairaalan ylilääkäriksi. . 154 
Iiumaliston n:ojen 4 ja 5 huvila-alueiden vuokraaminen 184 

» sairaalaa varten vuokrattu huoneisto 212 
Huoltokonttorin, kunnallisen, perustaminen 143 
Huoneiston hankkiminen kunnalliselle hammaspoliklinikalle 35 

» » lihantarkastusasemalle 35, 284 
» > tyt töjen ammattikoululle 44 
» » työväenopistolle 35 
» raatihuoneen arkiston, laajentaminen 48 
» varaaminen Kasvatusopilliselle talouskoululle 45 

Huoneistot, poliisilaitoksen käyt tämät , korjaukset niissä 48 
» rahatoimikamarin vuokraamat 212 

Huutokauppaliikkeen harjoittamiseen myönnetty lupa 157 
Huvila-alueiden, Meilahden, vesijohto 53 

» » vuokraaminen 184 
Hylyn, Kruunuvuorenselälle uponneen, poiskuljettaminen 227, 6* 
Hyvösen lastenkodin hoito . .' 146 
Hätäasuntojen järjestäminen Suvilahden kasarmiin 49 
Högsandin parantola, määräraha sitä varten 118 

» » tuberkelitautisten lasten kustantaminen sinne 93 
Höyrypannujen, kaupungin, hoito 138* 

Ikälisäykset, oikeus virkavuosien laskemiseen niitä varten 85, 244 
Ilmatieteellinen keskuslaitos, lisämääräraha erään rakennuksen töitä varten 41 
Ilmoittaminen kaupungissa, sen tarkastus 76* 
Intendentiksi, kaupunginorkesterin, määrät ty herra E. Pingond 112* 



Asialuettelo. 444* 

Iri venttaa j ien, kaupungin irtaimen omaisuuden, vaali 167 
i> » kassan, vaali 167 

Irtaimistoluettelon laatiminen määrät tynä aikana 63 
Istutuksen kuntoonlaittaminen 59 
Istutusten kunnossapito 59, 140* 
Itsehallinto, läänien, ehdotettu 162 

Jakaminen, kaupungin äänestysalueisiin, uusi 157 
Jakotoimituksia 175 
Jaoitus, valtakunnan, ehdotus sen muuttamiseksi 285 
Jaoituskaava, Hermanni I:n 7, 88* 

» ks. myös Kaupunginasemakaava. 
Jaoitussuunnitelma Kumtähden ja Käpylän uusia asutusalueita varten 8 
Johto- ja lautakunnille, kaupungin, myönnetty vastuunvapaus 63 
Johtojen ja raiteiden vetämiseen myönnetty lupa 202 
Johtosääntö, asuntotarkastajan 138 

» julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan 138 
» kaupungin kassa- ja tililaitoksen, sen muutos 136 
» puhtaanapitohallituksen kamreerin 100 
» rahatoimikamarin lisäys siihen 137 
» sosialilautakunnan siirtolapuutarhajaoston 21 
» työväenasuntojen hallinnon, sen muutos . .* 139 

Julkisivupiirustukset, ks. Toimikunta, julkisivupiirustusten tarkastus-. 
Järjestely, kaupungin katujen, tonttialueiden osto sitä varten 10, 172 

» ratapihaa rajoittavien alueiden 5-—7 
Järjestyssäännöt palosuojeluksesta kansakouluissa 269 

» satamatyöläisten virkistyshuoneissa noudatettavat 7* 
Jäsenyys kunnallisten laitosten yhdistyksissä 270 
Jätkäsaari, vart i jatuvan rakentaminen sinne 46, 7* 
Jään ottoon myönnetty lupa 205 
Jäänmurtajani , valtion, sijoittaminen 8* 

Kaapelit, vedenalaiset Katajanokalla, niiden aiheuttamat haitat 6* 
Kaasu- ja sähkölaitoksen myymäläin yhdistäminen 268 
Kaasulaitoksen lisämäärärahat 96 

» viranpitäjäin luokitus 247 
» ylitetyt määrärahat 97 

Kaasulaitos, koksinsammutus- ja kuljetuslaitteiden hankkiminen sinne 56 
» sitä varten vuoden 1925 menosääntöön otettu määräraha . . . 122 
» tulot siitä vuoden 1925 tulosäännön mukaan 130 

Kaasumittarien vuokra 92 
Kadunjärjestelyt 10, 11, 57, 172, 216 
Kadut ja yleiset paikat , niiden kunnossapito 59 

» » » » niitä varten vuoden 1925 menosääntöön otettu määrä-
raha 1 2 4 

Kahlaava nainen, veistos, sen vastaanottaminen H l 
Kaisaniemenkadun uudestijärjestäminen 3, 10 
Kaivon, Boxbackan, korjaus 2 1 9 

Kaivopuiston erään sillan korjaustyöt 2 2 1 

Kaivuu, kaupungin katujen, järjestyssäännöt sitä varten •••• I 3 9 

» » )> taksa siitä 



Asialuettelo. 151* 

Kalanjäädytyslaitoksen perustaminen 196 
Kaluston hankkiminen kunnalliskotiin 94 

» myynti 261 
» osto kaupungin laitoksille ja lautakunnille 259—262 
» sähkölaitoksen, poistaminen luetteloista 233 

Kampin työväenasuntojen vuokramaksut 196 
Kannanta, kunnallisverojen, sen maksuajat 115 

» satama, liikenne- ja tuulaakiverojen, Länsisatamassa 70 
» tuloveron, korvaus siitä 239 

Kansainvälinen kaupunkiasemakaavaliitto, rakennuskonttorin liittyminen sen 
jäseneksi 270 

» kaupunkiliitto, sen kongressi Amsterdamissa, kaupungin edustus 
siellä 170 

Kansakoulujen huoneistojen vuokraaminen 212 
» jatkoluokkien opettajakunnan palkkaedut 81 
>> johtokuntain jäsenten toimikauden pitentäminen 169 
>> muilta paikkakunnilta kotoisin olevien oppilaiden koulu maksut . . 90 
» raittiusopetus . . 147 
» ruotsinkielisten, johtokunnan jäsenten vaali 168 
» » lisämääräraha . 95 
» suomenkielisten, johtokunnan jäsenten vaali 168 
» » viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 254 
» taloudenhoitajanvirkain yhdistäminen 268 
» terveydenhoidon järjestely 284 
» terveydenhoito 147 
» valtionapu * 129, 236 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 254 

Kansakoululasten, varattomain, kesävirkistyksen kustantaminen 113 
Kansakoulunopettajanvirkain luokitus 80 
Kansakoulunopettajiston ikäkorotusten laskeminen 244 

» neljännen ikäkorotuksen myöntäminen 80 
» viransijaisuuspalkkiot 244 

Kansakoulurakennuksen, Kaisaniemen, töitä varten myönnetty lisämääräraha . . . . 41 
Kansakoulut, kuuntelu niissä 147 

» palokaluston hankkiminen niihin 261 
•o sairaanhoitajattarien palkkaaminen niihin 152 
» suomenkieliset, niitä varten myönnetty lisämääräraha 95 
» » uusi apulaisveistonopettaj an virka 152 
» tonttien varaaminen niitä varten 14 
» vahvistetut ohjesäännöt palosuojeluksesta niissä 269 

Kansakoulutalojen korjaukset 222, 264 
» vesijohtoputkien kuntoonlaittaminen 55 

Kansalaisoikeushakemukset, Suomen 156 
Kansan Näyttämön kannatusosakeyhtiö, tontin luovuttaminen sille 13 
Kansanlastentarhain avustusten maksamistapa 238 

» huoneistojen vuokraaminen 213 
» johtajattarien palkkionkorotukset 82 
» johtokunnan jäsenten vaali 169 
» kanslia, lasku- ja toimistoapulaisen ottaminen sinne 153 
» » sen lisämääräraha 95 
» kesäsiirtolain avustus 107 



152* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Kansanlastentarhain muista kunnista kotoisin olevien lasten maksun velotus 235 
» palvelijattarien ja apulaisten palkkausten perusteet 244 
» valtionavut 129, 236 
» voimassapito 95 

Kansanlastentarhan pihamaan kuivatus 227 
Kansanpuistojen höyrylauttaliikenteen kulkuvuorojen ja taksojen vahvistaminen . . 275 

» liikenne 125* 
» valvojalle myönnetty kesäloma 281 
» » ostettu moottori 261 
» valvojan laatima kertomus 125* 

Kart ta , Santahaminan, maksun suorittaminen siitä 264 
Kassa- ja tililaitos, kaupungin, sen johtosäännön muuttaminen 136 
Kassavaillingin peittämiseen myönnetty määräraha 264 
Kasvatuslaitos, Bengtsärin, sen vesijohto 219 

» » » virkain uudestijärjestäminen 146 
» Ryttylän, korjaustyöt siellä 49 
» » koulu- ja asuinrakennuksen teettäminen sinne 43 

Kasvatuslaitosta, Sjötorpin, koskeva vuokrasopimus 197 
Kasvatuslaitosten maanviljelyksen kirjanpito 44* 

» toimintaa koskeva kertomus 48* 
» uutisrakennukset ja suuremmat korjaustyöt 52* 
» valtionapu 235 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 253 
» vuoden 1925 menosääntöön otettu määräraha 119 

Kasvatusopillinen talouskoulu, huoneiston varaaminen sille 45 
Katajanokka, laivaliikenne sen kaakkoisniemen ulkopuolella olevalla vesialueella 6* 

» sen alueiden vuokraaminen 28 
» » satama-alueella olevien proomujen y. m. poiskuljettaminen . . . . 20 
» sinne rakennettavaa tulli- ja odotuspaviljonkia varten myönnetty 

määräraha 263 
Katsastus, kaupungin kiinteän omaisuuden 62 

» sen toimeenpaneminen kaupunginpuutarhassa 225 
Katu- ja laiturivalaistusta varten vuoden 1925 menosääntöön otettu määräraha . . 125 
Katujen puhtaanapito 217, 144* 

» » sitä varten myönnetty lisämääräraha 99 
Katukauppa 200 
Katulaitureiden teettäminen 216 
Katutöi tä varten myönnetty määräraha 216 
Katuvalaistus, Käpylän ja Toukolan 98 

» sen parantamista varten myönnetty määräraha 220 
» » ylitetyt määrärahat 98 

Kauppa kaduilla 200 
Kauppahallien myymälöiden vuokrat 199 

» viranpitäjät 281 
Kauppahallit ja kauppatorit, niitä varten 1925 vuoden menosääntöön otettu 

määräraha 126 
» » » tulot niistä 1925 vuoden tulosäännön mukaan 130 

Kauppaopistoja varten 1925 vuoden menosääntöön otettu määräraha 120 
Kaupungin sairaalain ylihallituksen jäsenten vaali 168 
Kaupunginasemakaava, Oulunkylän, ehdotettu 215 

» ks. myös Jaoituskaava. 



