
ASIALUETTELO. 
Aaltio, E. A., varatuomari, valittu lastenhuoltotarkastajaksi ja samalla lastenvalvo-

jaksi 141 
Aikataulut liikennettä varten kansanpuistoihin., vahvistetut 249 
Aitauksen rakentaminen Tähtitorninmäelle 208 
Ajomiesten, puhtaanapitolaitoksen palveluksessa olevien, palkat 86 
Alkoholipitoisia aineita, oikeus myydä denaturoituja 146 
Alkoholipitoisten aineiden liikennemaksut, evätty anomus niiden alentamisesta 217 
Alkoholistiparantola Turva, määräraha sitä varten 92 
Alppilan kohdalla olevan rautatiepenkereen alainen vesijohtotunneli, määräraha 

sitä varten 49 
Alueita, kaupungin, vuokralle annettaessa noudatettavat säännöt 22 
Aluelääkärille, Töölön, myönnetty virkaero 139 
Aluelääkärin vaali 141 
Ammattien edistämislaitoksen johtokunnan jäsenten vaali 151 

» ylitarkastajan viran järjestely 129 
Ammattientarkastajani vaali 141 
Ammattientarkastuksen johto 139 
Ammattiholhoojan, lastensuojelulautakunnan toiminta 39* 
Ammattikurssien järjestäminen työttömille naisille 84, 235, 100* 

» valtionapu 217 
Ammattiopetuslaitosten johtokunnan jäsenten vaali 150 

» sääntöjen vahvistaminen 132 
Ammattioppilaslautakunnan antama kertomus 91* 

» jäsenten vaali 149 
» kanslistin luokitus 226 

Ampumaradan perustaminen Harakan saarelle 145 
Anneberg n:o 3, siellä olevien laitteiden lahjoittaminen kaupungille 25 

» » sitä koskevan vuokraoikeuden pitennys 25 
Apurahat, niitä varten 1926 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 113 

» opintomatkoja varten myönnetyt 239 
» ks. myös Avustukset. 

Arabiaan rakennettava raitiotielinja 28 
Arbetets vänner yhdistykselle luovutettava huoneisto 187 
Arkaadin rakentaminen kadun poikki 195 
Asemakartta, Korpas-Ruskeasuon siirtolapuutarhan, hyväksytty 192, 90* 
Asevelvollisuuskutsuntaa varten hankittava huoneisto 192 
Aspelund, A., hammaslääkäri, valittu kunnallisen hammaspoliklinikan johtajaksi . . 141 
Asuinhuoneistojen luovuttaminen kaupungin taloista 17* 
Asuin- ja koulurakennusten, Ryttylän kasvatuslaitoksen, rakentamista varten myön-

netty valtionapu 217 



Asialuettelo. 143* 

Asuinrakennuksen teettäminen tuberkuiootisille henkilöille 33 
Asuntojen käyttöoikeus, korttelissa nro 468, Tykistöpihalla, sijaitsevani 31 
Asuntokongressi, kaupungin edustajain vaali siihen 257 
Asuntolaivojen sijoittaminen kaupungin satamiin satamatyöläisten käytettäviksi . . 21, 

178, 6* 
Asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain hallitusten jäsenten vaali 259 
Asuntotonttien ja -alueiden vuokraus 156 
Asuntotuotanto, kunnallinen 31, 80* 
Asutusalueiden, Kumtähden ja Käpylän uusien, jaoituskaavat 8, 194 
Ateneumitontin erään osan käyttö kadun leventämiseen 195 
Autoasemat, puhelinkaappien pystyttäminen niille 200 
Autobussiliikenne, oikeus harjoit taa 178 

» sen kieltäminen 179 
» » ohjesääntö 143, 178 
» » taksan korottaminen 216 
» sitä koskeva tilasto 3* 

Autobussitien järjestäminen 196 
Autoja, oikeus käyt tää raskaampia 180 
Autokeskuksen, kunnallisen, perustaminen 103 
Autoliikenne, ammattimainen, evätty anomus sen harjoittamisesta 145 
Automaksuja, kaupungin viranpitäjäin virkamatkoista, koskeva päätös 103 
Auton lahjoittaminen palolaitokselle 99 

>) osto palolaitokselle 240 
Autonohjaajakurssin kustantaminen rahatoimikamarin vahtimestarille 246 
Autopuhelinkeskuksen perustaminen 201 
Autotaksan muutoksista annettu lausunto 144 
Autotallin sisustaminen 41 
Avustaminen, voimistelusalin rakentamisen 95 

» yleishyödyllisen rakennustoiminnan 96, 218, 83* 
» yleishyödyllisten yritysten ja laitosten 90—92, 84* 

Avustetut, lahjoitettujen varojen koroilla 32* 
Avustuksensaajat, köyhäinhoidon 21* 
Avustukset asevelvollisten perheille, niiden tilittäminen 103 

» Kansalaiskorkeakoululle 94 
» kesäsiirtolalle 93 
» kongressien y. m 95 
» Konvalescenthem—Toipumakotiyhdistykselle 93 
» kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahastosta jaetut . . ' 239 
» köyhäinhoidon jakamia suoranaisia 28* 

» Maitopisarayhdistykselle myönnetyt 94 
» ruotsinkieliselle pikkukouluseminaarille 94 
» teattereille 95 
» tehdaslaitokselle 94 
» työttömille 94 

Avustus Käpylän vapaaehtoiselle palokunnalle 93 
Avustusanomus lentosatamaa varten, evätty 238 
Avustusrahastot, palokunnan 14* 
Avustusten jakamiseksi vahvistetut ohjeet 17* 

Bengtsärin kasvatuslaitoksen uutisrakennustyöt 46* 
Bensiinin osto raittiuslautakunnan moottorikulkuneuvoja varten 240 



144* XXV. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Bensiininjakeluasemia koskevia kysymyksiä 183 
Brage-yhdistyksen avustaminen 90 
Brändö gård aktiebolag yhtiön osakkeiden ostotarjouksen epääminen 153 

Caritas-kesäsiirtolan avustaminen 91 

Dammen nimisen Oulunkylän huvilan korjaukset 206 
Degerön palstain ostotarjouksen epääminen 153 
Desinlioimis- ja syöpäläishävityslaitoksen, uudenaikaisen, perustaminen 257 
Diaarin pito rahatoimikonttorissa 248 
Diakonissalaitokselle rakennettava raitiotielinja 25 
Dnjeprkarin räjäyttäminen 44 

Ebeneserkodin johtajat taren ja opettajakunnan nimittämistapa 133 
Edustusmäärärahoja, myönnettyjä 245 
Eknäsin tilan tulo- ja lähtökatselmus 170 

» » vuokrakauden pitennys 170 
Elatusvelvollisten takaisinmaksuvelvollisuus 19* 
Elinkautiseläkkeet, myönnetyt 97 
Elinkeino-oikeusanomukset 145 
Elinkustannusindeksiluvun laskeminen 65, 2* 
Elinkustannustiedustelun järjestäminen . . 250, 3* 
Eläinlääkintäbakteriologin johtosäännöt 129 
Eläinlääkärinvirkain, kaupungin, uudestijärjestely 129 
Eläintarha, Korkeasaaren 123* 
Eläintarhan, itäisen, lammikkojen luona olevan puistoalueen kuntoonpanettaminen . . 199 

» kasvihuoneen korjaukset 41 
» pallokentän laajentaminen 24 
» septiktankkilaitoksen vahvistaminen ja uudestaanrakentaminen 50, 199, 258 

Eläkeanomukset, evätyt 98 
Eläkemääräin, myönnettyjen, tarkastus 224 
Eläkkeet, myönnetyt 97, 235—237 

» niitä varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 113 
Eläkkeiden, kunnallisten, laskemisperusteet 66 

» työntekijäin leskien, myöntämisen periaatteet 224 
Elätteelle antamat henkilöt, köyhäinhoidon 27* 
Elätteelleanto, mielenvikaisten 131 
Erhelaskumäärärahojen jako 246 

» poistaminen talousarviosta 102 
Eroamisvelvollisuus, kaupungin viranpitäjäin 140 
Eteläsatama, määräraha töitä varten siellä 48 

>> viemärijohtojen korjaaminen siellä 200 
Eureka, Asunto-osakeyhtiö, sen huoneistojen vuokraamisoikeus 220 

Fabritius, H., Kivelän sairaalan ylilääkäri, hänelle myönnetty virkaero 140 
Finlands allmänna svenska folkskollärar- och lärarinneförening-nimisen yhdistyksen 

Helsingin piirin avustaminen 91 
Florantien leventäminen 196 

» tasoittaminen 52 
Fredriksbergin tila, viemäriverkon ulottaminen sinne 199 
Fredriksperin lastenseimen avustaminen 91 
Fylgia nuorisoseuran avustaminen 90 



Asialuettelo. 145* 

Haagan raitiotielinjan maksujen korottaminen 76 
Haapalan höyrysahan ja kaupungin välisen riita-asian järjestäminen 221 
v. Haartman, J., kunnallispormestari, hänen kuolemansa aiheuttamat toimenpiteet 

71, 139, 247 
Hagelstam, J., professori, hänelle myönnetty oikeus pysyä virassaan sairaalan ylilää-

kärinä 140 
Halkotarhan, metsähallituksen Lapinniemellä sijaitsevan, siirtäminen 12, 19, 255 
Hallintojaosto, kunnan työväenasuntojen 80*, 84* 

» yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahaston . . 80*, 88* 
Hallitukset ja lautakunnat, kaupungin, niiden puheenjohtajäin palkkioiden korotus 103 

» » » » vapautus niiden jäsenyydestä 147 
Hammaspoliklinikka, kunnallinen, ks. Kunnallinen hammaspoliklinikka. 
Harakan saari, ampumaradan perustaminen sinne 145 
Haudan hoitaminen 209 
Hautausapu, kuolinpesälle suoritettu 238 
Hautausapua kaupungin työntekijöille koskeva päätös 86 
Hautausmaan perustaminen 21 
Helo, J., rahatoimenjohtaja, hänelle myönnetty virkaero 140 
Helsingfors svenska folkhögskola nimisen opiston avustaminen 90 
Helsingin anniskeluosakeyhtiön varoja koskeva oikeudenkäynti 214 

» kansankonservatorion avustaminen 92 
» kasvatusopillisen talouskoulun avustaminen 92 
» kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o l :n osakkeiden lunastaminen 219 
» » » » 2:n osakkeiden merkitseminen 96 
» kaupunkilähetykselle myönnetty avustus 91 
» kuuromykkäyhdistykselle myönnetty avustus 90 
» käsityökoulun huoneisto 30 
» makasiiniosakeyhtiön kanssa tehty sopimus maksujen kannosta Länsisata-

massa 62 
» Mariayhdistyksen avustaminen 92 
» nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 90, 238 
» » naisten » » » 90 
» opettajaliiton puutarhatoimikunnan avustaminen 91 
» raittiusseuran avustaminen 92 
» —Risteen rautatiesuunnitelma 150 
» —Satakunnan rautatiesuunnitelma 41 
» sokeainyhdistvkselle luovutetava tontti 15 
» sokeainyhdistyksen avustaminen 92 
» sosialidemokraattisen nuorisoyhdistyksen avustaminen 91 
» taloustyöntekijäin yhdistyksen avustaminen 91 
» työväenyhdistyksen avustaminen 91 

Henkikirjoituksen, Helsingin, uudestaanjärjestely 123—126 
» suorittaminen kaupungin omistamilla alueilla 225 

Henkilökohtaiset palkanlisäykset, myönnetyt 68 
Henkilö vaa'an pitämiseen myönnetty oikeus 174 
Hermanniin rakennettava soittolava 208 
Hermannin poliisivartiokonttoria varten vuokrattu huoneisto 190 

» tonttien pitennetty vuokra-aika 87* 
Hernesaarella olevien rakennusten poistaminen 182 
Hernesaari, toimenpiteet spriikaupan ehkäisemiseksi siellä 248 
Hertonäs, maihin nousemisesta sinne vahvistettu uhkasakko 204 

Kunnall. kert. 1925. 19* 



146* XXV. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Hertonäsin alueen käyttöoikeus 162 
> huvilain osto 152 
> » poistaminen 182 
> » valvonta 233 
» kesähuvilain käyttö 188 
» käyttö 258 
»> —Oulunkylän rautatien toimiluvan pitentäminen 203 
» säterin suorittamattomat vuokramaksut 169 
> torppa, korvaus maanparannustöistä siellä 153 
> vuokra-alueiden lunastaminen 161 

vuokrapalstan jako 161 
Hertonäsissä suoritettava henkikirjoitus 225 
Hesperian puistossa olevan asuinrakennuksen poistaminen 182 
Hiekanottoon myönnetty lupa 180 
Hietaniemen alueen käyttö 17 

» öljysataman jaoitussuunnitelma 6* 
Hiihtomäkien järjestäminen 177 
Hiilivarasiopaikkain vuokraaminen 168 
Holhouslautakunnan jäsenten* vaali 149 

» laatima vuosikertomus 74* 
» viranpitäjäin palkankorotus 68 

Huoneisto, Arbetets vänner yhdistyksen 187 
» Helsingin käsityökoulun 30 
» sairaanhoitajatarkoulun 29 

Huoneistojen hankkiminen asunnottomille perheille 258 
» kaupungin talojen, vuokrain vahvistaminen 189 

Huoneiston hankkiminen kahdelle suomenkieliselle kansakoululuokalle Käpylässä 30, 191 
» Hyvösen lastenkodin, sisustaminen 205 
» rahatoimikonttorin, muutosralcennustyöt 204 
» vuokran, tu lo - ja omaisuusverolautakunnan, vahvistaminen 189 

Huoneistot, Marian sairaalan lääkärien, niiden käyttö 40 
» poliisilaitoksen, korjaukset niissä 205 
» rahatoimikamarin vuokraamat 190 

Hu pii, V., johtaja, valittu rahatoimenjohta jaksi 140 
Huutokaupan, Vallilan vuokratontin, julistaminen 153 
Huutokauppa, bensiininjakeluasemain 183 

:> katukauppaoikeuksien 172, 173 
Huutokauppaliikkeen harjoittamiseen myönnetty lupa 145 
Huvilain, Hertonäsin, osto 152 

» » poistaminen 182 
Huvitilaisuuksien järjestäminen eräinä määrättyinä aikoina 128 
Hylkyjen poistaminen 204 
Hyvösen lastenkodin huoneiston sisustaminen 205 

>> » johtajattareksi valittu sairaanhoitajatar E. J. Siirala 254 
» » talousarvio, rahatoimikamarin vahvistama 220 

Hätäaputyöläisten palkat 84, 235 
Hätäaputyön saamisen ehdot 235, 92'"" 
Hätäaputöiden järjestäminen 35, 54, 200, 16*, 129* 

» valvonnasta anotun palkkion epääminen 233 
Häätö, vuokraajan 171 
Höyrykattilan, uuden, hankkiminen kunnallisille tvöväenasunnoille 206 



Asialuettelo. 147* 

Ikäkorotukset, kaupungin työntekijäin, evättyjä anomuksia 86, 234 
» oikeus virkavuosien laskemiseen niitä varten 72—74, 225 

Ikäkorotuksista, kansakoulunopettajille maksetuista, saatu valtionapu 217 
Ikäkorotus, viransijaisen oikeuttaminen sen saamiseen 72 
Ilmapuristinlaitteen osto 81, 241 
Ilmatieteelliselle keskuslaitokselle teetetyn uutisrakennuksen jälkitarkastus 186 
Ilmoitustaulut, raatihuoneen, määräraha niiden hankkimiseksi 240 
Ilmoitusten, kunnallisten, julkaiseminen 118 
Indeksiluvun, elinkustannus-, laskemistapa 65, 3J 

Inventtaajain, kaupungin irtaimen omaisuuden, vaali 148 
» kaupunginkassan, vaali 148 
» kaupunginkirjaston, » 146 
» palkkio 75 

Irtaimisto ja kalusto, palokunnan 14 
Istuttamista, puiden ja pensaiden, varten myönnetty määräraha 199 
Istutusten hoito 136 

» hoitomaksujen korottaminen 194 

Jakolaitosta kaupungeissa koskeva lakiehdotus 258 
Jalkakäytävän tasoittaminen, Kulneffkadun tontin nro 4 viereisen 196 
Jaoituskaava, Kumtähden omakotialueen 8, 192, 194, 87 

» Taivaskallion huvila-alueen 8, 192, 194. 87 
>> Vallilan kivitalotonttien 8 
» » sen muuttaminen 9 
» ks. myös Kaupunginasemakaava. 

Jaoitussuunnitelma, Hietaniemen öljysataman 6 
Johtoja ja raiteita, oikeus teettää . . . 174 
Johtojen, sähkö-, korvaaminen 198 

>> >> siirto 198 
Johtoloistojen, Lauttasaaren ja Saukonkarin, hoito ja kunnossapito 204 

» luovutustarkastus 256 
Johtosäännöt, ammattiopetuslaitosten kunnallisten tarkastajain 132 

» kaupungineläinlääkärin, lihantarkastusaseman ja eläinlääkintäbakte-
riologin 129 

Johtosääntöehdotus, kaupunginlääkärien uusi 257 
Julkaisut, ilmestyneet tilastolliset 2 
Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan jäsenten vaali 149 

» » laatima kertomus 71 
Järjestely, ratapihaan rajoittuvien alueiden 4, 193, 245 
Järjestyssäännöt, satamatyömiesten ruokailu ja odotushuoneissa noudatettavat . . . . 5 
Jäsenyys komiteoissa ja valiokunnissa, hyvitys siitä 75 

» yhdistyksissä, kaupungin 142 
Jätteiden kuormauspaikkain osoittaminen 203 

» vastaanottomaksujen korottaminen 216 
Jääkarhujen osto 242 
Jään hankkiminen Korkeasaareen 180 

» ottamisen maksujen korotus 180 
» ottoon myönnetty lupa 180 

Kaasujohdon vetäminen Kaivohuoneelle 198 
Kaasulaitoksen uunien uudestaanrakentaminen 49 



148* XXV. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Kaasulaitoksen vuorotyöntekijäin loma-aika 255 
» ylitetyt määrärahat 81 

Kaasulaitos, sitä varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 107 
» tulot siitä vuoden 1926 tulosäännön mukaan 116 

Kadun kiveäminen 195 
» poikki rakennettava arkaadi ja tunneli 195 

Kadunjärjestelyä varten luovutettavat vuokra-alueet 160 
Kadut ja yleiset paikat, niiden alaiset vesijohdot 48 

» > » » >> korjaukset ja kunnossapito 54 
» » » » » laajentaminen 53, 195, 196 
» » » » tasoittaminen 52, 53, 196, 131* 

Kahvilain y. m. aukioloaika 127, 145 
Kaisaniemi, sen puiston uudestaanjärjestäminen 56 

» sitä esittävän mallin vastaanottaminen 209 
Kaiteen rakentaminen Pasilasta Käpylään vievän tien varrelle 208 
Kaitsijain, makkaratehtaiden, palkkajärjestely 223 
Kaivohuone, kaasu johdon vetäminen sinne 198 
Kaivopuiston erään tien rakentamisesta anotun korvauksen epääminen 222 
Kallion urheilukentän vartiointi 254 
Kallioon rakennettava soittolava 108 
Kaluston osto kaupungin laitoksille ja lautakunnille 80, 243 
Kamiinien osto ruotsinkielisille kansakouluille 241 
Kamiiniputkia varten myönnetty määräraha 206 
Kannanta, kaupungille tulevien maksujen, Länsisatamassa 62, 78 

» kunnallisverojen 65 
Kannattavaisuuslaskelma, kaupungin kiinteistöjen 248 
Kansainvälisen sairaanhoitajatarliiton kongressi Helsingissä, sen avustaminen 95 
Kansainväliset kaupunkipäivät Pariisissa, kaupungin osanotto niihin 95, 151 
Kansakouluhuoneiston luovuttaminen yösijaksi opintomatkailijoille 188 
Kansakouluhuoneistot, tulenvaaran estäminen niissä 205 
Kansakoulujen jatkoluokkain opettajain luokitus 67 

» kustannusten supistaminen 257 
» määrärahain ylittäminen 80 
» ruotsinkielisten, johtokunnan jäsenten vaali 150 
» » taloudenhoitajan palkan vahvistaminen 224 
»> suomenkielisten, johtokunnan jäsenten vaali 149 
» tuntiopettajain palkkionkorotus 70 
» valtionapu 217 

voimistelusalien luovuttaminen urheiluseurain käytettäväksi 30 
Kansakoululasten ruokinnan järjestäminen 94 
Kansakoululuokkaa, Käpylän kaksi suomenkielistä, huoneiston hankkiminen niille 30, 191 

» » » » niiden tarpeiksi rakennettava käy-
. mälä 208 

Kansakoulunopettajani ikäkorotukset, valtionapu niitä varten 217 
Kansakoulunopettajiston palkkaus 66, 224 
Kansakoulut, evätty anomus siivoojattarien luokituksesta niissä 226 

» opetuksen kuunteleminen niissä 132 
» ruotsinkieliset, huoneiston vuokraaminen niille 191 
» » kamiinien osto niille 241 
» » niihin otettu lisäksi uusi kouluhoitajatar 132 
» suksien osto niihin 114* 



Asialuettelo. 149* 

Kansalaiskorkeakoulun evätty avustusanomus 94 
Kansalaisoikeushakemukset, Suomen 145 
Kansanlastentarhain johtokunnan jäsenten vaali 150 

» valtionapu 218 
Kansanlastentarhan huoneiston laajentaminen 191 
Kansanpuistojen liikenne 122* 

» valvojalle ostettava kalusto 244 
» valvojan antama kertomus 122* 
» » kesäloma 252 

Kansanpuistot, liikennettä varten niihin vahvistetut aikataulut 249 
Kantokustannukset, tulo- ja omaisuusveron, valtion korvaamat 218 
Kapinan vuonna 1918 osaaottaneen viranpitäjän takaisin ottaminen toimeensa 141 
Kappaletavaraa varten Katajanokalle rakennettava asema 6* 
Kassantarkastus, rahatoimikonttorin 214 
Kasvatuslaitokseen, Ryttylän, perustettava uusi virka 253 
Kasvatuslaitos, Ryttylän, sen asemakaava 186 

» » uuden koulurakennuksen työkustannukset 36 
» » valtionapu sen koulu- ja asuntolarakennusta varten 208, 217 
» Sjötorpin, sitä varten vuokratut rakennukset 190 
» Vanjoen, sen rakennusten vuokrasopimuksen pidentäminen 191 

Kasvatuslaitosten toimintaa koskeva kertomus 43* 
» valtionapu 217 
» viran pitäjäin ikäkorotus 226 
» vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 104 

Kasvihuone, Eläintarhan, sen lämmityskattilani korjaus 41 
Katajanokalle rakennettava asema kappaletavaraa varten 6* 
Katsastus, bensiinin varastoimis- ja vähittäismyyntipaikkain 184 

» Eknäsin tilan 170 
» kaupungin kiinteän omaisuuden, määräraha sitä varten 259 
» raitioteiden 201 
» uutisrakennuksen 186 

Katsojakorokkeen osto 242 
Katu, viemärijohdon laskeminen sen alle 50 
Katuannnatinharjoit tajien, alaikäisten, valvonta 53* 
Katu- ja laiturivalaistusta varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha . . . . 112 
Katujen koekastelu sulfiittilipeällä 248 

» nimien tarkastaminen 257 
» puhtaanapito 139* 

Katukauppa 45, 172—174 
Katuliikenneloiston pystyttäminen Länt. viertotielle 195 
Katumuurin siirtäminen 195 
Katuvalaistus 58, 197 
Kauppa, k a t u - j a kioski- 45, 172—174 
Kauppahallien myyntipaikkojen korotetut vuokrat 172 

» lisämäärärahat 242 
» puhtaanapito 188 
» viranpitäjät 252 

Kauppahallit ja kauppatorit, niitä varten vuoden 1926 menosääntöön otettu mää-
räraha 112 

» » » tulot niistä vuoden 1926 tulosäännön mukaan 117 
Kauppakorkeakoulun johtokunnan jäsenten vaali 151 



150* XXV. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Kauppaopistoja varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 106 
Kaupunginasemakaava, Lapinniemen eteläosan 4 

» ratapihaan rajoit tuvan alueen 8, 147, 193, 245 
» Salmisaaren 4, 193 
» Töölön eteläosan .· 4-— 8 
» XV kaupunginosan, vahvistettu 3 
» ks. myös Jaoituskaava. 

Kaupunginasemakaavalainsäädännön ehdotuksen tarkastus 258 
Kaupunginasemakaavanmuutokset, sisäasiainministeriön vahvistamat 192 
Kaupunginasemakaavanmuutos, VII kaup. os. korttelin nro 100 a tonttia nro 1 

koskeva 9 
» XIV kaup. os. korttelia n:o 479 koskeva 9 

Kaupungineläinlääkärin johtosääntö 129 
» kesäloma 254 
» virkaatekevän, palkkionkorotus 69 

Kaupungininsinöörille myönnetty virkaero 140 
Kaupungininsinöörin viran täyttäminen 141 
Kaupunginkassan tilaa valaiseva taulukko 60 
Kaupunginkirjasto, kirjastonhoitajan viran pätevyysehdot 133 

» Käpylään perustettava haaraosasto 134, 60* 
Kaupunginkirjaston inventtaajain vaali 146 

» haaraosastojen huoneistot 191 
» hallituksen antama vuosikertomus 60* 
» » jäsenten vaali 150 
» kirjavarasto 61*, 65* 
» laajentaminen 134 
» lainausliike 61* 
» lisämääräraha 80 
» lukusalit 64* 
» menot ja tulot 66* 
» viranpitäjäin palkkaus 224 
» » viransijaisuuspalkkiot 231, 232 

Kaupunginlääkärien uusi johtosääntöehdotus 257 
Kaupunginmuseo, lisämääräraha sille 241 

» sen johtokunnan antama kertomus 106* 
» » » vaali 150 
» siellä säilytettävä vanha tykki 241 
» sinne otettu vesivärimaalaus 81 

Kaupunginorkesterin menoja koskeva selvitys 106 
» saatava Suomalaiselta oopperaosakeyhtiöltä ' 221 
»> taloudellinen tulos 109* 
» toiminta 108* 
» vuokraaminen maaseudulle 110* 

Kaupunginosa XV, sen rakennusjärjestys 118 
» » » tonttien luovutusehdot 22 

Kaupunginportin, n. s. vanhan, paikan osoittaminen 209 
Kaupunginpuutarhassa olevien asuntojen käyt t tö 187 
Kaupunginpuutarhurin, avustavan, palkan vahvistaminen 227 

» tehtävät 253 
Kaupungintalon perustuksen lujittaminen 205 

v uuden, rakentaminen 61, 118 



Asialuettelo. 151* 

Kaupunginvaltuuston esityslistain sisältö 118 
» kokoonpano 1 
» kokoukset 2 
» puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 75 
» sihteerintoimen siirtäminen rahatoimikamariin 122 
» vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 148 
» 50-vuotisjuhla 117 

Kaupunginvaltuutettujen vaali 146 
Kaupunginvoudinkonttori, tutkimus siellä ilmenneiden epäkohtain johdosta . 232 
Kaupunginvoudirtkonttorin henkilökunnan lisääminen 136, 225 