Asialuettelo. 153* 

Kaupunginasemakaava-arkiston perustaminen 99 
Kaupunginasemakaavakilpailu, ratapihaa rajoittavaa aluetta koskeva . . . . 5—7, 215 
Kaupunginasemakaavamuseon, kiertävän, aikaansaaminen 99 
Kaupunginasemakaavanmuutos, I kaup. os. korttelia n:o 20 koskeva 3, 10 

» II » » kortteleita n:oita 37 ja 38 a koskeva 3 
» XI I I » » korttelia n:o 407 koskeva 3 
» X I I I » » » » 442 » 3, 12 
» XIV » » » » 479 » 17, 
» X I I I » » korttelin nro 424 tonttia koskeva . . . . 211 

Kaupungineläinlääkärille myönnetty ero . . 153 
Kaupungineläinlääkäri viran hoidattaminen 154 
Kaupunginkassan tilaa osoittava taulukko 64 
Kaupunginkirjasto, kirjastokonttorin perustaminen sinne 66* 
Kaupunginkirjaston haarakirjastojen huoneistojen vuokraus 212 

» johtokunnan antama vuosikertomus 66* 
» » jäsenten vaali 169 
» kirjavarasto 71* 
» lainaus 67* 
» lisämääräraha 96 
» lukusalit 70* 
» tulot ja menot 72* 
» viranpitäjäin ikälisäykset 245 
» » viransijaisuuspalkkiot 254 

Kaupunginmuseon hallituksen antama kertomus 109* 
» johtokunnan jäsenten vaali 169 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 252 

Kaupunginorkesterin intendentiksi määrätty herra E. Pingoud 112* 
» intendentinvirka 112* 
» miesluku 121 
» taloudellinen tulos 111* 
» toiminta 110* 
» valtionapu 129 
» voimassapito 149 

Kaupunginpuutarha, pesutuvan rakennuttaminen sinne 46 
» puutarhatuotteiden myynnin lopettaminen 125 
» tarkastuksen toimittaminen siellä 225 

Kaupunginpuutarhuri, hänelle myönnetty ero 153 
» ylipuutarhuri J . E. Blomquist nimitelty 155 

Kaupungintalo, ks. Seurahuone, ent. 
Kaupunginvaltuuston kokoonpano 1 

» kokoukset 2 
Kaupunginvaltuutettujen ja tilintarkastajain vaalin aika 165 

» palkkiot 88 
Kaupunginvoudinkonttorin kaluston osto 259 

» osittainen uudestijärjestely 140—142 
» tarkastus 63 
» viranpitäjäin palkkojen vahvistaminen 142 

Kaupunkikuntain keskushallinnon uudestijärj estäminen 157, 284 
Kelkkamäen, Alppilan, kuntoonlnittaminen 60 

» teettämiseen Käpylään annettu lupa 203 

Kunnall. kert. 1024. 20* 



154* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Kelkkamäkien rakentaminen ja kunnossapito 203 
Keskushallinnon, kaupunkikuntain, uudestijärjestely 266, 284 
Keskuskeittolan käyt tämän irtaimiston myynti . . 262 

» lämmitys, toimenpiteet sen hyväksi 223 
» tarpeisiin vuoden 1925 menosääntöön otettu määräraha 1 126 
» tulot vuoden 1925 tulosäännön mukaan 130 

Keskuslautakunnan, kunnallisvaalien, puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten va ali 17 Oi 
Keskuspuiston alue 17 
Keskussairaalan alueen käyttö 16 

» komitealle myönnetty määräraha . . . . . 99 
» suunnitellun, käyttöohjelma : 286 

Keskusvankilan luona olevalla ranta-alueella suoritettavat työt 216 
Kesälomaviransijaisten, raastuvanoikeuden, palkkaaminen 84 
Keuhkotautisten tiedonantotoimisto ja poliklinikka, kanslia-apulaisen palkkaa-

minen sinne 93 
» » » » sen henkilökunnan lisääminen 151 

Kielilaista johtuvat toimenpiteet 136 
Kieltolain noudattamisen valvonta 114* 
Kieltolakirikoksista johtuneet toimenpiteet 196 
Kiinnitykset, niiden myöhemmäksi siirtäminen 232 

» » siirtäminen 232 
Kiinnitys vuokraoikeuteen 198 
Kiinteistön omistamiseen myönnetty lupa 157 
Kiinteistöt, alueet y. m., niiden hallinto 6* 

» evättyjä myyntitarjouksia 173 
» kaupungin, talonisännöitsijän niitä varten laatima menoarvioehdotus. . 233 

Kiinteä omaisuus, kaupungin, sen katselmus 198 
» » » » katselmusmiesten vaali 167 
» » » sitä varten vuoden 1925 menosääntöön otettu määrä-

raha 126 
» » » tulot siitä vuoden 1925 tulosäännön mukaan 130 

Kioskikauppa 156, 200 
Kirjanpito, puhtaanapitolaitoksen 100 
Kirjansitomon, kunnallisen, perustaminen 115 
Kirjapainon, kunnallisen, perustaminen 115 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirkkorakennukselle luovutettava tontti 12 
Kirurginen sairaala, tien kuntoonlaittaminen sinne 217 
Kissojen ja koirien lopettamista koskeva välikirja 264 
Kivelänkadun tasoitus 59 
Kivelän sairaalan höyrypannuvika, toimenpiteet sen johdosta 48, 223 

» » lisämäärärahat 94 
» » luona olevan rakennuksen kuntoonlaittaminen 48 
» » ompelijattarille hankittava huoneisto 210 
» » viranpitäjäin luokitus 247 

Kivihiilten yhteisosto kaupungin laitosten tarpeisiin . 268 
Kodifioinnin, kunnallisasetusten, julkaiseminen . 269 
Koirien ja kissojen lopettamista koskeva välikirja 264 
Kokki- ja stuerttikoulun pitämiseen myönnetty oikeus 20 
Kokoussali, lupa käyt tää määrät tyä huoneistoa siksi 132 
Koksinsammutus- ja -kuljetuslaitosten teettäminen kaasulaitokseen 56 



Asialuettelo. 155* 

Kolmivuotiskatselmuksien toimittaminen . . 198 
Komitea, apteekkioikeuksien myöntämistä kaupungille sairaaloitansa ja muita lai-

toksiaan varten käsittelevä 286 
» auto- ja vuokra-ajuritaksoja tarkistava, sille myönnetty määräraha 263 
» kansakoulujen terveydenhoidon uudestijärj estämistä pohtiva 147, 284 
» kaupungin eri osain välisen liikenteen järjestelyä pohtiva, sille myönnetty 

määräraha 263 
» kunnallisen uimahallin perustamista käsittelevä 116* 
» kysymystä eläinklinikan perustamisesta pohtiva 286 
» » kaupungin kulkuvälineiden parantamisesta selvittelevä, sille 

myönnetty määräraha 100 
» » raatihuoneen omistusoikeudesta käsittelevä 285 
» » uuden huoneiston hankkimisesta lihantarkastusasemalle poh-

tiva 35, 284 
» » valtakunnan muutetusta jakamisesta käsittelevä 285 
» lunastuksen kantamista toimituksista käsittelevä 284 
» puhtaanapitosäännön ehdotusta tarkastava 286 
» rahatoimikamarin asiamiesosaston ty ötapoihin tehtävää muutosta tutkiva 285 
» suunnitellun tavara-aseman korttelissa ir.ossa 150 teettämisen tapaa poh-

tiva 285 
» tekemään ehdotusta aviopuolisoiden Hyvösen testamenttivarani jaka-

miseksi : 285 
» » » Hertonäsin vastaiseksi käytöksi . . 286 
» » » keskussairaala-alueen käyttöohjelmaksi 286 
» » » lastenkotien hoidossa tarpeellisiksi muutoks iks i . . . . 284 
» » » lausunnoksi kaupunkikuntain keskushallinnon 

uudistamisesta 284 
» uusien alueiden luovuttamista omakotirakennuksille käsittelevä 285 
» vapautus sen jäsenyydestä 166 

Komiteat, jäsenten vaali niihin 166, 284-—286 
Kone- ja siltarakennusosakeyhtiön kanssa tehdyn vuokravälikirjan muuttaminen. . 32 
Kongressiin, Svenska stadsförbundet i Hälsingborg-liiton järjestämään, osanottoa 

varten myönnetty määräraha 100 
Kongressit, kaupungin edustus niissä 170 

» niitä varten myönnetty avustus 100 
Konttokuranttikorot, kaupunginkassan 233 
Konttoritarvikkeiden osto kaupungin virastoihin ja laitoksiin 261, 266 
Koristelu, patsaiden, sitä varten myönnetty, määräraha 264 
Korjaukset kaupungin rakennuksissa 222, 264 

» niiden valvonnasta maksettavan palkkion vahvistaminen 257 
Korjaus, kaivon Boxbackassa 219 

» vesijohdon, siihen myönnetty määräraha 218 
Korjaustyöt, suoritetut 47— 50 
Korkeajännitteisjohdon, sähkö-, teettämiseen myönnetty lupa 219 
Korkeasaari, hevosen osto sinne 261 

» hintataulu ravintolaa varten 275 
» liikenne sinne 125*, 126* 

Korkeusmääräykset, tontinrajain 134 
Korko ja kuoletus, kaupungin laitosten velvollisuus suorittaa sitä 232 
ICorpas-Ruskeasuon siirtolapuutarhat 91* 
Kortteli 11:0 178, sen erään alueen lunastus 9 



Kortteli nro 198, sen luovuttaminen postitaloksi 5 
» » 823 Käpylässä, sen tontin- ja sisäisten rakennusrajain vahvistaminen. . 9 

Korttelien, erinäisten, sisäiset rakennusrajat 3 
Korttirekisterin käytäntöön ottaminen rikostuomioiden toimeenpanijan konttorissa 92 
Korvauksen maksaminen- kadonneista turkeista 264 

» » ryöstetyistä rahoista, evätty anomus 239 
» » tapaturmien sattuessa 256 

Korvausvelvollisuus, virheellisen maksunsuorituksen 256 
Kouluhoitajattarien asettaminen kansakouluihin 152 
Koulujohtosäännöstä poikkeamiseen myönnetty lupa 138 
Koulukodit, lastensuojelulautakunnan 56* 
Koulumaksut, muilta paikkakunnilta kotoisin olevien kansakoululasten 90 
Kruununverojen maksamisesta myönnetty vapautus 234 
Kruunu n virkatalojen mahdollinen lunastaminen 173 
Kuivattamista varten, Käpylän vesipitoisten tonttien, myönnetty määräraha 218 
Kukkia rahatoimikamarin huoneistoon 275 
Kulkulaitoskomitealle myönnetty määräraha 100 
Kulkutautisairaalan korjaukset 48 

» lisämääräraha 94 
Kullatorppa, kylpyhuoneen sisustaminen siellä olevaan lastenkotiin 49 

» lisätty henkilökunta sen lastenkodissa 152 
Kultainarkan ja paperimarkan arvon siirtymisessä huomioonotettavat määrä-

ykset 22, 32, 176 
Kumtähden ravirataa koskevan vuokrasopimuksen muuttaminen 30, 195 

» siirtolapuutarha-alueen työt 60 
» siirtolapuutarhan perustaminen 20 
» uusien asunto-alueiden jaoituskaavat 8 

Kunnallinen asuntotuotanto 35—38, 83* 
» hammaspoliklinikka, huoneiston hankkiminen sille 35 
» » menoarvio sitä varten 87 
» » sen perustaminen 144—146 

Kunnallisen asetuskokoelman kodifioinnin julkaiseminen 144, 269 
Kunnallishallintoa varten 1925 vuoden menoarvioon otettu määräraha 116 
Kunnalliskertomusten julkaiseminen 269 
Kunnalliskodin kaluston hankintaan myönnetty määräraha 91 

» lisämäärärahat 94 
» lääkärinhoito 29* 
» toiminta 26* 
» ulkopuolella oleva köyhäinhoito 35* 
» » olevissa laitoksissa hoidetut 35* 

Kunnalliskoti, sitä varten 1925 vuoden menosääntöön otettu määräraha 119 
» toimenpiteet tilanpuutteen lieventämiseksi siellä 21* 
» uuden paviljongin teettäminen sinne 43 
» varattomain mielenvikaisten henkilöiden vastaanottaminen sinne 146, 20* 

Kunnallisneuvosmiehenviran, avonaisen, ylläpitäminen 84 
Kunnallisten työ väen asuntojen hallinnon muutet tu ohjesääntö 139 