» kaluston osto 243 
» uudestaan järjestäminen 127 
» viranpitäjäin palkankorotus 68 

Kaupunkikiinteistöjen hoidon keskittäminen 257 
» määrärahain ylityksiä 59 

Kelkkamäkien järjestäminen 177 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton Helsingin osastolle myönnetty avustus. . . . 91 
Kerppola, W., lääketieteen- ja kirurgiantohtori, valittu Kivelän sairaalan ylilääkäriksi 141 
Keskuskeittola, sitä varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 112 

» tulot siitä vuoden 1926 tulosäännön mukaan 117 
Keskuskeittolan johtokunnan kokoonpano 254 

» määrärahain ylittäminen 82 
Keskusleipomon, kunnallisen, tuot tama hyöty 259 
Keskusvankilan, Sörnäsin, aluetta koskeva tilusvaihto 13 
Kesäkodin hankkiminen varattomille lapsille 53* 
Kesälomat kaupungin työntekijöille . 85, 234, 258 

» niiden järjestäminen viranpitäjille 252, 254 
Kesäsiirtolan avustusanomuksen epääminen 93 
Kesätyöskentely, lasten, sitä varten myönnetty avustus 91 
Kieltolain noudattamisen valvonta 112* 
Kiinnitysten myöhemmäksi siirtäminen 213 
Kiinteistöjen, kaupungin, kannattavaisuuslaskelma 218 
Kiinteistöjä, oikeus omistaa 146 
Kiinteistölautakunta, kysymys sellaisen perustamisesta 257 
Kiinteä omaisuus, kaupungin, määräraha sen katsastusta varten 259 

» » » sen arviointi 209 
» » » » katselmusmiesten vaali 148 
» » » sitä varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määrä-

raha 113 
» » » tulot siitä vuoden 1926 tulosäännön mukaan 117 

Kioskikauppa 45, 173 
Kirjanpidon, lastensuojelulautakunnan ja sen alaisten laitosten, muuttaminen 214 
Kirjansitomon, kunnallisen, perustaminen 135, 147, 259 
Kirjapainon, kunnallisen, perustaminen 135, 147, 259 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kivelän sairaala, puutarhalaitteiden järjestäminen siellä 55 

» sairaalaa varten rakennettava uusi keittiörakennus 35, 258 
» sairaalan korjaustyöt 205 
» » ylilääkärille myönnetty virkaero 140 
» > ylilääkäriksi valittu lääketieteen- ja kirurgiantohtori W. Kerppola 141 

Kiveäminen Runebergkadun tontin n:o 25 kohdalla, kaupungin saatava siitä . . . . 221 
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Kiveäminen Vuorikadun tontin n:o 10 kohdalla 195 
Kivilouhimon osto 15 
Kivinokka nimisen niemen ostotarjouksen epääminen 153 
Kivirakennus, oikeus sellaisen rakentamiseen vuokratontille 171 
Kivitalotonttien, Vallilan, jaoituskaava 8 
Knipnäsin kesäsiirtola Tammisaaressa, evätty avustusanomus 93 
Koiraveron velottaminen 216 
Koksin ostoon myönnetty määräraha 241 
Kolmivuotiskatselmukset, toimitetut 171 
Komitea, ehdotusta kaupungin sairaalain ohjesäännöksi ja yhteiseksi säännöksi val-

misteleva 117 
» » kaupunginasemakaavalainsäädännöksi ja laiksi jakolaitoksesta 

kaupungeissa tarkastava 258 
» käytännöllisiksi toimenpiteiksi Ruskeasuon ja Uudenpellon otta-

misesta kaupungin haltuun laativa 258 
» » rautatienasemaan rajoittuvan kaupunginalueen asemakaavaksi 

tarkastava 147 
» »> uuden odotuspaviljongin rakentamiseksi Suomenlinnaan mat-

kustaville henkilöille laativa 259 
» erään lastenkodin sijoituskysymystä pohtiva, sille myönnetty määräraha 233 
» esitystä kaupungin kiinteän ja irtaimen omaisuuden palovakuuttamisesta 

käsittelevä 257 
» järjestämään Ruotsin kuninkaan vastaanottoa 259 
» katujen nimiä tarkistava 257 
» kysymystä Eläintarhan septiktankkilaitoksen uudestaanrakentamista 

pohtiva 258 
» » huoneistojen hankkimisesta asunnottomille perheille valmis-

televa 258 
» » kaupungin virastojen tj^ötehoa käsittelevä 120 
» » kesäloman järjestämisestä kaikille työntekijöille valmisteleva. . 258 
» » Kivelän sairaalan keittiörakennuksen rakentamista valmis-

televa 147, 258 
» )> kotiterveyden- ja -taloudenhoidon opetuskurssien järjestämi-

sestä valmisteleva 148, 258 
>/ » kunnallisen kirjapainon ynnä kirjansitomon perustamisesta val-

misteleva 147, 259 
» » tulevana talvena mahdollisesti ilmenevän työttömyyden torju-

mista käsittelevä 257 
» > uuden kaupungintalon rakentamista käsittelevä 118 
» » uudenaikaisen desinfioimis- ja syöpäläisliävityslaitoksen perus-

tamista käsittelevä 257 
» » varastopaikkain kuntoonpanettamista käsittelevä 17 
·> köyhäinhoidon viranpitäjien voimassa olevien johtosääntöjen tarkastamista 

varten 16 
» laatimaan ehdotusta Her tönäsin käytöstä 258 
» naisten työlaitoksen rakentamista koskeva kysymystä käsittelevä 18 
» palolaitoksen laajentamista käsittelevä ·. 257 
» rakennuskonttorin satama- ja rautatieosaston siirtämistä satamahallituk-

seen käsittelevä 5 
tuberkulootisten miesten kodin laajentamista koskevaa kysymystä käsitte-
levä 18 



Asialuettelo. 153* 

Komitea, uut ta rakennusjärjestestysehdotusta suunnitteleva 233 
» vapaavarastoimis-oikeuden hankkimista korttelille n:o 178 valmisteleva . . 168 

Komiteain jäsenten palkkiot 75, 232 
Komiteavaltuuksien jatkaminen 150 
Kone- ja siltarakennusosakeyhtiölle vuokrattava kortteli n:o 555 23, 161 

» » siltarakennusosakeyhtiön vapauttaminen sakosta hankinnan myöhästy-
misestä 221 

Kongressit, kaupungin edustus niissä 151 
» niiden avustaminen 95 

Konserttimaksujen, kaupunginorkesterin, korotus 106 
Konttokuranttitilien, kaupungin, koron laskeminen 214 
Konttoritarvikkeiden osto kaupungin virastoille ja laitoksille 248 
Konvalescenthem—Toipumakoti-yhdistyksen avustaminen 91, 93, 104 
Konvertoiminen, lainain · 210 
Korjaukset, katujen ja yleisten paikkain, lisämäräraha niitä varten 54 

» kaupungin rakennuksissa 37, 40, 41, 205, 206, 132*, 133* 
» Korkeasaarella suoritettavat, määräraha niitä varten 199, 206 
» laiturin 44 
» lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa 55* 
» talossa n:o 18 Neljännen linjan varrella 207 
» y. m. Ruotsin kuninkaan vierailun vuoksi 82 

Korkeasaari, jään hankkiminen sinne 180 
» korjaukset siellä 199, 206 
» liikenne sinne 122* 
» sen eläintarha 123* 
» » liikenteen ylläpitämiseksi myönnetty määräraha 246 
» » ravintolan tarjoiluhinnat 249 

Korkeus määräykset, tontinrajain 119 
Korko, lisä-, määräraha sitä varten 210 
Korkovarojen jako, Rafael Ahlströmin rahaston 239 
Korokkeiden rakentaminen 51 
Korot, vuoden 1926 tulosääntöön otetut 114 
Korpas-Ruskeasuon siirtolapuutarhan hyväksytty jaoituskaava 192, 90* 
Kortteli n:o 127, sen lävitse kulkevan tien kuntoonpanettaminen 196 

» » 178, järjestyksen ylläpitäminen sen alueella 233 
» » » sen alueiden vuokraaminen 168 
» » » siellä olevan veistämöalueen käyttö 20, 192 
» » » sinne johtavan rautatieraiteen lunastaminen 43 
» » » vapaavarastoimis-oikeuden hankkiminen sen eräälle osalle . . . . 168 
» » 198, sen siistiminen 194 
» » 468, Tykistöpiha, autotallin sisustaminen siellä 41 
» » » » siellä sijaitsevain asuntojen käyttö 31 
» » 555, sen vuokraus 23, 161 

Korttiluettelon laatiminen kaupungin viranpitäjistä 254 
Korvaus, tapaturmavahingon-, myönnetty 237 
Korvausvaatimus, köyhäinhoidon, sen määrääminen 17* 
Koskelan työväenasunnot, määräraha niiden hoidosta 233 
Koteja kodittomille lapsille yhdistys, sen avustaminen 91 
Kotimaisen teollisuuden suosiminen 142 
Kotiterveyden- ja -taloudenhoidon opetuskurssien järjestäminen 148, 258 
Kouluhoitajatartointen ottaminen vakinaiseen menosääntöön 132 

Kunnall. kert. 1925. 19* 
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Koulukodit, lastensuojelulautakunnan 50* 
Koulukongressi Helsingissä, avustus sen toimeenpanemiseksi 95 
Koulupuutarhoille myönnetty avustus 91 
Kreikkalais-katolisen hautausmaan aluetta koskeva tilusvaihto 196 
Kristliga föreningen av unga män i Helsingfors yhdistys, sen avustaminen 90 
v. Krusenstjerna, O., riita koskeva kaupungin saatavaa tiilihankinnasta. . . 222 
Kujan rakentamisesta tehdyn anomuksen epääminen 196 
Kullatorpan lastenkoti, kertomus sen toiminnasta . 50*, 58* 
Kumtähden omakotialue, vesijohdon teettäminen sen katuihin 48 

» omakotialueen jaoitus 8, 192, 194, 87* 
> » rakennusjärjestys 119 
» » tonttien luovutusehdot 23 
» siirtolapuutarhaa varten , myönnetty määräraha 57, 192 

Kumtähdestä valtiolle luovutettavia alueita 12 
Kuninkaan, Ruotsin, vierailu, toimenpiteet vastaanottoa varten . . . . 8 2 , 197, 206, 259 
Kunnallinen asuntotuotanto 31, 80* 
Kunnallisen autokeskuksen perustaminen 103 

» hammaspoliklinikan johtajaksi valittu hammaslääkäri A. Aspelund . . . . 111 
» » määrärahan käyttö . 79 
» keskusleipomon hyöty 259 
» kirjapainon ynnä kirjansitomon perustaminen 135, 259 

Kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset, niiden julkaiseminen 118 
» työväenasunnot, Hietaniemenkadun, höyrykattilan hankkiminen siinne 206 
» viranpitäjät, ks. Viranpitäjät, kunnalliset. 

Kunnallishallintoa varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 102 
Kunnalliskodin lääkärinhoito 138, 229, 26* 

» lääkärinviran täyttäminen 141, 17* 
* maanviljelyksen laajentaminen 18* 
» toiminta 23* 
» ulkopuolella olevissa laitoksissa hoidetut 31* 
» viranpitäjäin luokitus 67 

Kunnalliskotia varten vuoden 1926 menosääntöön otetut määrärahat 104 
Kunnalliskotiin perustettavat uudet virat 139, 253 
Kunnallispormestarinviran hoidattaminen 71, 139 
Kunnallisten työväenasuntojen hallintojaosto 80*, 84* 

» » korotetut vuokrat 85* 
» » korttelissa n:o,553, täydennystyöt 205 
r, »> lukumäärä 84* 
» » ulkopuolinen maalaus 41 

Kunnallisvaalien keskuslautakunnan ja vaalilautakuntain puheenjohtajan jäsenten 
ja varajäsenten vaali 151 

Kunnallisverojen kannanta-ajat 65, 215 
» poistamisessa noudattet tavat periaatteet 216 

Kunnallisveronmaksun laiminlyömisen johdosta suoritettava lisävero 215 
» niiden poistaminen 65 

Kunnossapito, katujen ja yleisten paikkain, lisämääräraha sitä varten 51 
Kuolinpesän oikeus nostaa palkka 69, 237 
Kuormauspaikat, jätteiden, vahvistetut 203 
Kuponkien ja obligatioiden lunastaminen 211 
Kuulutusten, kunnallisten, julkaiseminen 118 
Kyläsaaren uimarannan siistiminen 204 



Asialuettelo. 155* 

Käpylä, huoneiston vuokraaminen sieltä suomenkieliselle kansakoululle . . . . 31, 191 
» palovarikon rakentaminen sinne 39 
» vapaan vesipostin asettaminen sinne 49 

Käpylän kansakoululuokkain tarpeiksi rakennettava käymälä 208 
» omakotialue, vesijohdon teettäminen sen katuihin 48 
» omakotialueen tonttien luovutusehdot 23 
» poliisiaseman hyväksytyt rakennuspiirustukset 36 
•b poliisivartiokonttorin määrärahat 208 
» tonttien rakennusjärjestys 119 
» uuden asutusalueen jaoituskaava 8, 194 
» vapaaehtoisen palokunnan avustaminen 93 

Käpylästä Pasilaan vievän tien varrelle rakennettava kaide 208 
Kä.pvlään perustettava haarakirjasto 134, 60* 

» rakennettava raitio tielinja 26 
Käsityökoulun, Helsingin, huoneisto 30 
Käymälän rakentaminen Käpylän kansakoululuokkain tarpeiksi 208 
Käyttöoikeus, myönnetty vapaampi 171 
Köyhäinhoidollisten lasten hoito 50* 
Köyhäinhoidon avustamia henkilöitä koskeva tilasto 3* 

» avustuksensaajat 21* 
» elätteelleanto 27* 
» jakamat suoranaiset avustukset 28* 
» järjestelyn muuttaminen 16* 
» kassa- ja tiliviraston määrärahain siirto 242 
» kokoukset y. m 16* 
)> korvausvaatimuksen määrääminen 17* 
» lastenhoito 20* 
» määrärahain ylittäminen 79 
» päiväkodit 28* 
» rekisteritoimisto 20* 
» tulot ja menot 33* 
» viranpitäjäin johtosäännöt 16* 
» » palkankorotus 68 
» virkailijat 18* 

Köyhäinhoidosta kertyvät tulot vuoden 1926 tulosäännön mukaan 115 
Köyhäinhoitoa varten myönnetty lisämääräraha 79 

» » vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 104 
Köyhäinhoitoavustuksen määrääminen 17* 
Köyhäinhoitolautakunnan jäsenten vaali 149 

» kaluston osto > 244, 245 
» kansliain työ 18*, 36*— 37* 
» kokoonpano 15* 
» laatima kertomus 15* 
» viranpitäj äin lu okitus 67, 227 
» » viransijaisuuspalkkiot 231 
» virkain järjestäminen vakinaiselle kannalle 138, 17* 
» virkain uudestaanjärjestäminen 132 

Köyhäinhoitolautakuntaa varten vuokrattu huoneisto 190 
Köyhäinhoitolautakuntaan perustettava asiamiesosasto 16* 

Lahjapalkkio, myönne t ty . 238 
Lahjoitettujen varojen koroilla avustetut 32* 
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Lahjoitettujen varojen käyttö 98 
Lahjoitus palolaitokselle, sen vastaanottaminen 99 
Lahjoitusrahastojen, kaupungin, vuoden 1924 kertomus 60 
Lahjoitusrahastot, lastensuojelulautakunnan 46* 
Lainaehdot, omakotirakentajien nauttimat 89* 
Lainain konvertoiminen 210 

» myöntäminen Suomen ruumiinpolttoyhdistykselle 61 
» ottaminen 61, 210 
» valtion-, evätty anomus sen myöntämisestä 61 

Lainarahasto yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämis- 80*, 88* 
Lainat, rahatoimikamarin antamat 212 

» vuoden 1926 tulosääntöön otetut 114 
Lainavarojen käyttö 60, 121, 212 

» osoittamisen perusteet 101 
Laitoksissa, kunnalliskodin ulkopuolella olevissa, hoidetut henkilöt 31* 
Laitosten ja yritysten, yleishyödyllisten, avustaminen .90—93, 84* 
Laiturin korjaus 44 
Laiturivalaistusta varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 112 
Laivaliikenne, Helsingin 7* 
Laki 8 tuntisesta työpäivästä, ehdotus muutoksiksi siihen 85 
Lapinniemellä sijaitsevan metsähallituksen halkotarhan siirtäminen 12, 19, 255 
Lapinniemen erästä osaa koskeva tilusvaihto 11, 256 

» eteläosan kaupunginasemakaavaehdotus 4 
Lapsille, varattomille, järjestetty kesävirkistys 53* 
Lassila, V., lääketieteen- ja kirurgiantohtori, valittu kunnalliskodin lääkäriksi . . . . 141 
Lasten, köyhäinhoitoavustukseen oikeutettujen, hoito 50* 

» lastensuojelulautakunnan huostaansa ottamien, hoitomaksujen periminen . . 216 
» turvattoinain, hoito 47* 
» työnkotiyhdistykselle myönnetty avustus 91 

Lastenhoito, köyhäinhoidon 20* 
Lastenhoito-opiston, Grankullan, avustaminen 91 
Lastenhoitoyhdistykselle, Suomen, myönnetty avustus 91 
Lastenhuoltotarkastajaksi valittu varatuomari E. A. Aaltio 141 
Lastenkodin, Hyvösen, huoneiston sisustaminen 205 

» » johtajattareksi valittu sairaanhoitajatar E. J . Siirala 254 
» » talousarvio, rahatoimikamarin vahvistama 220 
» voimassapitoa varten myönnetty avustus 91 
» sijoituskysymystä pohtivalle komitealle myönnetty määräraha 233 

Lastenkodit, lastensuojelulautakunnan 50* 
» » terveydenhoito niissä 58*— 59* 
» niitä varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 104 

Lastenkotia varten varattava tonttipaikka 16 
Lastenseimien valtionapu 218 
Lastensuojelulautakunnan ammattiholhoojan toiminta 39* 

» huostaansa ottamien lasten hoitomaksujen periminen . . 216 
» ja sen alaisten laitosten kirjanpidon muuttaminen . . . . 211 
» jäsenten vaali 149 
» kirjoituskoneen osto 244 
» kokoonpano 38* 
» kokoukset y. m 39* 
» köyhäinhoidollisten lasten osasto 50* 
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Lastensuojelulautakunnan laatima vuosikertomus 38* 
» lahjoitusrahastot 46* 
» laitokset 42*—46*, 50* 
> lastenkotien vaatteidenpesu 105, 221 
» menot ja tulot 54* 
» nuorisonhuolto-osasto 52* 
;> paikallisasiamiehet 51* 
» toimihenkilöt 38* 
» toiminta kansakoulujohtokuntana 38* 

turvattomain lasten osasto . . . . 47* 
» vastaanotto-ajan vahvistaminen 251 
> viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 231 
v yksityishoitoon antamat lapset 51* 

Lastensuojelulautakunta, terveydenhoito sen alaisissa laitoksissa 56*— 59* 
Lastensuojelutarkoituksiin myönnetyt apurahat 91 
Lastensuojelutoiminnan aiheuttamain kustannusten alentaminen . 215 

» määrärahain ylittäminen 79 
Lastensuojelutoiminnasta kertyvät tulot vuoden 1926 tulosäännön mukaan . . . . 115 
Lastensuojelutoimintaa varten myönnetty lisämääräraha 79 

» » vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha . . . . 104 
Lastentarhain huoneistojen korjaukset 205 

» kesäsiirtolayhdistyksen avustaminen 91 
Lastenvalvojaksi valittu varatuomari E. A. Aaltio 141 
Lausunto autotaksan muutoksista 144 
Lautakunnat, ks. Vaali. 
Lauttasaaren johtoloistojen hoito ja kunnossapito 204 
Leikin ja urheilun edistämismäärärahan jako 238 

» järjestäminen lapsille 53* 
Leikkikentän järjestäminen 176 
Leipomon, kunnallisen, perustaminen 259 
Lentoliikenteen aiheuttamat järjestelyt 200 
Lentosataman evätty avustusanomus 238 
Leontjeff, V., aluelääkäri, oikeus pysyä virassaan 140 
Lihan tukkukaupan järjestäminen 172 
Lihantarkastusasemaa varten vuokrattu huoneisto 190 
Lihantarkastusaseman henkilökunnan lisääminen 138 

» johtosäännöt . 129 
» viranpitäjäin palkankorotus 68 

Liikekannallepanovalmius, kaupungin 248 
Liikenne kansanpuistoihin, vahvistetut aikataulut sitä varten 204, 249, 122* 

» kaupungin satamissa 7* 
» Korkeasaarelle, määräraha sen ylläpitämiseksi 246 

Liikennejärjestely 51 
Liikennemaksujen maksuunpano 8* 

» palauttaminen 5* 
Liikennemaksut, alkoholipitoisten aineiden, evätty anomus niiden alentamisesta . . 217 

» päättämisoikeus niiden palauttamista koskevissa kysymyksissä . . 122 
Liikenneoloja, kaupungin ja sen ympäristön, määräraha niitä tutkivalle komitealle 233 
Liikenneväylä, Länsisatamaan rakennettava u u s i . . . 197 

» Salmisaareen » » 51, 196 
» » sen katselmus 255 
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Lindqvist, G., kaupungininsinööri, hänelle myönnetty virkaero 140 
Lippujen ja lipputankojen hankkiminen eräille taloille 241 
Liuskasaaren tasoitustyöt, lykkäystä niiden suorittamiseen.., 169 
Lomasiirtolain, kansakoulujen, valtionapu 217 
Lotjain poistaminen satama-alueelta 204 
Luettelo, kaupungin palovakuutusten, määräraha sen laatimisesta 233 
Luistinratojen avustaminen 114* 

» järjestäminen 177 
Lumenkaatopaikkain osoittaminen 203 

'Lunastaminen, Hertonäsin vuokra-alueiden 161 
» obligatioiden ja kuponkien 211 
» osakkeiden 153, 219 
» rautatieraiteen 43 
» Vallilan vuokratontin 152 
» vuokra-alueen 153 

Luokitus, viranpitäjäin 67, 226 
Luontoisetujen korvaukseksi vahvistettu vähennys 228 
Luovutus, tonttien 155 
Luovutusehdot, Kumtähden ja Käpylän omakotitonttien 23 

» Vallilan korttelin n:o 555 23 
» XV kaupunginosan tonttien 22 

Lupa asettaa tienviitta 174 
» harjoittaa ammattimaista autoliikennettä 145 
» » autobussiliikennettä 178 
» » huutokauppaliikettä 145 
» hiekanottoon y. m 180 
» jään ottoon 180 
» käyt tää kaupungin puistoja y. m 175 
» » rakennuksia määrättyihin tarkoituksiin 182 
» myydä alkoholipitoisia aineita 146 
» omistaa kiinteistöjä 146 
» perustaa ampumarata 145 
» pitää henkilö vaakoja 174 
» » ruokatarjoilua 183 
» » varastossa tulenvaarallisia öljyjä 183 
» puiden kaatamiseen y. m 180 
» pystyttää puhelinkaappeja autoasemille 200 
» » reklaamikilpiä y. m 174 
» siirtää rakennuksia 182 
» teettää johtoja ja raiteita y. m 174 
» » rakennuksia 181 
» vetää radioantenneja katujen yli 200 

Lämmityslaitteiden, kaupungin, valvonta 248 
Lämpöteknikon laatima vuosikertomus 134* 
Länsisatamaan rakennettava uusi liikenneväylä 197 
Länsisataman satamakannanta 78 

» valaistusolot 77 
Lääkärien, Marian sairaalan, velvollisuus asua sairaalassa . 40 
Lääkärinhoidon järjestäminen kunnalliskodissa 138, 229, 26* 

Maa-alueen luovuttaminen tien rakentamista varten 22 
» » valtionrautateille 11 



Asialuettelo. 159* 

Maa-alueiden, kaupungin laitosten hallussa olevain, vuokramaksut 169 
» luovuttaminen perunan viljelykseen 167 

Maatalouskonttorin antama kertomus 116* 
Maatalouslautakunnan antama kertomus . 116* 

» jäsenten vaali 150, 255 
Maatalouslautakuntaa varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 113 
Maataloustuotteiden hankinta kaupungin laitoksiin 242 
Maatilain, kaupungin, hallinto 59, 116* 

» » määrärahain ylityksiä 59 
» » vuokralleantamisen laajentaminen 116* 

Maidontarkastuksen lisämäärärahat 243 
» viranpitäjäin luokitus 226 

Maihin nouseminen Hertonäsissä, vahvistettu uhkasakko siitä 204 
Maistraatin jäsenten palvelusehdot 66 

» kaluston osto 243 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 229 

Maistraattia varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 101 
Maitobiologisia tutkimuksia 242 
Maitopisara-yhdistykselle myönnetty avustus 91, 94 
Majakan, kiinteän, rakentaminen Äransgrundin karille 44 
Majoituslautakunnan antama kertomus 73* 

» jäsenten ja puheenjohtajan vaali 146, 149 
» virkailijain palkkiot 76, 224 

Makkarain myynti kaupungin kaduilla 45, 172 
» » » » siitä annetut määräykset 172 

Makkaratehtaiden kaitsi jäin palkkajärjestely 223 
Makkien puhtaanapidosta suoritettavat maksut ' 64 

» puhtaanapito 139* 
Maksuajan pitennys myönnetty Suomalaiselle oopperalle 221 
Maksujen, jätteiden vastaanotto-, korottaminen 216 

» kaupungille tulevien, kannanta Länsisatamassa 62, 78 
• » korotus, jään ottamisen * 180 

» perusteet, makkien puhtaanapidosta suoritettavien 64 
Mallipiirustukset Kumtähden omakotialueen rakentamista varten 9 
Malmin asemarakennuksen uudelleenrakentaminen 143 
Marian sairaalan kalustön osto 80 

» » lääkärin asuntojen käyttö 40 
» » muutos- y. m. työt 40 
» » Röntgen-koneen paikalleen asettaminen 241 
» » sisätautisten osaston ylilääkärin virka 140 
» sairaalassa sat tunut tulipalo, toimenpiteet sen johdosta 205 

Markkinat, kaupungissa pidettävät 249 
Matka-apurahoja, myönnettyjä 98, 239 
Matkakertomusten jättäminen rahatoimikamarille 250 
Matkakustannuksia, rahatoimikamarin korvaamia 239 
Mattsson-Kivilä, S., lahjoittaja, hänen hautansa hoitaminen 209 
Melkön talon yhdistäminen Helsinkiin 14 
Meno- ja tulosääntö, vuoden 1926 99 
Merimieslähetykselle myönnetty määräraha 238 
Merimieslähetyskonferenssi Helsingissä, sen avustaminen 95 
Metsähallituksen ja kaupungin välinen sopimus paikasta halkotarhaa varten 12, 19, 255 



160* XXV. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Metsäin, kaupungin, arviointi 116* 
» » hoito 137* 