» » hallintojaosto 83*, 88* 
» » huoneistoja koskevat välikirjat . 139 
» » lisämäärärahat 38, 99 
» » luona olevan pihan tasoitus 38 

• teettäminen 224, 8 3 * - 8 4 * 



Asialuettelo. 157* 

Kunnallisten työväenasuntojen varaemännöitsijäntoimi 149 
> » vuokralaisten verojen perimisen vaikeudet 238 

Kunnallisvaalien vaalilautakuntain puheenjohtajan, jäsenten j a | varajäsenten 
vaali 170 

Kunnallisverojen kannannan jouduttaminen 115 
» kannannassa käytetyt ylimääräiset kassanhoitajat 250 
» myöhästyneestä maksamisesta johtuneet kaupungin korkotappiot . . 142 

Kunnossapitoa varten, katujen ja yleisten paikkain, myönnetty lisämääräraha 59 
Kuoletus ja korko, pääoman, kaupungin laitosten velvollisuus suorittaa sitä 232 

» kaupungin teknillisten laitosten perustamiskustannusten 122 
Kuolinpesälle myönnetty oikeus kantaa palkkaa 257 
Kuponkien ja obligatioiden lunastus 229 
Kymmenvuotisjuhlan viettoa varten työväenopiston suomenkielisellä osastolla 

myönnetty määräraha 264 
Käpylä, viemäri- ja vesijohtojen teettäminen sinne 218 
Käpylän alueiden vuokraehdot . 177 

» katuvalaistus 98 
» korttelien tontinjaoitus 214 
» korttelin n:o 823 tontin- ja sisäiset rakennusrajat 9 
» tonttien osoitenumerojen vahvistaminen 215 
» » vuokraaminen 28 
» uusien asuntoalueiden jaoituskaava 8 
» vesipitoisten tonttien kuivaaminen 218 

Kätilönapu varattomille, siitä suoritettavan korvauksen korottaminen 93 
Käymäläin, yleisten, valaistuskustannusten suorittaminen 233 

» » ylläpitäminen 225 
Käyttö, Munkkisaaren 195 
Käyttöoikeus, myönnetty vapaampi 198 
Köyhäinhoidon avustuksensaajat 24* 

» elätteelleanto 31* 
» jakamat suoranaiset avustukset 32* 
» kassa- ja tililaitos, apulaisen ottaminen sinne 152 
* kokoukset y. m 20* 
» lastenhoito 23* 
» menoja varten vuoden 1925 menosääntöön otettu määräraha . . . . 119 
» päiväkodit 31* 
» rekisteritoimisto 23**" 
» tulot ja menot 36*, 37* 
» » vuoden 1925 tulosäännön mukaan 129 
» virkailijat 19* 

Köyhäinhoitoavustukset in natura, sen jakamistapa 20* 
Köyhäinhoitolautakunnan antama kertomus 18* 

» apulaisjohtajaksi otettu hovioikeudenauskultantti I. Oppman 154 
» apulaisjohtajalle myönnetty lisäpalkkio 88 
£ huoneiston vuokra ' 212 
» jäsenten vaali 168 
» kaluston osto 260 
» kanslian viranpitäjäin luokitus 245 
» kansliat, työ niissä 21*, 39*—40* 
$ kassanhoitajan vapauttaminen korvaamasta häneltä varas-

tetun rahamäärän 94 



158* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Köyhäinhoitolautakunnan velvollisuus avustaa varatonta, ulkomaalaisessa lähetys-
tössä palvelevaa henkilöä . 21* 

» viranpitäjäin ikäkorotukset 245 
» » viransijaisuuspalkkiot 253 

Köyhäinhoitolautakunta, eräille henkilöille annet tu val takir ja edustaa s i tä . 21* 

Lah jak i r j a Helsingin—-Risteen rauta t ie tä var ten . . 50 
Lahjapalkkiot myönnetyt 257 
Lahjoi te t tu jen varojen koroilla avuste tu t 35* 

» » käyt tö .113 
Lahjoitus, amerikkalaisen apukomitean, sen käyt tö 264, 
Lahjoi tusrahastot köyhäinhoito tarkoituksiin, niiden korkovarain jakaminen . . . . . . 20* 

» lastensuojelulautakunnan, käytet tävissä olevat . , . 52* 
Lahjoitusten vastaanot taminen . . . 113 
Laidunmaiden vuokraaminen 206 
Lain, työsopimuksia koskevan, tulkinta . , . 259 
Lainaobligatioiden osto 228 
Lainat, niiden myöntäminen . . 231 

» » ot taminen 64—66, 228 
» rakennusosakeyhtiöille ja -osuuskunnille myönnetyt 101—104 
» valtio-, myönnetyt 229 
» 1925 vuoden tulosääntöön otetut 128 

Lainavarojen käyt tö 64 
» osoittaminen 115 

Lainrikkojat, alaikäiset 52* 
Laitosten ja yritysten, yleishyödyllisten, avustaminen 105- 108, 87* 

» yksityisten, hallitusten jäsenten vaali 169 
Laivalaitureita varten myönnet ty lisämääräraha 52 
Laivaliikenne, Helsingin . . . . . . . . . 11* 

» toimenpiteet sen helpottamiseksi 51, 8* 
Lammassaaren vuokraaminen . . 197 
Lapsiavustusten maksaminen 243 
Laskuvirhe/r ahojen myöntäminen 264 
Lasten kesäsiirtolain rahaston pääoman lisääminen 261 

» toisista kunnista kotoisin olevain, lastentarha maksut . 235 
» tuberkulootisten, parantolapaikat 93 
» työkotiyhdistykselle myönnet ty avustus 106 
» » vuokra t tu tont t i 27 

Lastenhoidon edistämisyhdistykselle, Suomen, myönnet ty avustus 106 
Lastenhoito, köyhäinhoidon 23* 
Lastenhoito-opiston, Grankullan, johtajat tarel le myönnet ty laina 231 
Lastenkodit, kaupungin, niissä vallitsevien olojen tutkiminen 281 

» lastensuojelulautakunnan 56* 
» niiden virkailijoille myönnetyt viransijaisuuspalkkiot 253 
» niitä varten vuoden 1925 menosääntöön otet tu määräraha 119 

Lastenkoti, ehdotus uuden perustamiseksi 224 
» Gustaf ja Maria Hyvösen, sen hallinto 146 
» » » » » sitä koskeva päätös 111 
» Kulia torpan, kylpyhuoneen lait taminen sinne 49 
» » sen henkilökunnan lisääminen 152 

Lastensuojelulautakunnan ammattiholhoojan virka 4d* 



Asialuettelo. 159* 

Lastensuojelulautakunnan elätteelle antamat lapset 57* 
» jäsenten vaali 166, 168 
» kokoonpano 41* 
» kokoukset y. m 42* 
» lahjoitusrahastot 52* 
» laitokset 48*— 51* 
» lasten-, turva- ja koulukodit 56* 
» menot ja tulot 61* 
» nuorisonhuolto-osasto 59* 
» paikallisasiamiehet 57* 
» viranpitäjät 41* 
» virkailijain ikälisäykset 245 
» >;> loma viran sijaisten palkkiot 253 

Lastensuojelulautakunta, kansakoulunopettaja Y. J . Fonselius otettu sen nuorison-
huoltajaksi 155 

» sen alaisten laitosten terveydenhoito 62*-—65* 
» » huostaansa ottamien las ten koulumaksut vieraihin kuntiin 44* 
» » huostaansa ottamista lapsista maksettavan korvauk-

sen periminen 44* 
» » laatima kertomus 41* 
» sille myönnetty lisämääräraha 94 

Lastensuojelutoiminta, sitä varten vuoden 1925 menosääntöön otettu määräraha . . . . 119 
» tulot siitä vuoden 1925 tulosäännön mukaan 129 

Lastentarhat, ks. Kansanlastentarhat. 
Lausunto koskeva Brändön huvilakaupungin terveydenhoito- ja rakennusjärjestystä 131 

» » ehdotusta autotaksaksi 162-—165 
» » » linja-autoliikennetaksaksi 162 
» » » läänien itsehallinnoksi 162 

» » vuokra-ajuritaksaksi 162—165 
» » kaupunkikuntain keskushallinnon uudestijärjestämistä . . 157—162 

Lautakunnat, ks. Vaali. 
Laversin koulusiirtolan lakkauttaminen 43* 
Leikin ja urheilun edistämiseksi myönnetty määräraha 262 
Lentosatamalle vuokrattava alue 6* 
Lihakaupan valvonta 151 
Lihantarkastusaseman aukioloaika 151 

» lisätty henkilökunta 151 
» tarkastus- y. m. maksujen taksa 90 
» uuden huoneiston hankkiminen 35, 281 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkldot ,252 

Liikemiesten tiedonantoyhdistys, kaupungin liittyminen jäseneksi siihen 270 
Liikenne- ja satamamaksujen uudet tariffit 88—89 

» » tullikamarimaksut, niiden kannanta Länsisatamassa 70-—72 
» kansanpuistoihin, kulkuvuorot ja taksat 275* 
» kaupungin eri osien välillä, määräraha kysymyksen järjestämistä pohti-
valle komitealle 263 

Liikennemaksujen kannanta 12* 
Liikenneväylä Fredriksperin uudelle asemalle 57 

» kaupungin ja Salmisaaren välillä 58, 216 
Liikenteelle määrätyt taksat ja järjestyssäännöt 7* 
Liikenteen, linja-auto-, harjoittamiseen myönnetty lupa 204 



160* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Liljeros, I. F., kamreeri, otettu satamakannantakonttorin kamreeriksi 154 
Linja-autoliikenteen harjoittamiseen myönnetty lupa 204 

» » taksaehdotus 162 
Linjaloistojen rakennuttaminen Länsisataman väylälle 52 
Lippujen teettäminen rakennuskonttorille 261 
Liputus, kaupungin rakennusten, sitä koskevat määräykset . 266 
Luistinratojen pitämiseen myönnetty lupa 203 
Lumen ajoa varten myönnetty määräraha 98 
Luokitus, viranpitäjäin 244, 246 
Luonnonsuojelu 127* 
Luontoisedut, niiden laskeminen sairauden aikana 244 

» viranpitäjille kuuluvat 249 
Lupa asua alueensa ulkopuolella, aluelääkärille myönnetty 283 

» harjoittaa ampuma-asekauppaa . 1 5 7 
» » huutokauppaliikettä 157 
» » rohdoskauppaa 157 
» » valokuvaamista 201 
» » varisten metsästystä 206 
» käyt tää kaupungin puistoja v. m 202 
» myydä alkoholipitoisia aineita 157 
» omistaa kiinteistöjä - 157 
» ottaa hiekkaa y. m 205 
» » jäätä 205 
» perustaa ampumarata 156, 204 
» pitää henkilö vaakoja 201 
» » luistinratoja 203 
» » ravirataa 204 
» pystyttää moottoripolttoaineen vähittäismyyntiasemia 29 
» » reklaamitauluja y. m 201 
» rakentaa rautatieraiteita 220 
» teettää rakennuksia 206 
» varastoida bensiiniä Hanaholmalla 208 
» vetää johtoja ja raiteita 202 

Lämpöteknikon palkankorotus 82 
» toiminta 138* 
» työaika 136 

Länsisatama, linjaloistojen pystyttäminen sen väylälle 52 
» muuntaja-aseman rakentaminen sinne 56 

Lääkeaineiden hankinta kaupungin sairaaloihin 240 
Lääkärinvastaanottoa varten Bölestä vuokrattava huoneisto 212 
Lönnrotin kuvapatsaan koristamista varten myönnetty määräraha 264 

Maa-alueiden osto kadunjärjestelyjä varten 10, 172 
Maan osto ajotien järjestelyä varten 11, 172 
Maanmittaustoimituksia varten myönnetty määräraha 261 
Maatalouskonttorin antama kertomus 118* 
Maatalouslautakunnan antama kertomus 118* 