Metsästysoikeuden, Vikin, pitentäminen . 181 
Mielenvikaisten elätteelleanto 131 
Mielisairaala, Nikkilän, ks. Nikkilän mielisairaala. 
Moottoripumpun, uuden, hankkiminen palolaitokselle 240 
Muistopatsas, runoilija Z. Topeliuksen, paikan luovuttaminen sille 16 
Munkkiniemen raitiotielinjan maksujen korottaminen 76 

» yhdyskunnan rakennuskaavaehdotus 143 
Munkkisaari, määrärahoja töitä varten siellä . . . . : 198 

» sen rakennusten korjaus 41, 189 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Musiikkilautakunnan jäsenten vaali 150 

» laatima vuosi kertomus 108* 
Mustikkamaa, liikenne sinne 122* 
Myrskyvaroitusaseman perustaminen 6* 
Myytyjä tontteja 154 
Myöhemmäksi siirtäminen, kiinnitysten 213 
Mölandstobben nimisen saaren ostotarjouksen hylkääminen 15 

Naisille perustettava työlaitos 18* 
Naisten työttömyyden ehkäisemisen toimenpiteet 84, 217, 235, 84* 

» työtupain johtokunnan antama vuosikertomus 100* 
» » » kokoonpano 254 
» » opettajain lisääminen 100* 
» » tulojen käyttö 215 
» » viranpitäjät 252 
» työtupia varten vuokrattu huoneisto 192 

Neuvosmiehen, ylimääräisen, palkkaamiseksi myönnetty määräraha 69 
Nikkilä, työpalkkojen ja rahtimaksujen maksaminen siellä 233 
Nikkilän mielisairaalan määräraha kaluston ostoa varten 80 

» » uusien virkain perustaminen 138 
» » vedenottopaikan laajentaminen 40 
» » viranpitäjäin palkankorotukset 68 
» » viranpitäjät 253 

Nimittämistapa, Ebeneserkodin johtajattaren ja opettajakunnan 133 
Normaalikellojen kunnossapidon määrärahain lisämäärärahat 243 
Nosturien osto rakennuskonttorin tarpeisiin 241 
Nuohousta koskevat määräykset 126 
Nuorisonhuolto, lastensuojelulautakunnan 52* 
Nybackan torpan vuokramaksun vahvistaminen 169 

Obligatioiden arvonta 212 
» ja kuponkien lunastaminen 211 
» vaihto 211 

Obligatiolainaa, vuoden 1924, koskeva päätös 210 
Odotuspaviljongin rakentaminen Suomenlinnaan matkustaville henkilöille 37, 182, 259 
Ohjesäännöt, kaupungin ammattiopetuslaitosten ' 132 

» » sairaalain, sairaalain tiliviraston sekä sairaanhoitajatar-
koulun 130, 147 

» rahatoimikamarin ja satamahallinnon, niiden muuttaminen 122 



Asialuettelo. 

Ohjesääntö, autobussiliikenteen 143, 178 
Oikeusaputoimiston johtokunnan jäsenten vaali 149 

» kirjoituskoneen osto , 244 
» toiminta 76* 
» viranpitäjäin palkankorotus 68 

Omaisuus, ks. Kiinteä omaisuus. 
Omakotialueen, Käpylän, rakennusjärjestys 119 

» Toukolan, rakennusjärjestestyksen muutosehdotus 88* 

Omakotialueiden jaoitus. 8. 192, 87* 
» muutetut vuokrasopimukset 86* 

» r a k e n n u s t o i m i n t a 8 2 * 

» uusien, perustaminen 8, 23, 18, 119 
Omakotitonttien luovutusehdot 23 
Ompelukurssien järjestäminen työttömille naisille 8 1, 235 
Opetuksen kuunteleminen kansakouluissa 132 
Opetus- ja sivistyslaitoksia varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 105 

» » sivistyslaitoksista kertyvät tulot vuoden 1926 tulosäännön mukaan . . 115 
Opetuskurssien, kotiterveyden- ja -taloudenhoidon, järjestäminen 258 
Opintomatkat, oikeus virkavapauteen niiden aikana 239 
Oppisopimukset, ammattioppilaslautakunnan luetteloimat 91* 
Osakeyhtiö Kotka, toimenpiteet sen purkamiseksi 215 
Osakkeiden, Brändö gård aktiebolag yhtiön, ostotarjouksen epääminen . 153 

» merkitseminen 96 
» myynti 212 

Osoitenumeroiden muuttaminen 194 
Osto, auton poliisilaitokselle 241 

» Hertonäsin huvilain 152 
» ilmapuristinlaitteen 81, 241 
» Inkoon pitäjässä olevan kivilouhimon 15 
» jääkarhujen 242 
» kahden Ruoliolahdessa sijaitsevan varastosuojan 153 
» kaluston y. m. kaupungin hallituksille ja lautakunnille 80, 243, 248 
» kamiinien 241 
» katsojakorokkeen 242 
» koksin 241 
» lippujen ja lipputankojen 241 
» maataloustuotteiden 242 
» moottoripumpun palolaitokselle 240 
» Pakinkylän palstain 14, 153 
» suksien, kansakouluihin 114* 
» työkalujen, rakennuskonttorille 81, 241 
» varastorakennuksen, Merisatamassa 37 
» vesivärimaalausten kaupungin museoon 81 

Ostotarjouksen epääminen, eräiden tilusten 153 
» » Mölandstobben nimisen saaren 15 

Oulunkylän erään palstan vuokraaminen 24 
» Hertonäsin välisen rautatien toimiluvan pidentäminen 203 
» lastenkoti, terveydenhoito siellä 58* 
» raviradan vuokraaminen 167 

Paikallisasiamiehet, lastensuojelulautakunnan 51* 
Paikallisliikenteen rautatietariffit , niiden vahvistaminen 76 

Kunna II. kert. 1925. 21* 



Asialuettelo. 428* 

Pakaan rautatieraileiden laskeminen 201 
» tehdaskorttelin uusi tonttijaoitus 10 

Pakaankadun leventäminen 106 
» poikki johdettujen vesijohtoputkien laskeminen syvemmälle 18 
» tasoittaminen 18 
» työväenasunnot 31, 206 

Pakinkylä, tien rakentamista varten luovutettava maa-alue 22 
Pakinkylän palstain osto 14, 153 
Pakkolunastus, Ruskeasuon ja t udenpellon 13, 155, 162 

» » » > käytännölliset toimenpiteet sen joh-
dosta 258 

Palander, G., lääketieteeniistnsiaa tti, nimitelty sairaaiatarkastajaksi 141 
Palauttaminen, maksujen 64, 5* 
Palkankorotusanomukset, kunnan viranpitäjäin, evätyt 68 

»> » » myönnetyt 68 
Palkanlisäykset, myönnetyt henkilökohtaiset 68 

v Palkat, hätäaputvöläisten 84 
» kunnan työntekijäin 65, 234, 126* 
» rahatoimikamarin vahvistamat . 227 

Palkka-asteikkojen soveltaminen 65 
Palkkain, kunnan viranpitäjäin, laskemisperusteet 65 

» maksuajan vahvistaminen 223 
Palkkajärjestelmä, päätös sen soveltamisesta 65 
Palkkajärjestely, kaupungin viranpitäjäin 222 

» makkaratehtaiden kaitsijain 223 
Palkkaus, kansakoulunopettajiston 6(5, 224 
Palkkausmomentit talousarviossa, niiden selventäminen 100 
Palkkausmäärärahani ylityksiä 75 
Palkkionkorotus, kansakoulujen tuntiopettajani 70 
Palkkiot, myönnetyt 75, 76, 224, 229--234 
Pallokentän, Eläintarhan, laajentaminen 24 
Paloasema Töölöön, kysymys sen rakentamisesta 38— 40 
Paloaseman laajentaminen, kysymys siitä 38, 257 
Palojärjestyksen, kaupungin, määräysten soveltaminen 126 
Palokersantin, vuoden 1918 kapinaan osaa ottaneen, anomus saada nauttia viran-

pitäjäin oikeuksia 144 
Palokunnan avustusrahastot 14 

» kalusto ja irtaimisto 14 
» Käpylän, vapaaehtoisen, avustaminen 93 

Palolaitokselle hankittava uusi moottoripumppu 240 
» tehdyn lahjoituksen vastaanottaminen 99 

Palolaitoksen laajentaminen 38, 257 
» määrärahain ylittäminen 78 
» sairaankuljetusvaunujen käyttö 13 

Palolaitosta varten myönnetty lisämääräraha 78 
» » vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 102 

Palomiehistön terveydentila 14 
Palosuojeluyhdistys, Suomen, kaupungin liittyminen sen jäseneksi 142 
Palotoimikunnan jäsenten vaali 149 

» laatima vuosikertomus 11 
Palovahingot 13 



Asialuettelo. 163* 

Palovakuutukset, kaupungin, määräraha niiden luetteloimisesta 233 
Palovakuutus, kaupungin omaisuuden 246, 257 
Palovakuutussumma, suoritettu 206 
Palovarikon rakentaminen Räpylään 39 
Palstain osto Pakinkylästä 14, 153 
Palvelijatarkodin voimassapitoon myönnetty apuraha 91, 92 
Palvelusehdot, maistraatin ja raastuvanoikeuden jäsenten 66 
Panttilainakonttorien poliisipäivystyksen lakkauttaminen 128 
Pariisissa pidettävät kansainväliset kaupunkipäivät. kaupungin edustus niissä 95, 151 
Parturiammattikoulun kunnallistuttaminen 133 
Pasilasta Räpylään vievän tien varrelle rakennettava kaide 208 
Pelastusarmeijalle myönnetty avustus 92 
Perunanviljelystä varten luovutetut maa-alueet 167 
Pesunkuivauspaikkojen järjestäminen 176 
Petoksen, tilinmaksussa ilmenneen, aiheuttamat toimenpiteet 221 
Piirustukset, kaupunginvaltuuston hyväksymät 36 

» rahatoimikamarin » 185 
» rakennuskonttorin liuonerakennusosaston tekemät 134* 
» » kaupunginasemakaavaosaston tekemät 135* 

Piirustusten hyväksyminen, Ryttylän uutisrakennusten . 208 
Pikkukouluseminaarin, ruotsinkielisen, avustaminen 94 
Pitentäminen, vuokraoikeuden 24, 163, 87* 
Pohjoismaiden ampumaunionin kilpailut Helsingissä, evätty avustusanomus 96 

» paiiamenttiliiton kongressi Helsingissä, sen avustaminen 95 
Poikakotisäätiön, Helsingin, avustaminen 91 
Poliisiaseman rakentaminen Räpylään, sen piirustusten hyväksyminen 36 
Poliisijärjestys, ehdotus uudeksi 127 
Poliisilaitokselle ostettava auto 241 
Poliisilaitoksen huoneistojen korjaukset 205 

» " » laajentaminen 187 
» määrärahain ylittäminen 78 

Poliisilaitosta varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 102 
Poliisimiehistön vaatetusapu 240 
Poliisin asepajan vuokra 190 
Poliisipäivystys panttilainakonttoreissa, sen lakkauttaminen 128 
Poliisivartiokonttori, sitä varten vuokrattu huoneisto 190 
Poliisivartiokonttorin, Räpylän, määrärahat 208 
Polttoaineen kulutuksessa huomioonotettava säästäväisyys 248 
Porauskoneen osto 81, 241 
Puhelimien hankkiminen 245 
Puhelin- ja lennätinjohtojen, Eteläsataman, uusiminen 48 
Puhelinjohdot saaristolai voihin, kustannukset niistä 198 
Puhelinkaappeja autoasemille, oikeus pystyttää 200 
Puhelinkeskuksen perustaminen autoja varten 201 
Puhtaanapitoa varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 112 
Puhtaanapitohallituksen jäsenten vaali 150 
Puhtaanapitolaitoksen antama vuosikertomus 138* 

» lisämäärärahat 82 
» menot ja tulot 140* 
» palveluksessa olevien ajomiesten palkat 86 
» tilivirasto-kysymys 215 

•Kunnall. keri. 1925. 22* 
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Puhtaanapitolaitoksen tulot vuoden 1926 tulosäännön mukaan 117 
» viranpitäjäin luokitus 67 

Puiden istuttaminen lt. viertotielle 51 
» ja pensaiden istuttamista varten myönnetty määräraha 199 
» kaatamiseen myönnetty oikeus 180 

Puista ja pensaista myönnetty korvaus 181 
Puistoalueen, itäisen Eläintarhan lammikkojen luona oleva, kuntoonpanettaminen 199 
Puistoja y. m., oikeus käyt tää 175 
Puutarhalaitteiden järjestäminen Kivelän sairaalan alueelle 55 
Päiväkodit, köyhäinhoidon 28* 
Pätevyvsehdot, kaupunginkirjaston kirjastonhoitajanviran 133 

Raastuvanoikeuden jäsenten palvelusehdot 66 
» kaluston osto 243 
» lisämääräraha 77 
» rikosasiainnotaarien palkankorotus 68 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 229, 230 

Raatihuoneen ilmoitustaulut, määräraha niiden hankkimiseksi 240 
» korjaukset 37, 243 

Radioantennit, oikeus vetää niitä katujen yli 200 
Radiolaitteiden valvonta 200 
Rahaston, aviopuolisoiden Tsak Mattsson-Kivilän avustus-, korkovarojen käyttö 98 

» G. Pauligin lahjoitus-, korkovarojen käyttö 98 
» kunnollisen palvelusväen palkitsemis-, korkovaroista jaetut avustukset 239 
» Pro Helsingfors, pääomavarat 98 
» Rafael Ahlströmin, korkovarojen käyttö 239 

Rahastot, palokunnan avustus- 14* 
Rahatoimenjohtajan viran hoidattaminen 140 
Rahatoimikamariin perustettava vahtimestarinapulaisentoimi 136 

» siirrettävä sihteerintoimi kaupunginvaltuustosta 122 
Rahatoimikamarin edustajain vaali hallituksiin ja lautakuntiin 255 

» huoneiston laajentaminen 186 
» jäsenten vaali 148 
»> kaluston osto 243, 244 
» kokoonpano y. m 152 
» kokoukset y. m 247 
» lisämäärärahat 242 
» ohjesäännön muuttaminen 122 
» puheenjohtajani muotokuvien hankkimiseksi myönnetty määrä-

raha 240 
» viranpitäjäin palkkain vahvistaminen 227 
» viranpitäjät 251 

Rahatoimikonttoriin perustettavat uudet virat 136 
Rahat oimikonttorin diaarin pito 248 

» huoneiston muutosrakennustyöt 204 
» . kaluston osto 243 
» kassantarkastus 214 
» työnjako 217 

viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 230 
» viranpitäjät 252 

Kahatoimilaitosta varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 102 
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Raiteiden, katuun laskettujen, poistaminen . . . . . . ; . . 201 
Raiteita ja johtoja, oikeus teettää 174 
Raitioteiden katselmus 201, 256 
Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön pylväitä Pakaan v. m. katujen varrella, oikeus 

käyttää 58 
Raitiotielinjan rakentaminen Arabiaan 28 

» » diakonissalaitokselle 25 
» » Käpylään 26 
» » Salmisaareen 28 
» » Vanhaankaupunkiin 28 

Raitiotiemaksujen, Munkkiniemen ja Haagan linjojen, korottaminen 76 
Raitiotieraiteiden siirtäminen viertoteillä 201 
Raitiotievuosikortti, oikeus lunastaa 228 
Raittiudenvalvojain luokitus 226 

» palkat 69 
Raittiuden valvojan vaali 140 
Raittiuslautakunnan antama vuosikertomus 111* 

» jäsenten vaali 149 
» lisämäärärahat 243 
» moottorikulkuneuvot, bensiinin y. m. osto niitä varten 240 

Raittius valistustoiminta 111* 
Rakennuksen poistaminen Neitsytpolun tontilta nro 5 41 
Rakennukset, kaupungin, niiden käyttö 186 

» Munkkisaaren, korjattavat 189 
» oikeus käyttää määrättyihin tarkoituksiin 182 
» » siirtää 182 
» » teettää 181 
» poistettavat 182 
» rahatoimikamarin myymät 207 

Rakennusaika, pitennetty 186 
Rakennusasiassa tehty päätös 186 
Rakennusjärjestyksen muuttaminen 69* 

» Toukolan omakotialueen, muutosehdotus 88* 
» uutta ehdotusta suunnittelevalle komitealle myönnetty määrä-

raha 233 
Rakennusjärjestysehdotus, Kumtähden omakotialueen 119 

» Käpylän tonttien 119 
» XV kaupunginosan . 118 

Rakennuskaavaehdotus, Munkkiniemen yhdyskunnan 143 
Rakennuskonttorin geodeettisen osaston toiminta 132* 

huonerakennusosaston » 132* 
kaluston ja työvälineiden osto 81, 241, 244 
katu- ja viemäriosaston toiminta 130* 
kaupunginasemakaavaosaston » 134* 
lisämääräraha 82 
määrärahain siirto 242 
puisto-osaston toiminta 135* 
satama- ja rautatieosaston siirtäminen satamahallitukseen . . . . 5* 

» » » toiminta 127* 
tiliviraston toiminta 137* 
toiminta vuonna 1925 125* 



432* XXV. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Rakennuskonttorin töistä tehdyt luettelot 208 
» varasto-osaston toiminta 136* 
» viranpitäjäin luokitus 227 
» » viransijaisuuspalkkiot 232 

Rakennusosakeyhtiöt ja -osuuskunnat, niiden avustaminen 96, 219, 83* 
» » » » hallituksen jäsenten vaali 259 

Rakennuspiirustukset, ks. Piirustukset. 
Rakennusrajain muuttaminen 191 
Rakennustarkastuskonttorin antama vuosikertomus 68* 

» viranpitäjäin palkkausolot 70* 
Rakennusteollisuuden kehitys 70* 
Rakennustoiminta Helsingissä 68*, 80*, 82*, 83* 

» yleishyödyllinen, sen avustaminen 96, 218, 83* 
» » >> edistämislainarahasto 80*, 88* 

Rakennustonttien hinnan korottaminen 117 
Rakennusvelvollisuus, laiminlyöty., toimenpiteet sen johdosta 153 
Ratiinin hankkimiseksi myönnetty määräraha . 246 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginvaltuuston diaariin merkityt 118 
Rautatielippujen hankkiminen varattomille lapsille 53* 
Rautatiepenger Alppilan kohdalla, määräraha sen alaista vesijohtotunnelia varten 49 
Rautatierahdit, anomus niiden alentamisesta 217 
Rautatieraiteen liikennöiminen 44, 203 

» lunastaminen 43 
Rautatieraiteet, Pakaan alueeseen laskettavat 201 

» Ruoholahden sataman, niiden yli vievän sillan purkaminen . . . . 201 
Rautatiesuunnitelma, Helsinki—Riste 150 

» Helsinki- Satakunta 41 
Rautatie-tariffien, paikallisliikenteen, vahvistaminen 76 
Rautatietoimiluvan pitentäminen 203 
Ravintolain y. m. aukioloaika 127, 145 
Raviradan, Oulunkylän, vuokraaminen 167 
Reimarsin erään vuokraajan häätö 171 

» tilalla suoritettava henkikirjoitus . . .< 225 
» vuokrapalstan uudestaanjärjestely 25 

Rekisteritoimisto, köyhäinhoidon 20* 
Reklaamikilpiä, oikeus pystyttää 174 
Revisionikonttori, sen lisämääräraha 240 

» sinne perustettava uusi virka 137, 225 
Riita, kaupungin ja Haapalan höyrysahan välinen, ehdotus sen järjestämiseksi . . 221 

»> metsänhakkuiisopimuksesta, sen selvittäminen 221 
» tiilihankinnasta -22 

Rikosasiainnotaarien, raastuvanoikeuden, palkankorotus 68 
Rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin kaluston osto 243, 244 
1 Usteen—Helsingin rautatiesuunnitelma 150 
Rouvasväenyhdistyksen, Helsingin, avustaminen 91 
Rukouspäiväjulistuksen selvitys, valtioneuvoston julkaisema . 128 
Ruoholahden sataman rautatieraiteiden yli vievän sillan purkaminen 201 
Ruoholahdessa sijaitsevain kahden varastosuojan osto 153 
Ruokatarjoilua, oikeus pitää 183 
Ruokinnan, kansakoululasten, järjestäminen 94 
Ruotsin kuninkaan vierailun aiheuttamat toimenpiteet 82, 197, 206, 259 



Asialuettelo. 167* 

Ruplaveron, menetetyn, korvaaminen kaupungille 213 
Ruskeasuon alueiden vuokravälikirjain rekisteröiminen 162 

» pakkolunastus 155 
» » käytännölliset toimenpiteet sen johdosta 258 
» yhdistäminen kaupunkiin 13, 162 

Ruuiniinpolttovhdistykselle, Suomen, myönnetty laina 61, 114 
Ruutikellarin luovuttaminen kaupungille 209 
Ryttylän kasvatuslaitokseen perustettava uusi virka 253 

» kasvatuslaitoksen asemakaava 186 
» » asuntola- ja koulurakennuksen valtionapu 217 
» » korjaustyöt 46* 
»> » koulu- ja asuntolarakennusta varten hyväksytyt piirus-

tukset 37, 208 
Ryöstetty rahamäärä, velvollisuus korvata 77 
Räbackan torpan lohkominen 155 
Röntgenkoneen paikalleen asettamista varten myönnetty määräraha 241 
Röntgentutkimukset, tuberkulootisten henkilöiden 76 

Saarien, eräiden, siirtäminen kaupungille 255 
Sailors homen johtokunnan jäsenten vaali 151 
Sairaalani, kaupungin, korjaukset 205 

» » ohjesääntö 130, 147 
> » viranpitäjäin viransijaisuuspalkkioiden määrääminen 223 
» » ks. myös Kivelän sairaala, Marian sairaala ja Nikkilän mieli-

sairaala. 
>> tiliviraston ohjesääntö 130 

Sairaalan rakentaminen tuberkulootisille henkilöille 33 
Sairaalatarkastajaksi valittu lääketieteenlisensiaatti G. Palander 141 
Sairaanhoidosta kertyvät tulot vuoden 1926 tulosäännön mukaan 115 
Sairaan h oitajatarkoulun huoneiston varaaminen 29 

» ohjesääntö 130 
» opetuskieli 130, 131 

Sairaanhoitoa varten myönnetty lisämääräraha 80 
)> » vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 103 

Sairaankuljetusvaunujen, palolaitoksen, käyttö 13* 
Sairasapu kaupungin työntekijöille 86 
Sairaspaviljonkia, kunnalliskodin, koskeva päätös 138, 17* 
Salmisaareen rakennettava liikenneväylä 51, 196 

» rakennettavaa raitiotielinjaa koskeva toimilupa 28 
. Salmisaaren kaupunginasemakaava 4, 193 

» uuden liikenneväylän katselmus 255 
» yhdistäminen kaupunkiin 155 

Satakunnan—Helsingin rautatiesuunnitelma 41 
Satama-alueelta poistettavat lotjat 204 

» -alueen aitaaminen . . 44, 7* 
Satamahallinnon ohjesäännön muuttaminen 122 
Satamahallintoa varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 102 
Satamahallitukselle luovutettavat varastopaikat 167 
Satamahallituksen antama vuosikertomus 5* 

» jäsenten vaali 148 
» kaluston osto 244 

Satamaliallitus, rakennuskonttorin satama- ja rautatieosaston siirtäminen sinne . . 5* 
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Satamajärjestys, uuijen ehdotuksen hyväksyminen 122 
Satamakannanta Länsisatamassa 62, 78 
Satamakannantakonttoriin perustettavat uudet virat v 137 
Satamakannantakonttorin antama vuosikertomus 7* 

» kaluston osto 243 
» lisämääräraha 78 
» vilanpitäjäin viransijaisuuspalkkiot . . . 230 
» viranpitäjän ikäkorotus 225 
» » palkan vahvistaminen 225 
» viranpi tä jät 7* 
» virkain siirtäminen vakinaiseen palkkasääntöön 137 
» ylitetyt määrärahat 78 

Satamaliikennekont torin antama vuosikertomus 7* 
» viranpitäjäin palkankorotus 68 

Satamamaksujen korottaminen 64, 8* 
» palauttaminen 64, 122, 5* 

Satamarata Sörnäsiin, sen yli rakennettavan sillan kustannukset 203 
Satamat, asuntolaivojen sijoittaminen niihin 21, 178, 6* 

» liikenne niissä 7* 
» lisämäärärahoja niitä varten 77 
» työt niissä 48 

Satamatyömiesten ruokailu- ja odotushuoneiden järjestyssäännöt 5* 
Saukonkarin johtoloistojen hoito ja kunnossapito 204 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle myön-

netty vastuunvapaus 60 
» » » » » johtokunnan jäsenten 

vaali 150 
Sekalaisia menoja varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 113 

» määrärahoja, myönnettyjä 245 
» tuloja vuoden 1926 tulosäännön mukaan 117 

Septiktankkilaitoksen, Eläintarhan, korjaaminen 50, 116 
» » uudestaanrakentaminen 50, 199, 258 

Seurasaaren liikenne 204, 122* 
» ravintolan tarjoiluhinnat 241) 

Sievers, R., professori, hänelle myönnetty oikeus pysyä koululääkärinä 140 
Siirala, E. J., sairaanhoitajatar, valittu Hyvösen lastenkodin johtajattareksi . . . . 254 
Siirto, määrärahain 82, 242 

» vuokraoikeuden 165, 88* 
Siirtolapuutarha, Korpas—Ruskeasuon, sen jaoituskaava 192, 90* 

» Kumtähden, määräraha sitä varten 57, 192 
Siirtolapuutarhajaosto, sosialilautakunnan 80*, 89* 
Siirtonosturi, vahingonkorvaus sen hankinnan myöhästymisestä 221 
Sijaisten määrääminen 142 
Sillan rakentaminen Vantaanjoen yli 52 

» Ruoholahdensataman rautatieraiteiden yli vievän, purkaminen 204 
» Seurasaaren, ajoliikenne 204 
» Sörnäsin satamaradan yli, kustannukset 203 
» » sivuradan poikki kulkevan, rakentaminen ja kunnossapito 51 

Sisustaminen, autotallin 41 
Sivistyslaitoksia varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 105 
Sivistysyritysten, kaupungin avustamien, valvonta 110* 



Asialuettelo. 169* 

Sivutoimia, oikeus pitää 254 
Sivuvirkani palkkausluokkain luvun lisääminen 67 
Sjötorpin kasvatuslaitosta varten vuokratut rakennukset 190 
Sofianlehdossa suoritettava henkikirjoitus 225 
Soittolavani rakentamiseen myönnetyt määrärahat 218 
Sokeiden hyväksi tehtävää työtä varten myönnetty määräraha . . 92 
Sopimus kaupungille tulevien maksujen kannosta Länsisatamassa 62 

» Lapinniemellä sijaitsevan metsähallituksen halkotarhan siirtämisestä 12, 19, 255 
» Lapinniemen ja Kumtähden osien tilusvaihtoa koskeva 11, 256 
> rautatieraiteiden laskemisesta eräälle Teollisuuskadun viereiselle alueelle . . 201 

Sopimussakko vuokrasopimuksen rikkomisesta, Taivaskallion ja Kumtähden tontteja 
koskeva 23 