» jäsenten vaali 169 
» lisämääräraha 99 
» määrärahat vuoden 1925 menosäännön mukaan 126 

Maatilojen, kaupungin itsensä viljelemäin, käyttö 62*, 118* 



Asialuettelo. 161* 

Maatilojen osto 173> 197> 1 0 * 
Maistraatti, sen huoneistojen hoito 281 

» tarkastajan asettaminen sinne 142 
» viransijaisuuspalkkiot sen viranpitäjille 251 
» vuoden 1925 menosääntöön sitä varten otettu määräraha 115 

Maitolaboratoorin kaluston osto 260 
Maitopisara yhdistykselle myönnetty avustus 106 
Majakan rakentaminen Äransgrund karille 51 
Maj akkain pystyttäminen 
Majoituslautakunnan antama vuosikertomus 77* 

» viranpitäjäin palkkiot 88 
Makasiinien ja tonttien ostaminen 9* 
Makasiinisisustuksen ostamista varten Munkkisaarella myönnetty määräraha . . . . 263 
Makkien puhtaanapito 114* 

» » sitä varten myönnetty lisämääräraha 99 
Maksujen palauttaminen 104 
Marian sairaala, korjaukset siellä 48 

» » lisämääräraha sitä varten 94 
» » sairaanhoitajattaren asettaminen sinne 151 
» » silmäpoliklinikan järjestäminen sinne 105 

Matka-apurahat, myönnetyt 40, 257, 5* 
Matka-apurahoja varten myönnetyn määrärahan käyttö 111 
Matkakertomus, jätet ty 275 
Matkakustannusten peittämiseksi myönnetty määräraha 101 
Meilahti, vesijohto eräille huvila-alueille siellä 53 
Menoarvioehdotuksen, johto- ja lautakuntain laatiman, sisäänjättämisen aika 136 

» laatiminen määrätyn ajan kuluessa 114 
Menoarvioehdotus, toimenpiteet sen jouduttamiseksi 232 
Menoarvion laatiminen 114 
Menoerien hyvitykseen myönnetty oikeus 233 
Meno- ja tuloarvio, vuoden 1925 113 
Menosääntö, kunnallisen liammaspoliklinikan 87 
Merholma, liikenneväylän järjestäminen sinne 58, 216 

» tilusvaihto siellä 194 
Merkitseminen, osakkeiden 66—69, 104, 128 
Metsäin, kaupungin, hoito 225, 141* 

» » palovakuuttaminen 264 
Metsästysoikeuden,Vikin, pitentäminen 206 -
Mielisairaiden henkilöiden, varattomain, hoito 146, 20* 
Moottoripolttoaine, oikeus järjestää vähittäismyyntiasemia sitä varten 29 
Moottoripyörän osto raittiuslautakunnalle 92 
Moottoriveneen osto kansanpuistojen valvojalle 261 

» » raittiuslautakunnalle 92 
Muistolahjan ostoa varten kaupunginpuutarhuri S. Olssonille myönnetty määrä-

raha - 257 
Muistomerkkien, kaupungin, hoito 226 
Muistopatsas, Z. Topeliuksen, paikka sille 17—20 
Munkkisaaren erään tavarahissin osto 97 

» käyttö 195 
Munkkisaari, määräraha erään makasiinisisustuksen lunastamista varten siellä . . . . 263 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 

Kunnall. kert. 1924, 21* 



162* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Musiikkilautakiiniian antama kertomus 110* 
» jäsenten vaali 169 
» nuottikirjaston palo vakuuttaminen 264 

Mustikkamaan kansanpuiston aukioloaika 275 
» liikenne 125*, 126* 

Muuntaja-aseman teettäminen Länsisatamaan 56 
Muuttovälineiden hankkiminen työnvälitystoimistolle 263 
Myydyt rakennukset, rahatoimikamarin myymät 224 

» tontit » » 174 
Myynti, kaluston 261 

» palstain 14 
Myyntiaika satamissa 269 
Myöhemmäksi siirto, kiinnitysten, myönnetty 4 232 
Mäkkylän kruununvirkatalon vuokraaminen 173 

Naiskongressi, sen kustannusten peittämiseen myönnetty avustus 101 
Naisten työtupain johtokunnan antama kertomus 103* 

» » sulkeminen 268 
» » tulojen käyttö 233 
» » työntekijöille maksettavat n. k. lapsiavustukset 243 
» työtuvat, eräiden naistöiden keskustoimiston tehtäväin siirtäminen niille. . 269 

Naistöiden keskustoimiston eräiden tehtäväin siirtäminen naisten työtuville 269 
Nikkilän mielisairaalan korjaukset 48 

» » lisämäärärahat 94 
» » lisätty henkilökunta 151 
» » teettävä uusi paviljonki 41 
» » uudet sairassijat 94 
» » vedentutkimuksia varten myönnetty määräraha 218 
» » viranpitäjäin luokitus 247 
» » » viransijaisuuspalkkiot 253 
» » ylilääkäriksi nimitetty lääketieteenlisensiaatti E. J. Llorelli 154 
» » ylilääkärin palkkaedut 81 
» » » virkaero 153 

Normaalikellojen hoidosta maksettavan korvauksen korottaminen 264 
Nuhteettomuus, eräiden vuokralaisten velvollisuus esittää todistus siitä 177 
Numerolaattain hankkiminen vuokratuille varastopaikoille 261 
Nuorisonhuoltajaksi valittu kansakoulunopettaja S. Ojanne 154 

Obligatioiden arvonta 230 
» ja korkolippujen lunastaminen 229 
» poistaminen kirjoista 265 

Obligatiolainan ottaminen 64-—66 
Odotus- ja tullipaviljongin teettäminen Katajanokalle 263 
Ohjesääntö kaupungin katujen kaivamisesta 139 
Oikeus, ks. Lupa. 
Oikeusaputoimiston johtokunnan jäsenten vaali 167 

» toiminta 80"-
Oikeusavustajan apulaisenvirka, ehdotus sen lakkauttamiseksi 244 
Ojanne, S., kansakoulunopettaja, valittu lastenhoidontarkastajaksi 154 
Olanderin, M. Gh. lahjoitusrahastolle kuuluvan talon osto 10 1 9 Olaus-Petri seurakunnalle myytävä tontt i 



Asialuettelo. 163* 

Olsson, S., kaupunginpuutarhuri, hänelle myönnetty ero 153 
» » » muistolahjan ostaminen hänelle 257 

Omaisuus, ks. Kiinteä omaisuus. 
Omakotialueiden järjestäminen 8, 85* 

» rakennustoiminnan valvonta 150, 266, 85*, 90* 
Omakotirakennuksille luovutetut alueet 285 
Opetuksen kuunteleminen kansakouluissa 147 
Opetus- ja sivistyslaitosten määräraha vuoden 1925 menosäännön mukaan 119 

» » » tulot vuoden 1925 tulosäännön mukaan 129 
Oppikoulun avustuksesta tehdyn esityksen epääminen 108 
Oppisopimukset, ammattioppilaslautakunnan rekisteröimät 92* 
Oppman, I., hovioikeudenauskultantti, otettu köyhäinhoitolautakunnan apulais-

johtajaksi 154 
Osakeyhtiö Aktiebolaget Havsgatan ja kaupungin välinen vuokrariita 214 

» Helsingin kansanasunnoille myönnettävä tilapäinen laina 231 
» Hietalahden laivatelakka ja konepajalle kuuluvan alueen lunastus 9 
» Kansankodille vuokrattavat tontit 27 

Osakkeiden merkintä 66—69, 101, 230 
Osoitenumerojen, Käpylän tonttien, vahvistaminen 215 
Osto, auton, rahatoimikamarille 261 

» Botbyn tilan, siitä tehty tarjous 174 
^ erään alueen YI kaup. osan korttelissa n:o 178 9 
» henkilöauton poliisilaitokselle i 93 
» Hertonäsin alueiden 11, 172 
» hevosen Korkeasaareen 261 
» kaluston kaupungin virastoihin ja lautakuntiin 259—262 
» kiinteistöjen, evätty tarjous 173 
» konttoritarpeiden kaupungin virastoihin ja lautakuntiin 266 
» lainaobligatioiden 228 
» maa-alueiden katujärjestelyä varten 10, 172 
» maatilain 173, 10* 
» maatilan, Sjötorpin kasvatuslaitokselle 197 
» Mariankadun n:o 14 tontin 10 
» moottoriveneen ja moottoripyörän raittiuslautakunnalle 92 
» » kansanpuistojen valvojalle 261 
» Munkkisaaren tavarahissin 97 
» obligatioiden ja korkolippujen 229 
» rakennusten 173 
>> ratsuhevosten poliisilaitokselle 92 
» tonttien ja makasiinien korttelissa n:o 186 9* 
» » X I I I kaup. osan korttelissa 11:0 449 11 

Oulunkylän alueen vuokraus 28 
»> erään kansakouluntonttia koskevan vuokrasopimuksen muutos 183 
» ja Vanhankaupungin välisen tien korjaukset 217 
» lastenkodissa sattunut onnettomuustapaus 64* 

Paikanvälitysliikkeen harjoittamiseen myönnetty lupa 157 
Pakaan tonttien rakennusjärjestys 131 

» » vuokraaminen 21—23, 28 
Pakaankatuun asetettava vesijohto 53 



164* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Palkan, etukäteen nostetun, anteeksi antaminen 81 
Palkankorotusanomuksct, evätyt 79 

» kaupungin työläisten tekemät 244 
» myönnetyt 79, 82 

Palkankorotusten, henkilökohtaisten, epääminen 81 
» » myöntäminen 243, 247 

Palkanmaksu aika, kaupungin viranpitäjäin 77, 243 
Palkat, rahatoimikamarin vahvistamat 248 

» viranpitäjäin ja työläisten, niiden maksaminen 77, 243 
Palkka-asteikkojen, vahvistettujen, soveltaminen 75, 78, 243 
Palkkakysymykset 244 

» ks. myös Palkat. 
Palkkausjärjestelmän, kaupungin viranpitäjäin ja työntekijäin, muuttami-

nen * 74— 78 
Palkkaussääntö, viranpitäjäin, sen määräyksistä poikkeaminen 72— 74 

» » siihen tehtävät muutokset 78 
Palkkion kantamiseen kuolinpesälle myönnetty oikeus 257 

» vahvistaminen korjausten valvonnasta 257 
» ks. myös Palkka. 