Soskdilaiitakunnan antama vuosikertomus 80* 
» jäsenten vaali 148 

kanslia, kirjoituskoneen osto sinne 244 
»> vuokrajaosto . . 80*, 86* 

Sotaväen majoituksesta johtuneiden menojen korvaaminen 73^ 
» ravinto- ja rehuannokset rauhan aikana 143 

Spriikauppa Hernesaarella, toimenpiteet sen ehkäisemiseksi 248 
Suksien osto kansakouluihin 114* 
Sulfiittilipeä, katujen koekaslelu sillä 248 
Suomalaiselle oopperalle myönnetty maksuajan pitennys 221 
Suomen merimieslähetysseuran avustaminen 91 

» messuja varten luovutettavat huoneistot 187 
Suomenlinna, odotuspaviljongin rakentaminen sinne matkustaville henkilöille 37, 182, 259 
Suomenlinnan liikenteen uuclestaanjärjestely 37 

» odotuspaviljongin tilapäinen sähkövalaistus 198 
Suoranaiset avustukset, köyhäinhoidon jakamat 28* 
Syöpäläishävitys- ja desinfioimislaitoksen, uudenaikaisen, perustaminen 257 
Sähköjohtojen korvaaminen 198 

» siirto 198 
Sähkölaitokseen käytetyn pääoman koron ja kuoletuksen laskemisen perusteet . . 116 
Sähkölaitoksen oikeuttaminen poistamaan turbogeneraattorin arvo 81 

» tulot vuoden 1926 tulosäännön mukaan 116 
» uutisrakennusta varten hyväksytyt piirustukset 37 
» uutistyöt. 49 
» viranpitäjäin luokitus 227 
» viranpitäjät 253 
» vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 108 
» ylitetyt määrärahat 81 

Sähkövalaistus Suomenlinnan tilapäisessä paviljongissa 198 
Sähkövoiman kulutuksessa huomioonotettava säästäväisyys 248 
Sörnäisten työväennäyttämön avustaminen 95, 107 
Sörnäsin keskusvankila-alueen järjestely 13 

» satama-alueen aitaaminen 44 
» sataman laiturin korjaaminen . . 44 
» satamaradan yli vievän sillan kustannukset 203 
» sivuradan poikki kulkevan sillan leventäminen 51 p 

Taidepalatsin rakentaminen 15 
Taideteollisuuskeskuskoulun johtokunnan jäsenten vaali 151 
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Taideteollisuuskeskuskoulun uudestaanjärjestämisehdotus 249 
Taivaskallio Käpylässä, huvila-alueen perustaminen sinne 8, 23, 48, 119, 87* 
Taksa, autobussiliikenteen, lausunto sen korottamisesta 216 

» vesijohtolaitoksen 116 
Talojen, kaupungin, hoito 252 

» » viranpitäjäin palkkaus 224 
» » viranpitäjät 252 

Talousarvio, ehdotus sen uudelleenjärjestämiseksi 3*, 6* 
» Hyvösen lastenkodin, rahatoimikamarin vahvistama 220 

Talousarvioehdotus, sen laatiminen 121, 212 
» vuoden 1926 99 

Talousopetuskurssien järjestämistä varten myönnetty apuraha 92 
Tapaturman kautta vahingoittuneita kunnan työntekijöitä 127* 
Tapaturma vahingonkorvaus, myönnetty 237 
Tapaturmavakuutus, kaupungin työntekijäin 88, 237 

» lisämääräraha sitä varten 242 
Tasoittaminen, katujen, määräraha sitä varten 53, 196 
Tasoitustyöt, Liuskasaaren, lykkäystä niiden suorittamiseen 169 
Taulukko, kaupunginkassan tilaa osoittava 60 
Tavarasuojain, Katajanokan, maalauttaminen 206 
Teatterien avustaminen 95, 107 
Tehdaskorttelien, Pakaan, uusi tonttijaoitus 0 10 
Tehdaslaitoksen avustaminen, evätty anomus siitä 9 1 
Tehdastontin vuokraaminen 168 
Teknilliset laitokset, kaupungin, niiden hallituksen jäsenten vaali 150, 255 

» » » » työntekijäin oikeus ikäkorotuksen saamiseen 86 
» » » » työntekijöille anottu palkankorotusta . . . . 231 
» » » » vuorotyöntekijäin loma-aika 255 
» » » niitä varten vuoden 1926 menosääntöön otettu 

määräraha 107 
» » » tulot niistä vuoden 1926 tulosäännön mukaan . . . . 116 
» » » ylitety t määrärahat 81 
» » » ks. myös Kaasulaitos. Sähkölaitos ja Vesijohto-
laitos. 

Teollisuuden, kotimaisen, suosiminen 142 
Teollisuustonttien kuntoon panet taminen 193 
Terveydenhoito lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa 56*- 59* 

» lisämääräraha sitä varten 79 
» sitä varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 103 
» tulot siitä vuoden 1926 tulosäännön mukaan 115 

Terveydenhoitolautakunnan viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 230 
Terveydentila, palo miehistön 14* 
Terveyspoliisi, sinne perustettava uusi virka 137 

» thermografin osto sinne 244 
Tien, autobusseja varten, teettäminen 196 

» Kaivopuistoon rakennetun, kustannusten korvaaminen 222 
» korttelin n:o 127 läpi kulkevan, kuntoonpanot.taminen 196 
» tuberkuloosisairaalaan johtavan, kuntoonpanettaminen 196 
» Tähtitorninmäen ja kirurgisen sairaalan välisen, rakentaminen 195 

Tienrakentamista varten Pakinkylässä luovuteltava maa-alue 22 
Tienviittoja, oikeus pystyttää 174 



Asialuettelo. 171* 

Tiilihankinta, saatava siitä 222 
Tilasto, kunnallinen, toimenpiteet sen parantamiseksi "3* 
Tilastokonttorille annettu toimeksi virallisen elinkustannusindeksin laskeminen 65, 3* 
Tilastokonttorin huoneiston sisustus 186 

julkaisutoiminta 250, 1*, 2* 
» kaluston osto 243 
» lisämäärärahat 240, 242 
» menot 4* 
)> työajan vahvistaminen 251 
» viranpitäjäin luokitus 226 
» vuosikertomus 1 * 

Tilien, kaupungin, vuoden 1924, kertomus 59 
» » 1925, tarkastus, 146 

Tilinmaksussa ilmenneen petoksen aiheuttamat toimenpiteet 221 
Tilintarkastajain vaali 146 
Tiliviraston perustaminen puhtaanapitolaitokselle 215 
Tiluksien, eräiden, ostotarjouksen epääminen 153 
Tilusvaihto, kaupungin ja valtion välinen 11—-13, 197, 256 
Toimikunta asetettu arvioimaan .John Stenbergs maskinfabriks aktiebolag-yhtiön eräs 

tontti Siltasaarenkadulla . 259 
» » laatimaan luetteloa myytävänä olevista tonteista 258 
» julkisivupiirustusten tarkastus-, ks. Julkisivupiirustusten tarkastustoimi-

kunta. 
Toimiluvan myöntäminen uusille raitiotielin joille 25, 28 

» pitentäminen, Oulunkylän—Hertonäsin rautatien 203 
Toivolan turvakodin erään opettajanviran vakinaistuttaminen 69 

» » uutisrakennustyöt 46* 
Tontin n:o 8 Harjutorin, viereisen kuopan täyttäminen 55 

» » 4 Kaisaniemenkadun, käyttö kadunleventämiseen 195 
» )> 1 Kulneffkadun, viereisen käytävän tasoittaminen 196 
» » 11 Merimiehenkadun, rakennuspiirustuksia y. m. koskeva päätös . . . . 186 
» » 11 Pengerkadun, luovuttaminen Helsingin sokeainyhdistykselle 15 
)> » 1 Siltasaarenkadun, arviointi 259 

Tontinhinnan korottaminen 11~ 
Tontinkin a stuksesta kertyvät tulot vuoden 1926 tulosäännön mukaan 117 
Tontinrajain korkeusmääräykset 1 

» muuttaminen 193 
Tontit n:ot 1 - 5 Laivurinkadun, niitä koskeva sopimus 193, 

» »> 33—35 Länt. viertotien, niiden rakennuttaminen 119 
» rahatoimikamarin myymät 154 

Tonttien, asunto-, vuokraus 156 
» jakaminen 
» Käpylän erään osan, rakennusjärjestys 119 
> luovutus 15o 
» myytäväksi tarjottavien, luettelon laatiminen 258 

Toukolan, vuokraoikeus 161 
» Vallilan kivitalojen rakentamista varten tarkoitettujen, jaoituskaavaehdotus 8 
» varaaminen 15, 16, 155 
» yhdistäminen 10, 194 
» XV kaupunginosan, luovutusehdot 22 

Toiittihiiutokauppa, julistettu 153 

Runnall. k ert. 192 -5. 23* 
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Tonttijaoitus, Pakaan tehdaskorttelien uusi 10 
Tonttiluettelo, rahatoimikamarin vahvistama 155 
Tonttipaikan osoittaminen Töölön paloasemaa varten 3!) 

» varaaminen lastenkotia varten . . . 16 
Tonttipaikka, työväenopiston 16 
Topelius-patsasta varten luovutettava paikka 16 
Toripäivät Helsingissä 249 
Torpan lohkominen 155 

» vuokramaksun vahvistaminen 169 
Toukola, oikeus kivitalon rakentamiseen vuokratontille siellä 171 
Toukolan omakotialueen eräiden tonttien vuokraoikeus 161 

» » rakennusjärjestyksen muutosehdotus 88* 
Tuberkuloosisairaalaan johtavan tien kuntoonpanettaniineii 196 
Tuberkuloosisairaalan muutetut pääpiirustukset - 186 

» rakentaminen 33 
Tuberkulootisten henkilöiden asuinrakennuksen teettäminen 33 

» » kotia varten vuokrattu huoneisto 190 
» » röntgentutkimukset 76 
» miesten kodin laajentaminen 18* 

Tudeer, O., lääketieteenlisensi-aatti, valittu Töölön aluelääkäriksi 141 
Tukkilauttain sijoituspaikka 178 
Tulenvaarallisten öljyjen säilyttäminen 183 
Tulipalot 11* 
Tullikamarin huoneiston hyllyjen teettäminen 244 

» « laajentaminen 38 
Tulo- ja menosääntö, vuoden 1926 99 

» » omaisuusverolautakunnan huoneiston vuokran vahvistaminen 189 
» » omaisuusveron kannantakustannukset, valtion korvaamat 218 

Tuloatuottavat oikeudet vuoden 1926 tulosäännön mukaan 115 
Tunneli, rautatienpenkereen alainen, Alppilan kohdalla oleva, määräraha sitä varten. . 19 
Tunnelin rakentaminen kadun alle 195 
Turvakodit, lastensuojelulautakunnan . . . 50* 
Tutkijalautakunnan jäsenten vaali 149 
Tuulaakimaksujen maksuunpano 8* 
Tykistöpiha, autotallin sisustaminen siellä olevaan rakennukseen 41 
Tykistöpihan alueella sijaitse vain asuntojen käyttöoikeus 31 
Tykki, kaupunginmuseon talteenottama, vanha 241 
Työajan vahvistaminen, eräiden kaupungin virastojen 251 
Työkalujen osto rakennuskonttorille 81, 211 
Työlaitoksen lääkärinhoito 138, 229, 26* 

» naisten, rakentaminen 18* 
» toiminta 23*, 37* 

Työmarkkinani tila 92* 
Työnhakemukset, työnvälitystoimiston 93* 
Työnjako, rahatoimikonttorin 247 
Työntekijäin, kaupungin hätäaputöissä olevien, palkat 84, 235 

» » töissä olevien, kesälomain järjestäminen 85, 234 258 
» » » » leskille myönnettävien eläkkeiden perusteet 224 
» » » » oikeus saada ikäkorolusta 86, 234 

palkat 234, 126* 
>> »> » » palkkain laskemisperusteet 65 
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Työntekijäin, kaupungin töissä olevien, sairas- ja hautausapu 86 
» )> » » tapaturmavakuutus 88, 237 

Työnvälityksen valtionapu 217 
Työnvälitystoimiston apulaisten luvun lisääminen 137 

» johtokunnan antama vuosikertomus 92* 
» » jäsenten vaali 148 
» kaluston osto 244 
» laajentaminen 92* 
» lisämääräraha 240 
» työnhakemukset 93* 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 230 

Työnvälitystä koskeva lainsäädäntö 93* 
Työpalkat 65, 84, 234, 235 
Työpäivän pituus, kaupungin työntekijäin 85 
Työsuhteet Helsingissä vuonna 1925 96* 
Työt, kaupungin, niiden aiheuttamien kustannusten vähentäminen 84 

» ks. Yleiset työt. 
Työtehon, kaupungin virastojen ja laitosten, kohottaminen . 120 
Työttömyyden aiheuttamat toimenpiteet 83, 94, 235, 257, 16*, 92* 

» lieventämiseksi myönnetty valtionapu 217 
Työttömäni avustuskomitealle myönnetty vuokra-avustus 238 
Työttömät, naiset, heille järjestettävien ammattikurssien valtionapu 217 

» » töiden järjestäminen heille 84, 235, 84* 
» ks. myös Hätäaputyöt. 

Työväenasunnot, Koskelan, määräraha niiden hoidosta 233 
» Pakaankadun varrella 31, 206 
» ks. myös Kunnalliset työväenasunnot. 