Palkkionkorotuksia 82, 116, 117, 118, 119, 120, 123 
Palkkiot, evättyjä anomuksia niiden myöntämisestä 88 

» myönnetyt 88, 251 
Paloaseman, Kampintorin, käyttö 56 

» Korkeavuorenkadun, pihamaan korjaustyöt 48 
» rakentaminen Töölöön 124 

Palokaluston hankkiminen kansakouluihin 261 
>> » kaupungin taloihin 261 

Palolaitoksen kaluston ja irtaimiston arvo 17* 
» sairaankuljetus vaunujen käyttö 16* 

Palolaitosta varten myönnetty lisämääräraha 92 
» » vuoden 1925 menosääntöön otettu määräraha 117 

Palomiehistön terveydentila 16* 
Palosaarella olevain rakennusten osto 173 
Palosuojelus kansakouluissa 269 
Palotoimikunnan jäsenten vaali 168 

» laatima kertomus 14* 
Palovahingot 16* 
Palovakuutus, kaupungin metsäin 264 

» musiikkilautakunnan nuottikirjaston 264 
» rakennusten 224 

Palo vakuutusmaksu ja v. m. varten myönnetty lisämääräraha . , 99 
Palstain, Hertonäsistä lohkaistujen, osto H 

» Starensin tilasta lohkaistujen, myynti 14 
Paperitavaroille myönnetty maksuton seisoma-aika 7* 
Parantolapaikat, tuberkulootisten lasten 03 
Patsaiden koristamiseen myönnetty määräraha 264 
Pelastusarmeijalle myönnetty avustus 1°7 

Periminen, kaupungin saat avain 230 
Perunapalstain vuokraaminen 1"" 
Pesutuvan rakentaminen kaupunginpuutarhaan 4 6 

Pihamaan tasoitukseen myönnetty määräraha 227 



Asialuettelo. 165* 

Piirustukset., kasvatuslaitoksia varten, rakennuskonttorin velvoittaminen lähettä-
mään ne lastensuojelulautakunnalle 209 

» rahatoimikamarin hyväksymät 208 
Pingoud, E., säveltäjä, määrätty kaupunginorkesterin intendentiksi 112* 
Pistoraiteen rakentaminen 220 
Pitennys, vuokraoikeuden 29, 188 
Pohjoisen Blekholman palstain vuokraoikeuden pitentäminen 29 
Pohjoismaista emäntäkokousta varten myönnetty avustus 101 

» naiskongressia » » » 101 
Poisto, sähkölaitoksen kaluston 233 
Poistot verovelvollisten henkilöiden tuloista ; 72' 
Poliisijärjestys, kaupungin uusi 138 
Poliisilaitos, henkilöauton osto sille 93 

» hevosten osto sille 92 
» huoneistojen korjaustyöt 48 
» huoneiston vuokraaminen sille 212 
» kaupungin osuus sen menoista 237 
» sen lisämääräraha 92 
» vahvistettu menosääntö 237 
» vuoden 1925 menosääntöön sitä varten otettu määräraha 117 

Poliisivartiokonttorin korjaukset 222 
Poliklinikat, huoneistojen hankkiminen niitä varten 35 

» määräraha niitä varten 104, 263 
Portaiden rakentaminen Ahlqvist- ja Temppelikatujen välille 56 
Postitalo, korttelin n:o 198 luovuttaminen sitä varten 5 
Pro Helsingfors säätiön pääoman lisääminen 112 
Puhelinten, auto- ja pika-ajuriasemain, hoito 269 

» » » » käyttö 219 
» hankkiminen kaupungin virastoihin ja laitoksiin 262 

Puhelinvaihdepöydän, rahatoimikamarin, laajentaminen 262 
Puhtaaksikirjoituskanslian perustaminen raastuvanoikeuteen 139 
Puhtaanapito, Sörnäsin sivuradan yli johtavan sillan 58 

» vuoden 1925 menosääntöön sitä varten otettu määräraha . . . . . . 125 
Puhtaanapitohallituksen jäsenten vaali 169 
Puhtaanapitojärjestysehdotus 286 
Puhtaanapitolaitoksen antama kertomus 443 

» kaluston hankinta 261 
» kamreerin viran perustaminen 10U 
» kirjanpito 160 
» määrärahain käyttö ' 240 
» tulot 1925 vuoden tulosäännön mukaan 130 
» varasto ;240 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 254 

Pulitaanapitotöitä varten myönnetty lisämääräraha . 99 
Puiden rauhoittaminen 226 
Puistojen y. m. käyttämiseen myönnetty lupa 202 
Punainen risti, ks. Suomen punainen risti. 
Purkaus- ja laivalaitureita varten myönnetty lisämääräraha 52 
Purkauslaiturin, uuden, rakentajninen Taivallahteen j 52 
Putkijohdot Eläintarhan rautatiepenkereen alla, suojuslaitteet niitä varten . . . . . . 53-^-55 
Puujalkineiden jakaminen varattomille henkilöille 21 



Asialuettelo. 460* 

Puutaimistojcn ylläpitäminen 59 
Puutarhatuot te iden kaupan lopettaminen 125 
Päiväkodit , köyhäinhoidon 31* 
Pöytäkirjakieli, kunnan viranomaisten 136 

Raastuvanoikeuden erään osaston lakkaut taminen 268 
» huoneistojen hoito . 281 
» kaluston osto 259 
» lomaviransijaisten palkkaaminen 84 
» puhtaaksikirjoituskanslian perustaminen 139 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 251 

Raatihuoneen käyttöoikeus 285 
Raatihuonecnarkiston huoneiston laajentaminen 18 
Rahamäärän , ryöstön kau t t a hävinneen, tileistä poistaminen 94 
Rahasto A. Holmgrenin, siitä jaet tu jen avustusten suuruus 113 

» A. Uhlenin, sen käy t tö 113 
» Bergmanin aviopuolisoiden, sen korkovarain käyt tö 113 
» Boguscheffskyn » » » » 113 
» C. F. Ekholmin stipendi-, siitä jae t tu ja matkast ipendejä 111 
» G. W. Hyvösen, sen käyt tö 111 
» I. Gordien, sen käyt tö 113 
» kunnollisen palvelusväen palkitsemis-, siitä jaetut avustukset 257 
» P. Sopasen, sen käyt tö 113 

Rahastot , eräät, niiden pääomamäärän poistaminen 264 
» ks. myös Lahjoitusrahastot . 

Rahatoimikamarin asiamiesosaston työtapoihin teh tävä t muutokset 285 
» auton osto 261 
» avustavan asiamiehen virkaan ottaminen 149 
» edustajain vaali eri toimituksiin 283, 284 
» huoneisto, kukkien hankkiminen sinne 275 
» huoneistoon tehtyä varkaut ta koskevassa jutussa annet tu 

päätös 239 
»> johtosääntöön tehtävä lisäys 137 
» jäsenten vaali 167 
» kanslia, kaluston osto sinne 259, 261 
» kokoukset y. m 172, 265 
» puhelinpöydän suurentaminen 262 
» val tuut taminen määräämään eräiden yleisten töiden alka-

misen aika 125 
» v i ranpi tä jä t 278—280 
» virkailijain viransijaisuuspalkkiot 249, 250, 251 

Rahatoimikonttorin kaluston osto 259 
» kamreeriosaston työnjako 62 
» l isämääräraha 
» nuorempi kaupunginkir juri A. Aure vali t tu avustavaksi van-

hemmaksi kaupunginkir j uriksi 153 
» vi ranpi tä jä t 280—281 
» virkailijain viransijaisuuspalkkiot 219, 250 

Rahatointa varten vuoden 1925 menosääntöön otet tu määräraha HO 
Rahoitussuunnitelman viisivuotis-, laadinta 2 3 2 

Raitiotielinjan, uuden, liikennöimiseen myönnet ty lupa 226 



Asialuettelo. 167* 

Raitio tielinjat, uudet, myönnetty toimilupa 33 
Raitiotiet, oikeus saada vuosikortti 258 
Raittiuslautakunnan antama kertomus 113* 

» huoneiston vuokraaminen 212 
» jäsenten vaali 168 
» kaluston osto 260 
» moottoriveneen ja -pyörän osto 92 

Raittiusopetus kansakouluissa 147 
Raittiustarkastajan, neljännen, asettaminen 151 
Raittiusvalistustoiminta 113* 
Rajasaaren huvilapalstan 11:0 2 jakaminen 184 

» vuokraoikeuden uudestijärj estäminen 30 
Rakennukset ja talot, niiden korjaus ja kunnossapito 123, 222 

» kaupungin, niiden käyttö 210 
» » » liputus 266 
» niiden osto 173 
» » palovakuutus 224 
» » poistaminen 207 
» » teettämiseen myönnetty lupa 206 
» rahatoimikamarin myymät 224 
» tontinraj alle, rakennetut, niitä koskevat sopimukset 225 
» tullilaitokselle luovutetut, niiden valvonta 7* 

Rakennus, sotasaaliskeskuksen myymä, kiista siitä 224 
Rakennusajmi pitennys 134, 209 
Rakennusasioissa annettu päätös 226 
Rakennusjärjestys. Brändön huvilakaupungin 131 

» siihen mahdollisesti tehtävät muutokset 131 
» Vallilan ja Pakaan tonttien 131 

Rakennuskonttorin geodeettisen osaston henkilökunnan lisäys 153 
» » » toiminta 136* 
» huonerakennusosaston toiminta 137* 
» kaluston osto 260, 261 
» katu- ja lokaviemäriosaston toiminta 134* 
» kaupunginasemakaava-osaston toiminta 139* 
» lisämäärärahat 07 
» puisto-osaston toiminta 139* 
» satama- ja rautatieosaston huoneisto 210 
» » » » toiminta 130* 
» tiliviraston toiminta 141v 

» toiminta vuonna 1924 128* 
» uusi apulais-työpäälliköntoimi 153 
» varasto-osaston toiminta 141v 

» virkailijain luokitus 247 
» » viransijaisuuspalkkiot 254 

Rakennuslainani täytetakuut 103 
» ks. myös Lainat. 

Rakennusmääräykset Vilhonkadun tonttia n:o 8 koskevat 133 
Rakennusosakeyhtiö, Helsingin kaupungin n:o. 1, osakemerkintä 104 
Rakennusyhtiöt ja osuuskunnat, niiden avustaminen 101—103, 237 

» » » » hallituksen jäsenten vaali 286 
Rakennusrajat, sisäiset, Käpylän kortteleita varten 9 



168* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Rakennusrajat,. sisäiset, XI ja X I I kaupunginosani kortteleita varten 3 
» » XIV kaupunginosan korttelin 11:0 478 tontteja v a r t e n . . . . 3 

Rakennustarkastus, omakotialueiden 266 
Rakennustarkastuskonttorin laatima vuosikertomus 73* 

» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 252 
Rakennustoiminnan, yleishyödyllisen, avustaminen 66, 101—103, 237 

» » edistämislainarahasto 83*, 91* 
Rakennustoiminta 35, 73*, 83*, 87* 

» omakotialueilla, sen valvonta 150, 86*— 87* 
Rakennusvelvollisuus, laiminlyöty, lisämaksu siitä 234 

» tontteja koskeva 132 
Rakennusyhtymäin, yleishyödyllisten, laina-anomukset 86 
Rantalaiturien y. m. kunnossapito 7 
Rantavalaistusta varten 1925 vuoden menosääntöön otettu määräraha 125 
Rantaverhousten y. m. kunnossapito 98, 7 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginvaltuuston diariin viedyt 131 

» » rahatoimikamariin niistä saapunut luettelo 265 
Ratsuhevosten osto poliisilaitokselle 92 
Rauhoitus, puiden 226 
Rautatieasema, Fredriksperin, liikenneväylän rakentaminen sinne 57 
Rautatiehallituksen kanssa tehty eräitä Eläintarhan töitä koskeva välikirja 53 

» » » Fredriksperin uudelle asemalle kulkevaa liikenne-
väylää koskeva välikirja 57 

» veloittaminen Eläintarhan korjaustöiden valvomisesta 257 
Rautatiepenkereen, Eläintarhan, alla kulkevien putkijohtojen suojeleminen 53 
Rautatieraiteiden rakentamiseen myönnetty lupa 220 
Rautatiesuunnitelma Helsinki—Riste 50, 171 
Rautatiet , oikeus saada vuosilippu 258 
Rautatie tutkimukset rataosalla Helsinki—Koria 220 
Rautatieylikäytävä Alppilan luona, sen poistaminen 218 
Ravintolain vuokraaminen 212 
Ravintolapalveluskunnan työnvälitys 95 
Raviradan, Kumtähden, välikirjan muuttaminen 30, 195 

» pitämiseen myönnetty lupa 204 
Reimarsin asuntopalstoja koskevat välikirjat 176 
Rekisterin laatiminen kunnan viranpitäjistä 282 
Reklaamikuvien, talojen päädyissä olevain, tarkastus 76 
Reklaamitaulujen pystyttämiseen myönnetty lupa 201 
Renlundin, K. H., säätiö käytännöllis-geodeettisia tutkimuksia varten, kaupungin 

valitsema edustaja sen hallitukseen 170 
Reviisorien vaali 165 
Revisionikonttori, konttoripäällikkö Y. II. Wahlroos nimitetty apulaisreviisoriksi 

sinne 153 
» pöytäkirjanotteiden lähettäminen sinne 270 
» sen tekemät muistutukset 270—275 

Riita kaupungin ja Aktiebolaget Havsgatan yhtiön välillä 211 
Rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin kaluston osto 259 

» » » . korttirekisterin käy täntööno Itäminen 92 
» » » työvoimain lisääminen 149 
» » » uudestijärj estäminen 139 

Risatautisten lasten parantolaylidistykselle myönnetty avustus 106 



Asialuettelo. 169 

Risteen—Helsingin rautatiesuuimitelma 50, 171 
Ritarihuoneenpuistikkoa rajoittavien katujen puhtaanapito 217 
Rohdoskaupan harjoittamiseen myönnetty lupa 157 
Runebergin patsaan koristamiseen myönnetty määräraha 264 
Ruoholahden ruumisaseman poismuuttamisesta tehty ilmoitus 225 
Ruumisasema Ruoholahdessa, ilmoitus sen muuttamisesta 225 
Rvttylän kasvatuslaitoksella rakennetut koulu- ja asuinrakennukset 43 

» » tehdyt korjaustyöt 49 
» sähkötarpeiden omistusoikeus 240 
» tilan arvo 233 

Ryöstön kautta kadotetun rahamäärän kirjoista poistaminen 94 

Saa tava Saksassa, toimenpiteet sen saamiseksi 230 
Saatavat, kaupungin, niiden periminen 230 
Sairaala tonttipaikan luovuttaminen eräälle 16 
Sairaalain tilejä koskevain eräiden päätösten tulkinta 233 
Sairaalat, kaupungin, jäsenten vaali niiden hallitukseen 168 

» » korjaukset niissä 48 
» » lisämääräraha niille 94 
» » lääkkeiden hankkiminen niihin 240 
» » ks. myös Kulkutautisairaala, Marian sairaala, Nikkilän mieli-
sairaala ja Kivelän sairaala. 

Sairaanhoito, köyhäinhoidon kustantama 35 
» sitä varten 1925 vuoden menosääntöön otettu määräraha 118 
» tulot siitä 1925 vuoden tulosäännön mukaan 129 

Sairaankuljetusvaunujen, palolaitoksen, käyttö 16 
Sairasavun maksaminen 257 
Sairas- ja hautausapua varten työläisille myönnetty määräraha 98 
Sairaspaviljongin rakennuttaminen kunnalliskotiin 43 
Sairassijoja, uusia, Nikkilän mielisairaalaan 94 
Sairaus, luontoisetujen laskeminen sen kestäessä 244 
Saksassa olevain kaupungin saat avain periminen 230 
Salmisaari ks. Merholma. 
Santahaminan kartan lunastuksen maksaminen 264 
Satama-alueet, niiden aitaaminen 221 

» sekalaisten tavarain poiskuljettaminen niiltä 20, 6 
Satamahallintoa varten myönnetty lisämääräraha 92 

» » vuoden 1925 menosääntöön otettu määräraha 116 
Satamahallituksen antama vuosikertomus 5 

» jäsenten vaali 167 
» virkailijain viransijaisuuspalkkiot 250, 252 

Satama- ja liikennemaksujen uudet tariffit 88— 89 
Satamakamreerin toimen, avustavan, perustaminen 150 
Satamakannantakonttori, haaraosaston IV perustaminen 71, 5 

» kaluston osto sinne 260 
» sen antama vuosikertomus 11 
» » viranpitäjät 281, 5 
» » virkain uudestijärjestäminen 144 
» v. t. kamreeri I. F. Liljeros nimitetty sen vakinaiseksi 

, . 154 kamreeriksi 
Satamakonstaapelien luvun lisääminen l o ° 

KunnalL kert. 1924. 22* 



170* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Satamaliikennekonttorin antama vuosikertomus 10* 
Satamamaksujen kannanta 12* 

» suorittamisesta myönnetty vapautus 69 
Satamarata, Arkadiakadun kohdalla, sillan rakentaminen sen yli 57 

» Länsisataman, kaksoisraiteiden teettäminen sinne 10* 
Satamat, myyntiaika niissä 269 
Satamatyöläisten asuntolaivan sijoittaminen kaupungin satamaan 20, 204 

» virkistyshuoneet 46, 7* 
Satamatyöt Länsisatamassa 52 
Satamavirkailijain vaatetusapua varten myönnetty määräraha 81 

» vahvistettu virkapuku 137 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle myön-

netty vastuun-
vapaus 63 

» » » » » johtokunnan jäsen-
ten vaali 169 

» » » » » tilit, niiden tarkasta-
jat 166 

Sekalaisia menoja varten vuoden 1925 menosääntöön otettu määräraha 127 
» tarkoituksia varten myönnetty määräraha 263 

Seurahuone, e n t , korjaukset, siellä tehdyt 222 
» » sen perustuksen vahvistaminen 47 
» » uusi höyry pannu sinne 48 

Seurasaari, liikenne sinne 125* 
» sen ravintolan hintaluettelo 275 
» sinne hautaamiseen myönnetty lupa 227 
» » johtavan sillan luovuttaminen ajoliikenteelle 222 

Siirto, vuokraoikeuden 190 
Siirtolapuutarhan järjestäminen Kumtähteen 20, 60 
Siirtolapuutarhat 88*, 91* 
Sillan rakennuttaminen satamaradan yli Arkadiakadun kohdalla 57 
Silta, Seurasaaren, sen luovuttaminen ajoliikenteelle 222 
Siltayhteys kaupungin ja Suomenlinnan välillä, ehdotettu 221 
Sivistyslaitoksia varten 1925 vuoden menosääntöön otettu määräraha 119 
Sivuvirkain pitämiseen kunnan viranpitäjille myönnetty lupa 282 
Sjötorpin kasvatuslaitosta koskeva vuokrasopimus 197 
Sokeainyhdistykselle, LIelsingin, luovutettu tontt i 14 
Sonabyn tila Boxbackassa sen myyntitarjous 173 
Sopimus, LIelsingin makasiiniosakeyhtiön kanssa tehty 71 

» rautatiehallituksen kanssa tehty 53—55, 57 
Sosialilautakunnalle myönnetty määräraha 263 
Sosialilautakunta, apulaissihteerin nimittäminen sinne 150 

» arkkitehti U. A. Moberg nimitetty rakennustarkastajaksi 86* 
» J. E. J. Varmanen nimitetty apulaissihteeriksi sinne 86* 
» sen antama vuosikertomus 83* 
» » jäsenten vaali % 107 
» >> vuokrajaosto 83*, 90 * 

Sotaväen majoituksesta johtuneiden menojen korvaaminen 235 
Sotaväen ravinto- ja rehuannokset rauhan aikana 156 
Starensin tilasta lohkaistujen palstain myyminen 14 
Storkärr, alue, sen vuokraaminen 184 



f Asialuettelo. 171* 

Stuertti- ja kokkikoulun pitämiseen myönnetty lupa 20 
Suomen kansalaisoikeusliakemuksia 156 

» kenttäratsastusklubi, sen kanssa tehdyn vuokrasopimuksen muuttaminen 30 
» liikemiesten kauppaopisto, kaupungin edustajan vaali sen johtokuntaan. . 169 
» museoliitto, kaupungin museon liittyminen siihen 270 
» punainen risti yhdistys, tontin myyminen sille 17 
» raviurheilunystävät, sen kanssa tehdyn vuokrasopimuksen muuttaminen . . 30 

Suomenlinna, ehdotus siltayhteydeksi kaupungin ja sen välillä 221 
» määräraha kansanlastentarhan ylläpitämiseksi siellä .*. . . 95 
» ulosottomiehen matkojen kustantaminen sinne 263 
» vesijohdon ulottaminen sinne 218 

Suoranaiset avustukset, köyhäinhoidon suorittamat 32* 
Suruttoman alueen työväenasuntojen vuokramaksut 196 
Suvilahden kasarmi, hätäasuntojen kuntoonlaittaminen siellä 49 
Svenska stadsförbundet liiton kongressiin Hälsingborgissa osanottoa varten myön-

netty määräraha 100 
Sähkö- ja kaasulaitoksen myymäläin yhdistäminen 268 
Sähkökorkeajännitteisjohdon rakentaminen . 219 
Sähkölaitoksen lisämääräraha 96 

» ^näyttely- ja myymäläliikkeen kysymyksessä oleva lopettaminen . . 62 
» oikeus poistaa kalustonsa arvo 233 
>> virkailijain ikäkorotukset 246 
» ylitetyt määrärahat 97 

Sähkölaitos, sitä varten vuoden 1925 menosääntöön otettu määräraha 122 
» tulot siitä vuoden 1925 tulosäännön mukaan 130 
» uuden ala-aseman perustaminen 56 
» virkailijain luokitus 247 

Sähkötarpeiden, Ryttylässä, omistusoikeus 240 
Sähkövoima]ohto Brändön ja SÖrnäsin niemen välisen salmen yli 9* 
Sähkövoiman hinta • • • 90 

» jakeleminen Boxbackaan 220 
» » Hertonäsiin 135 
» toimittamisesta syntynyt riita 240 

Särkkäsaaren ja Harakan välille rakennettava aallonmurtaja 221 
» käyttö 215 

Sörnäsin niemeke, sen erään alueen vuokraoikeutta koskeva riita 198 
» osakeyhtiön kanssa tehdyn vuokrasopimuksen uudestijärjestäminen 30-— 32 

Taideteollisuuskeskuskoulun johtokunnan jäsenen ja varajäsenten vaali 170 
» kurssien uudestijärj estäminen 147 
» voimassapito 96 

Taimikoulu, alueen varaaminen sille Greijuksesta 216 
Taivallahteen rakennettava uusi purkauslaituri 52 
Taksa, kaupungin katujen kaivuutöiden 139 

» lihantarkastusaseman tarkastus- v. m. maksujen 90 
» linja-autoliikenteelle 162 
» taksametriautolla ajelusta 162—165 

Taksat ja järjestyssäännöt, liikenteelle määrätyt 7* 
Takuu, rakennuslainan 103 

» sen merkitseminen 231 
Tallin, halkokon t torin omistaman, lunastaminen . . . 46 



172* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Talonisäimöitsijäntoinien täyttäminen 153 
Talot, kaupungin, niiden hoito 281 

» » palokaluston hankkiminen niihin 261 
Taloudenhoitajantoimet, kansakoulujen, kysymys niiden yhdistämisestä 268 
Talouskoulua, kasvatusopillista, varten varat tava huoneisto 45 
Tapaturmat, korvauksen maksaminen niistä 256 
Tariffit, uudet, liikenne- ja satamamaksu- 88 
Tarkastus, au to - j a vuokra-ajuritaksojen, määräraha sitä varten asetetulle komitealle 263 

» * kaupungin tilien ja hallinnon, vuoden 1923 61 
» » vakuuskirjain 265 
» ulosottolaitoksen 63 

Tarkastus- y. m. maksujen, lihantarkastusaseman, taksa 90 
Taulukko, kaupunginkassan tilaa osoittava 64 
Tavara-aseman, suunnitellun, teettäminen 285 
Tavarahissin osto Munkkisaareen -97 
Tavaralavoja y. m. varten myönnetty lisämääräraha 98 
Teatteritalolle luovutettava tonttipaikka 13 
Tehdaskorttelien, Hermannin, jaoitus tontteihin 8 
Teiden kunnossapito 59 

» » Helsingin pitäjässä * 217 
Teknilliset laitokset, kaupungin, lisämäärärahoja niille 96 

» » » niiden hallitukselle myönnetty oikeus myöntää 
palkankorotuksia 243 

» » » » hallituksen jäsenten vaali 169 
» » » » kirjoihin vietyjen pääoma-arvojen poista-

minen 122 
» » » tulot niistä 1925 vuoden tulosäännön mukaan . . . . 129 
» » » vuoden 1925 menosääntöön niitä varten otettu 

määräraha 121 
» » » ylitetyt määrärahat 96 
» » » ks. myös Vesijohtolaitos, Kaasulaitos ja Sähkölaitos. 

Teollisuuskoulun johtokunnan jäsenten vaali 170 
Terveydellisten tutkimusten laboratoorin viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot . . . . 252 
Terveydenhoito kansakouluissa, sen uudestijärjestely / 147, 284 

» lastensuojelulautakunnan alaisten laitosten 62*— 65* 
» lisämääräraha sitä varten 93 
» sitä varten 1925 vuoden menosääntöön otettu määräraha 118 
» tulot siitä 1925 vuoden tulosäännön mukaan 129 

Terveydenhoitolautakunnan itseoikeutettujen jäsenten palkkio 88 
» jäsenten vaali 168 
» virkailijoiden viransijaisuuspalkkiot 250, 252 

Terveydenhoito-ohjesääntö, Brändön huvilakaupungin 131 
Testamentinvalvoimasta johtuneet menot 265 
Testamenttivarani käyttö 285 
Teurastamojen tutkimista varten myönnetty määräraha 101 
Teurastamon alue Sörnäsissä, erään niityn vuokraaminen 193 
Tien teettäminen kirurgiselle sairaalalle 217 
Tiilihankinnasta johtunut riita 241 
Tilaiu, kaupungin, hoito 118"" 

» » käyttö 62:15 

» » määrärahain ylitys 61. 



Asialuettelo. 467* 

Tilasto, kunnallinen, toimenpiteet sen parantamiseksi 4* 
» rakennustoiminnasta 269 

Tilastokonttori 11 julkaisujen toimittamisen jouduttaminen 269 
» julkaisutoiminta 2* 
» järjestely 2* 
» kaluston osto 260, 261 
» menot 4* 
» valtuuttaminen julkaisemaan kunnallisen asetuskokoelman kodifi-

ointi 144, 269 
» viranpitäjäin luokitus 247 
» vuosikertomus 1* 

Tilien, kaupungin, 1923 vuoden, kertomus 61 
» » » » tarkastus 61 

Tilinpäätöksen tekeminen määrät tynä ajankohtana 61 
Tilinpäätös, Vuoden 1923 . 61 
Tilintarkastajain vaali 165 
Tilitaseet, rahatoimikamarin lähettämät 64 
Tilitys sisämaahan osotettujen tavaroiden tuulaakikannannasta 10* 
Tilkka 1 B, sen vuokraaminen 185 
Tilusvaihto Merliolmassa, suostumus siihen 194 
Todistus nuhteettomuudesta, eräiden omakotialueiden vuokraajain velvollisuus 

esittää 177 
Toimikunta, julkisivupiirustusten tarkastus-, määräraha sille 263 

» » » sen johtosääntö 138 
» » » » jäsenten vaali 167 
.> » » » laatima kertomus 75* 

Toimiluvan myöntäminen uusille raitio tielinjoille 33 
Toivolan turvakoti, lisärakennustyöt siellä 49 

» » opettajanviran perustaminen sinne 152 
» » paloportaiden hankkiminen » 261 

Tontin luovuttaminen Helsingin sokeainyhdistykselle 14 
» » kirkkorakennukselle 12 

Tontinjaoitus, Käpylän ja Vallilan korttelien 214 
Tontinrajat, Käpylän korttelien 8 

» niiden korkeusmääräykset 134 
Tontit, niitä koskeva rakennusvelvollisuus 132 

» rahatoimikamarin myymät 174 
» rakennus-, Hermanni I:n, niiden luovutusehdot 23— 27 

Tontteja, Laivurinkadun n:oita 1—3 koskeva sopimus 225 
Tontti 11:0 7 Kasarminkadulla, sen rakennuttaminen 45 

» » 8 III linjalla, sen vuokraaminen 27 
» » 14 Mariankadulla, sen osto 10, 15 
» » 14 Merimiehenkadulla, sen julkisivu- ja tulisijanmuutoksiin myönnetty 

lupa 226 
» » 8 Vilhonkadulla, sitä koskevat määräykset 133 

Tonttien ja makasiinien osto 9* 
» jakaminen 4 
» korttelin n:o 449 osto 11 
» luovutus 175 
» osoitenumerojen vahvistaminen Käpylässä 215 
» sisäiset rakennusrajat 3 



174* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Tonttien, Vallilan, rakennusjärjestys 131 
» » vuokraaminen 21-—23, 28 
» » vuokraehdot 184 
» varaaminen 171 
» » kansakouluille 14 
» vesipitoisten, kuivattaminen 218 
» vuokraaminen . . 27, 28 
» yhdistäminen 4 

Tonttipaikan luovuttaminen Kansan näyttämön teatteritaloa varten 13 
» » sairaalalle 17 

Tonttiäyrien maksamisesta myönnetty vapautus 234 
Topelius, Z., paikan luovuttaminen hänelle pystytettävää muistopatsasta varten 17-— 20 
Torpan lunastuskysymyksiä 170 
Toukola, evätty anomus eräiden töiden teettämisestä siellä * 220 

» katuvalaistus siellä 98 
» siellä olevien alueiden vuokraehdot 177 
» vesipostien teettäminen sinne 218 

Tuberkuloosisairaalan paikka 15— 17 
» rakennuttaminen 38'— 41 

Tuberkulootiset henkilöt, asuntorakennuksen teettäminen heille 38, 06 
» lapset, parantolapaikkain varaaminen heille 93 

Tukkilauttojen sijoittaminen 32, 204 
Tulipalot 14* 
Tulli- ja odotuspaviljonki, Katajanokan, määräraha sen rakennuttamiseksi 263 
Tullikamari- ja liikennemaksujen kannanta Länsisatamassa 70— 72 
Tullilaitoksen huoneisto Länsisatamassa 70 
Tulo- ja menosääntö, vuoden 1925 113 
/Tuloa tuot tavat oikeudet 1925 vuoden tulosäännön mukaan 129 
Tuloveron kannannasta myönnetty korvaus 239 
Turholman lepokodin hoidokkeja koskevat määrä34cset 275 
Turkeista, kadonneista, maksettava korvaus 264 
Turvakoti, lastensuojelulautakunnan 56* 

» Toivolan, opettajatoimen asettaminen sinne 152 
Turvattomat lapset, lastensuojelulautakunnan osasto heitä varten 52* 
Tutkijalautakunnan jäsenten vaali 167 
Tuulaaki, sisämaahan osotettujen tavaroiden, niiden kannannai) tilitys 10* 
Tuulaakimaksut 69 
Tyttöjen ammattikoulun huoneiston hankkiminen 44, 212 

» » lukukauden alkamiseen hyväksytty aika f . . . . 138 
» » valtionapu 236 

Työaika, kaupungin virastojen ja laitosten 135, 275-—278 
» lämpöteknikon 136 

Työlaitoksen toiminta 26* 
Työnhakemukset, työnvälitystoimiston 06* 
Työntekijät, kaupungin töissä olevat, heidän eläkesääntönsä 109 

» » » » » palkankorotusanomuksensa 243 
» » » » » palkanmaksunsa 243 
» » » » » palkkajärjestelmänsä muuttami-

nen 74— 78 
» » » » lisämääräraha heidän sairas- ja hautaus-

apu aan varten 98 



Asialuettelo. 175* 

Työnvälitys, ravintolahenkilökunnan 95* 
Työnvälitystoimiston johtokunnan antama kertomus 95* 

» » jäsenten vaali 167 
» muut to välineiden hankinta 263 
» työnhakemukset 96* 
» valtionapu 235 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 252 

Työolot Helsingissä vuonna 1924 100* 
Työsopimuslain tulkinta 259 
Työt, ks. Yleiset työt. 
Työväenasuntojen, Kampin ja Suruttoman, vuokramaksut 196 

» rakennuttaminen 224, 83*— 84* 
Työväenopiston huoneiston hankkiminen 35 

» johtokunnan jäsenten vaali 168 
» ruotsalaisen osaston johtajaksi valittu ent. kansanopiston johtaja 

J . Österholm 155 
» suomalaisen osaston kymmenvuotisjuhlan viettämistä varten myön-

netty määräraha 264 
» toiminta 240 
» valtionapu 129, 236 

Töölö, vapaan vesipostin teettäminen sinne 218 

Uimahallin, kunnallisen, perustaminen 116* 
Uimalaitosten, kunnallisten, käyttö * 211 
Ulkoilmakonserttien järjestäminen 112* 
Ulkoilmavalokuvaamiseen myönnetty lupa 201 
Ulosottoapulaisen ikäkorotuksen laskeminen 245 

» matkoja varten Suomenlinnaan myönnetty määräraha 263 
Ulosottolaitos, sen kassahallinnon kirjanpidon valvonta 140 

» » virkailijain viransijaisuuspalkkiot 251 
» » virkain lakkauttaminen 141 
» siellä toimitettava tarkastus 63 
» sitä varten vuoden 1925 menosääntöön otettu määräraha 116 

Urheilukentän, Eläintarhan, laitteet 227 
Urheilulautakunnan antama kertomus 116* 

» jäsenten vaali 167 
Urheilun ja leikin edistämiseksi myönnetyn avustuksen jakaminen 262 
Uudestijärj estely, kaupunginvoudinkonttorin 140—142 

» kaupunkikuntain keskushallinnon, ehdotettu 157—162, 266 
» rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin 139 
» virkain 141, 142, 143, 144 
» vuokraoikeuden 30— 32 

Uutisrakennustoiminta, kunnallinen 83* 
» vuonna 1925 73* 

Uutistvöt, ehdotetut 2 2 4 

» ja suuremmat korjaustyöt, kasvatuslaitoksissa tehdyt 52* 
» lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa 43* 

Vaali, avustavan vanhemman kaupunginkirjurin 153 
» johto- ja lautakuntain jäsenten *. 166-—169 
» kaupunginpuutarhurin 155 



176* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Vaali, kaupunginvaltuutettujen ja tilintarkastajain, sen aika 165 
» kunnallisvaalien keskuslautakuntain ja vaalilautakuntain puheenjohtajan, 

jäsenten ja varajäsenten 170 
» köyhäinhoitolautakunnan apulaisjohtajan 154 
» laissa määrät tyjen lautakuntain jäsenten 170 
» lastenhuoltotarkastajan 154 
» lastensuojelulautakunnan jäsenten 166 
» Nikkilän mielisairaalan ylilääkärin 154 
» nuorisonliuoltajan 155 
» rautatiesuunnitelmaa pohtivien edustajien 171 
» revisionikonttorin avustavan reviisorin 153 
» tilintarkastajain 165 
» työväenopiston ruotsinkielisen osaston johtajan 155 
» valiokuntain ja komiteain jäsenten 166 
» vanhempainneuvoston 169 
» yksityisten laitosten ja hallitusten jäsenten 169 

Vaalilautakunnat, kunnallisvaalien, puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 170 
Vaate tilausten, valtion, jakaminen 269 
Vaatetusapua varten satamavirkailijoille myönnetty määräraha 81 
Vahtituvan rakennuttaminen Jätkäsaarelle 46 
Vakuusasiakirjojen, kaupungin, tarkastus 265 
Valaistuksen parantaminen liiran puistikossa 97 
Valiokunta, työväenopiston tonttipaikkakysymystä pohtiva, sen toimikauden peruut-

taminen 131 
Valiokuntain jäsenten vaali 166 
Valkonauhayhdistykselle myönnetty avustus 106 
Vallihaudat, anomus saada rä jäyt tää ne 227 
Vallilan kortteli n:o 584, työväenasuntojen rakennuttaminen sinne 224 

» korttelia n:o 555 koskevan välikirjan muutos 32 
» korttelien tontinjaoitus 215 
» kunnallisten työväenasuntojen lisämäärärahat 38 
» tonttien rakennusjärjestys 131 
» » vuokraehdot 184 
» » vuokraus 21-—'23, 28 

Valmistava poikain ammattikoulu, sen valtionapu 236 
» » » työpajan rakentaminen sen tarpeisiin 44 

Valtionapu, ammattikoulujen 129, 236 
» kansakoulujen 129, 236 
» kansanlastentarliain 129, 236 
» kasvatuslaitosten 235 
/ kaupunginorkesterin 129 

» lastenkotien 44* 
» työnvälityksestä 235 
» työväenopiston 129, 236 

Valtionrautateille, Suomen, luovutettu alue 215 
Valvoja, kansanpuistojen, hänelle myönnetty kesäloma 281 

» » moottoriveneen osto hänelle 261 
» » palkkio hänen sijaiselleen 250 

Vanhaankaupunkiin Oulunkylästä johtavan tien korjaus 217 
Vanhempainneuvoston vaali • 
Vankeusyhdistykselle, Suomen, myönnetty avustus 107 



Asialuettelo. 177* 

Vapautus komiteain ja johto- ja lautakuntain jäsenyydestä J66 
Varastoalueet, niiden vuokraaminen 185 

» vuokratut, numerolaattain hankkiminen niihin 261 
Varastopalstain tarkastus 199 
Varat, kadonneet, niiden korvaaminen 239 

» kavalletut, toimenpiteet niiden johdosta 239 
» ryöstetyt, evätty korvausanomus 240 

Varatut tontit 14, 174 
Variksien tappamiseen myönnetty lupa 206 
Vasluunvapaus kaupungin johto- ja lautakunnille 63 

» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johto-
kunnalle 63 

Vedenkantaja, veistos, sen paikka 226 
Vedentutkimuksia varten Nikkilän mielisairaalassa myönnetty määräraha 218 
Veistoteoksen, lahjoitetun, vastaanottaminen 111 

» paikan vahvistaminen 226 
» - tarjoaminen kaupungille s 270 

Velat, kaupungin 115 
Venäjän valtion kiinteistöjen vapauttaminen tonttiveron maksamisesta 234 
Verojen perimisen vaikeudet kunnallisissa työväenasunnoissa 238 
Veromäärän, perityn, suorittamisen laiminlyöminen 275 
Verot, ulkomailla oleskelevien verovelvollisten, niiden periminen 242 

» ulosmitattaviksi annetut, niiden tilityksen kiirehtiminen 231 
Verotus, tulot siitä 1925 vuoden tulosäännön mukaan 130 

» verovelvollisen henkilön, siitä tehtävä poisto 72 
Verotuslautakunnan jäsenten vaali 167 

» tulo-ja omaisuusverotuksen, jäsenten vaali 170 
Verotusvalmistelukunnan antama kertomus 107* 

» kaluston osto 260 
» uusien virkain perustaminen 150 
» vuoden 1925 menosääntöön otettu määräraha 117 

Verovelvollisille henkilöille, ulkomailla oleskeleville, pantujen verojen periminen . . . . 242 
Veroäyrien suuruuden vahvistaminen 234 
Veroäyrit, verotusvalmistelukunnan panemat 108* 
Vesi- ja viemärijohtojen teettäminen Räpylään 218 
Vesijohdon korjaukseen myönnetty määräraha 218 

» teettäminen Bengtsarin laitokseen 219 
» . » eräihin Meilahden huviloihin 53 
» » Pakaankatuun 53 
» » Suomenlinnaan 218 

Vesijohtoja varten m y ö n n e t t y määräraha 5 8 

Vesijohtolaitoksen lisämääärärahat 
» tulot vuoden 1925 tulosäännön mukaan 129 
» viranpitäjäin luokitus 
» vuoden 1925 menosääntöön otetut määrärahat 121 
» ylitetyt määrärahat 

Vesijohtoputkien kuntoonlaittaminen kansakoulussa ^ 
Vesijohto tunnelin teettäminen rautatiepenkereen alle Alppilan luona ->3 
Vesipostien teettäminen ~ 
Vesirakennusten y. m. kunnossapito ( ' 
Viemäri- ja vesijohtojen asettaminen Räpylään 2 1 8 

OQ* 
Kunnall. kert. 1924. 



178* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Viemärijohtoja koskevia tietoja 275 
» varten myönnetty määräraha 37, 41, 00 

Viemärijohtojen, keskusvankilan edustalla olevain, pitennys 21 (j 
Viertoteiden kunnossapito 59 
Viisivuotisrahoittamissuunnitelman laadinta 232 
Vikin kruunun virkatalon erään alueen luovutus 190 

» » ottaminen vuokralle 196 
Viranpitäjät, kunnalliset, evätty anomus heidän palkankorotuksestaan 79 

» » heidän palkkainsa maksaminen 243 
» » » palkkausjärjestelmänsä muuttaniinen . . . . 72— 78 
» » heille myönnetyt palkankorotukset 79— 81 
» » » tulevat luontoisedut 249 
» » oikeus asua kaupungin ulkopuolella 283 
» » » kesälomaan 283 
» » » pitää sivuvirkoja 282 
» » rekisterin laatiminen heistä 282 
» » uusi eläkesääntö heille 78 

Viransijaisuuspalkkiot, myönnetyt 84, 85, 244, 249—250, 251—254 
Virastot, kaupungin, niiden virka-aika 135, 275—278 

» » niitä varten 1925 vuoden menosääntöön otettu määräraha . . . . 115 
Virastotalon rakennuttaminen 45 
Virkaloma, oikeus siihen 259 

» viranpitäjäin, sen järjestäminen 283 
Virkamiehet ks. Viranpitäjät. 
Virkapuku, satamavirkailijain, vahvistettu 137 
Virkavapauksia, myönnettyjä 155 
Virkavapaus, oikeus kantaa palkkaa sen aikana 82— 84 
Virkavuosien laskeminen 85 

» » evätty esitys oikeudesta siihen 86, 256 
» » myönnetty oikeus siihen 85 

Virkistyshuoneiden järjestäminen satamatyöläisille 46, 7* 
Virutushuoneiden aukioloaika 275 

» viranpitäjät 281 
Virutushuonetaksan vahvistaminen 2.5 
Voimajohto Brändön ja Sörnäsin niemekkeen välisen salmen yli 9* 
Vuokra, Hertonäsin, lykkäystä sen maksamisessa 242 
Vuokra-ajuripuhelimet, maksun kantaminen kaupungin asettamien käyttämisestä 219 

» » niiden hoito , 269 
Vuokra-ajuritaksan ehdotus 162—165 
Vuokraaminen, Vikin kruununvirkatalon 196 
Vuokraehdot, eräiden Vallilan tonttien 184 
Vuokrajaosto, sosialilautakunnan 83* 
Vuokramaksut, Kampin ja Suruttoman työväenasuntojen 196 

» maksamattomain velkominen 194 
Vuokransäännöstelyn mahdollinen pitentäminen 266—267 
Vuokrantarkkailulautakunnan antama vuosikertomus 106* 

» arkiston säilytys 268 
» kaluston osto 260 

Vuokraoikeuden kiinnitys 198 
» pitennyksen epääminen 190 
» pitennys 29, 188 
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Vuokraoikeuden siirto 190 
» uudestijärj estely 30 

Vuokrariidan ratkaiseminen 214 
Vuokrasopimukset, irtisanotut 193 

» Kumtähden siirtolapuutarhoja koskevat 20 
» muutetut 30, 183 
» niiden leimaverotus 239 
» peruutetut 184 

Vuokrat kauppahallissa , 199 
» rahatoimikamarin vahvistamat 210, 238 

Vuokra tiedustelun järjestäminen 269' 
Vuokraus, alueen bensiinisäiliöitä varten 188 

» asuntotonttien ja -alueiden 177 
» Eknäsin tilan 184, 197 
» hiilivarastopaikkain 195 
» huvila-alueiden 184 
» laidunmaitten 206 
;> maa-alueiden 28 
» niityn 193 
» ravintolain 212 
» Storkärr alueen 184 
» Tilkan I B 185 
» tonttien • 21—23, 27, 28 
» varasto- y. m. alueiden 185 

\Vuorenheimo, T., lastentarhanjohtajatar, lainan myöntäminen hänelle 231 
Vuositilintarkastajat, sihteerin ottaminen heille 63 
Vähittäismyyntiasemain, bensiinin, perustamiseen myönnetty oikeus 29 
Välikirja koskeva koirain ja kissain lopettamista . 264 

» ks. myös Sopimus. 
Vävarsin sotilasvirkataloon kuuluvan alueen käyttö • 225 
Väyläin aukipito talvisaikaan 8* 

» Helsinkiin johtavien, valaiseminen 51-— 52 
Väärinlaskurahojen osoittaminen 264 

Yhdistäminen, tonttien 4 
Yleiset paikat, niiden kunnossapito 59 

» » niitä varten vuoden 1925 menosääntöön otettu määräraha 124 
» rasitukset, niitä varten vuoden 1925 menosääntöön otettu määräraha 117 
» työt, luettelo teetettäväksi suunnitelluista 225 
» » niiden hallitukselle myönnetty oikeus yksityisten kiinteiden palkka-

sopimusten tekemiseen 243 
» » niitä varten myönnetty lisämääräraha 47 
» » rahatoimikamarin valtuuttaminen määräämään niiden aloittamisen 

ajankohta 125 
» » sen hallitukselle myönnetty lisämääräraha 97 
» » » hallituksen antama vuosikertomus 128* 
» » » » jäsenten vaali 169 
» » tulot niistä vuoden 1925 tulosäännön mukaan 130 
» » vuoden 1925 menosääntöön niitä varten otettu määräraha 123 

Yleishyödyllisen rakennustoiminnan avustaminen . . . . 66, 101—103, 237—238, 86* 
>> » edistämislainarahasto 83*, 91* 



180* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustaminen 105—108, 87* 
Yleisten rakennusten ylihallituksen ja julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan 

välinen yhteistyö 75* 
Ylitetyt määrärahat 61, 96, 97, 98 
Ylityöstä kaupungin virastoissa maksettu korvaus 135, 214 
Yritysten ja laitosten, yleishyödyllisten, avustaminen 105—108, 87* 

Avansgrund, kiinteän majakan rakentaminen sinne 51 
Äänestysalueet, kaupungin jakaminen uusiin 157 

Österholm, J., kansanopistonjohtaja, otettu työväenopiston ruotsinkielisen osaston-
johtajaksi 155 



Julkaisuluettelo. 

A. Helsingin kaupungin t i lasto. 

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

II. Ulkomaan kauppa. Helsingin kaupungin tilastokonttorin julkaisema. 
1 - 1 0 . 1916-25. 

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

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknillis-
ten laitosten hallituksen julkaisema. 
1 - 1 0 . 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 vuosikir ja . Helsingin kaupungin tilasto-
konttorin julkaisema. 

5 - 1 1 . 1909—15. 
12—19. 1919—26. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnall ishall innosta. Helsingin kaupungin 
tilastokonttorin julkaisema. 
21—37. 1908—24. 

D. Helsingin kaupungin kunnall iskalenteri . 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 j ulkaisema. 
1—3. 1923—25. 

F. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset . Kunnallinen käsiki r ja . Helsingin 
kaupungin tilastokonttorin julkaisema. 
1 vihko. 