Työväenopiston johtokunnan jäsenten vaali 150 
» tonttipaikka 16 
>> valtionapu 218 

Tähtitorninmäki, sieltä kirurgiseen sairaalaan johtavan tien rakentaminen 195 
» sinne pystytettävä veistokuvateos 58 
» » rakennettava aitaus 208 

Töölö, kysymys paloaseman rakentamisesta sinne 39 
Töölön kaupunginasemakaavan järjestely Ί 

Uhkasakko maihin nousemisesta Hertonäsissä 204 
Uimalaitosten, kaupungin, käyttö 189, 114* 
Uimarannan, Kyläsaaren, siistiminen 204 
Ulkoilmakonsertteja varten 1926 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 107 
Ulkoilmakonserttien järjestäminen HO* 
Ulosmittaustodistajain palkkioiksi myönnetty määräraha 240 
Ulosottoapulaiselle laskettu ikäkorotus 225 
Ulosottoapulaisen, ylimääräisen, palkkaaminen 225 
Ulosottoapulaisten hallussaan pidättämien varojen korko 214 

» vaihtokassa 221 
)> virkamatkani kulujen maksaminen 240 

Ulosottolaitokselle myönnettyjen määrärahain ylittäminen 77 
» myönnetyt lisämäärärahat . . 77 

Ulosottolaitosta varten 1926 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 101 
Urakkajärjestelmä kaupungin töissä 84 
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Urheilukentillä pidettäviin kilpailuihin vahvistetut pääsymaksut 170 
Urheilukentän, Kallion, vartiointi 254 
Urheilulautakunnan antama vuosikertomus , 114* 

» jäsenten vaali 149 
Urheilun ja leikin edistämismäärärahan jako 238 
Urheiluseurat, kansakoulujen voimistelusalien luovuttaminen niiden käytettäväksi . . 30 
Urheilutarkoituksiin vucdsn 192G menosääntöön otetut määrärahat . . 114 
t aidenpellon alueiden vuokravälikirjain rekisteröimininen 162 

») pakkolunastus ·. 155 
» » käytännölliset toimenpiteet sen johdosta 258 
;> yhdistäminen kaupunkiin 13, 162 

l udestijärjestely, Kaisaniemen puiston 56 
* kaupungin eläinlääkärinvirkain 129 
» köyhäinhoitolautakunnan virkain 132 
» taideteollisuuskeskuskoulun ehdotettu 249 
» toisen kaupungiiivoudinkonttorin 127 

Uutisrakennust ohuinta, kunnallinen 31, 80* 
» vuonna 1925 68* 

Vaali, aluelääkärin 141 
» ammattientarkastajani 141 
» asuntokongressin edustajain 257 
» asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain hallitusten jäsenten 259 
» johto- ja lautakuntain jäsenten 147 
» kaupunginkirjaston iiiventtaajain 146 
» kaupunginvaltuutettujen 146 
» Kivelän sairaalan ylilääkärin 141 
» kunnallisen hammaspoliklinikan johtajan 141 
» kunnalliskodin lääkärin 141 
>> kunnallisvaalien keskuslautakunnan ja vaalilautakuntain puheenjohtajani, 

jäsenten ja varajäsenten 151 
» lakimääräisten lautakuntain jäsenten 151 
» lastenhuoltotarkastajaii 141 
» majoituslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan 146 
» rahatoimikamarin edustajain, hallituksiin, lautakuntiin y. m 255 
» raittiudenvalvojan 110 
»• sairaalatarkastajan 141 
» tilintarkastajain 146 
» valiokuntain ja komiteain jäsenten 147, 257, 259 
» vanhempainneuvostojen 151 
» vuosi tilintarkastajain 146 
» yksityisten laitosten ja hallitusten jäsenten 150 

Vaatetusapu poliisimiehistölle 240 
Vaihtokassa, ulosottoapulaisten 221 
Valaistusolot, Länsisataman · · 77 
Valiokunta asetettu tarkastamaan ehdotusta henkikirjoituksen ja veronkannantalai-

toksen uudestaanjärjestämiseksi 126 
Valiokuntain jäsenten vaali 147 

» jäsenyydestä suoritettava hyvitys 75, 232 
Valkonauha-yhdistykselle myönnetty avustus * 91 
\Vallgren, A., aluelääkäri, hänelle myönnetty virkaero 139 
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Vallilaan rakennettava soittolava 208 
Vallilan erään puumakasiinin myyminen 207 

» > vuokratontin lunastaminen 152 
» jaoituskaavan muuttaminen 9 
» kivitalotonttien jaoituskaava v 8 
» korttelin n:o 555 vuokraaminen 23, 161 
» työ väenasuntor ylimäin täydennys työt 205 
» vuokratontin huutokaupan julistaminen 153 

Vallilassa olevan kaupunginkirjaston haaraosaston huoneisto 191 
Valmistava poikain ammattikoulu, pesutuvan ja talonmiehen asunnon järjestäminen 

sinne 207 
» » » rinnakkaisluokkain perustaminen sinne 80 
» » » sen työpä jarakennuksen hyväksytyt piirus-

tukset ·. 37 
>> » sen valtionapu 218 
» » » valimomestarin toimen perustaminen sinne . . . . 139 

Valtionapu, kansakoulujen 217 
» kansakoululasten lomasiirtoloiden 217 
» kansakoulunopettajille maksetuista ikäkorotuksista 217 
» kansanlastentarhain 218 
r> kasvatuslaitosten 208, 217 
» lastenseimien 218 
» työnvälityksistä 217 
» työttömyyden lieventämiseksi 217 
» työväenopiston 218 
» valmistavan poikain ammattikolun 218 

Valtionavustukset vuoden 1926 tulosäännössä huomioonotetut 115 
Valtionrautateiden kanssa tehty sopimus erään Sörnäsissä olevan sillan laajentami-

sesta ja hoidosta 51 
» » » » Teollisuuskadun varrella olevalle alueelle 

laskettavista raiteista 201 
Valtionrautateille luovutettavat maa-alueet 11 
Vanhaankaupunkiin rakennettavaa raitiotielinjaa varten myönnetty toimilupa . . . . 28 
Vanhempainneuvostojen vaali 150 
Vanjoen kasvatuslaitoksen rakennusten vuokrasopimuksen pitentäminen 191 
Vankeusyhclistvkselle, Suomen, myönnetty avustus 91 
Vantaanjoki, sillan rakentaminen sen yli 52 
Vapaaehtoisen palokunnan, Käpylän, avustaminen . .« 93 
Vapaavarastoimis-oikeuden hankkimista korttelin n:o 178 eräälle osalle valmisteleva 

komitea 168 
Vapautus komiteain, valiokuntain ja lautakuntain jäsenyydestä 117 
Varastopaikkani kuntoonpanettaminen 16 

» luovuttaminen satamahallitukselle 167 
» uudet vuokrat 167 

Varastorakennuksen, Merisatamassa sijaitsevan, ostaminen 37 
Varastosuojan. kahden Ruoholahdessa sijaitsevan, osto 153 

» Vallilassa sijaitsevan, myynti 207 
» vuota-, järjestäminen 207 

Varasto y. m. alueiden vuokraus 161 
Varatut tontit 16, 17, 155 
Varoja, kaupungin, koskeva tilasto 3* 
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Vartiointi, Kallion urheilukentän 254 
Wasenius, L., konsuli, hänen lupaamansa lahjoitus kaupungille 25 
Vastuunvapauden myöntäminen Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian 

turvakodin johtokunnalle 60 
Vedenottopaikan, Nikkilän mielisairaalan laajentaminen 40 
Veistokuvateos, kaupungille ostettavaksi tar jot tu 240 

» paikan osoittaminen sille 58 
» sen pystyttäminen 209 

Veistämöalueen, korttelissa n:o 178 olevan, käyttäminen 20 
Velat, kaupungin 100 
Verojen, kunnallis-, kannanta 65, 215 

» » suorittamisesta myönnettävä vapautus 65 
Verojäämät, suunnitelma niiden poistamiseksi 101 
Veromääräin, kannettujen, suorittaminen 214 
Veromäärän, ryöstetyn, korvaamisesta myönnetty vapautus 77 
Veronkannantalaitoksen, Helsingin, uudestaanjärjestely 123—126, 232 
Verotuksessa tehtävä vähennys verovelvollisen henkilön tuloista 65 
Verotuksesta kertyvät tulot vuoden 1926 tulosäännön mukaan 117 
Verotuslautakunnan jäsenten vaali 148 

» tulo- ja omaisuus-, jäsenten vaali 151 
Veiotnsvalmistelukunnan antama vuosikertomus 104* 

» kanslian kaluston korjaaminen 244 
Veroäyrien luvun vahvistaminen 215 
Veroäyrit, verotusvalmistelukunnan panemat 105* 
Vesijohtoja varten myönnetyt määrärahat 48 
Vesijohtojen kadunalaisten, vetäminen 199 
Vesijohtolaitoksen määrärahain siirto 242 

» tulot vuoden 1926 tulosäännön mukaan 116 
» vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 107 
» vuorotyöntekijäin loma-aika 255 
» ylitetyt määrärahat 81 

Vesijohtoputkien laskeminen syvemmälle 48 
» uusien, laskeminen 199 

Vesijohtoveden hinnan korottaminen 116 
Vesipostin, vapaan, järjestäminen Käpvlään 49 
Vesivärimaalausten osto kaupunginmuseoon 81 
Viemärijohto Länt. Heikinkadun alle 50 

» Pasilaan 109 
Viemärijohtoja varten myönnetyt määrärahat 48, 50 
Viemärijohtojen, Eteläsataman, korjaaminen 200 
Viertoteiden leventäminen y. m 131* 
Vikin sotilasvirkatalon vuokraaminen 171 
Viranpitäjäin, kunnallisten, anomus palkankorotuksesta 68 

» » eroamisvelvollisuus 144) 
» » kesälomain järjestely 252, 254 
» »> luetteloiminen 254 

luokitus 67, 226 
» » oikeus asua kaupungin ulkopuolella 255 
» » » pitää sivuvirkoja 254 
» >> palkankorotukset 68 
» » palkkain laskemisperusteet 65 
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Viranpitäjäin, kunnallisten, palkkajärjestely . 222 
» )> vuoden 1918 kapinaan osaa ottaneiden, takaisinottami-

nen toimeensa H l 
Viransijaisuuspalkkiot, myönnetyt 71, 229 

» sairaalain, niiden määräin vahvistaminen · 223 
Virastoja, kaupungin, varten vuoden 1926 menosääntöön otetut määrärahat 101 
Virastotalon rakennuttaminen 207 
Virkavapauden myöntäminen opintomatkoja varten 239 
Virkavapaudet, myönnetyt 112 
Virkavapaus, oikeus palkan kantamiseen sen aikana 70 
Virkavuosien laskeminen 72, 75 
Voimistelusalien, kansakoulujen, luovuttaminen urheiluseurani käytettäviksi 30 
Voimistelusalin rakennuttamisen avustaminen 95 

» vuokraaminen kunnan työväenasuntojen lapsille 188 
Vuokra-alueiclen lunastaminen 153, 161 

» Ruoskeasuon ja Uudenpellon, vuokravälikirjain rekisteröiminen . . 162 
Vuokra-avustukset, myönnetyt 238 
Vuokraehdot, muutetut 162 
Vuokrakauden pitennys, Eknäsin tilan 170 
Vuokralleannon, kaupungin maatilojen, laajentaminen 116* 
Vuokramaksujen, kaupungin laitosten hallussa olevan maan, korottaminen 169 

» v korottaminen 161 
» maksamattomien, periminen 169 
» suorittaminen 169 
» suorittamisen laiminlyönnistä määrätty rangaistus 156 

Vuokramaksun lykkääminen 168 
» Nybackan torpan, vahvistaminen 169 
» suorittamisesta myönnetty vapautus 168 

Vuokrantarkkailulautakunnan arkiston järjestäminen 233 
Vuokraoikeuden pitennys 21, 163, 87* 

» siirto 165, 166, 88* 
Vuokraoikeus, eräiden Toukolan tonttien 161 
Vuokrapalstan, Reimarsin, uudestaanjärjestely 25 
Vuokrasopimukset, omakotialueiden muutetut 86* 

» peruutetut 161 
Vuokrat, kauppahallien myyntipaikkojen korotetut 172 

» rahatoimikamarin vahvistamat 220 
» varastopaikkani 167 

Vuokratiedustelun järjestäminen 250 
Vuokratontin, \ rallilan, huutokaupan julistaminen 153 

» » lunastaminen 152 
Vuokratontti, oikeus rakentaa kivirakennus sille 171 
Vuokrattaessa kaupungin alueita noudatettavat säännöt 22 
Vuokraus, asuntotonttien ja alueiden 156 

» erään Oulunkylän palstan 21 
» korttelin n:o 178 alueiden 21, 168 
> lisäalueen Eläintarhan pallokentälle 2-1 
» Oulunkylän raviradan 167 
» Saukon saaren hiilivarastopaikkain 168 
» tehdastontin Teollisuuskadun varrella 168 
» Vallilan korttelin nro 555 23, 161 
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Vuokraus, varasto- y. m. alueiden 161 
» Vikin sotilasvirkatalon 171 

Yuositilintarkastajain vaali 146 
Yuotavarastoksi järjestettävä makasiini 207 
Vähennys luontoisetujen nauttimisesta, vahvistettu 228 

·> verovelvollisen henkilön tuloista, verotuksessa tehtävä 65 

Yhdistysten avustaminen 90, 91 
Yhdistäminen kaupunkiin, Ruskeasuon ja Uudenpellon 13, 162 

»> tonttien 10, 194 
Yksityishoitoon annetut lapset, lastensuojelulautakunnan 51* 
Yleisen ammattikoulun huoneistoa koskeva vuokrasopimus 191 
Yleiset paikat, lisämääräraha niiden korjauksia ja kunnossapitoa varten 54 

» » niitä varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha 109 
» rasitukset, niitä varten vuoden 1926 menosääntöön otettu määräraha . . . . 103 
» työt, kaupungin, sen hallituksen antama vuosikertomus . . . . 125* 

»> »> jäsenten vaali 150, 255 
> » » » » määrärahain ylitykset 58 
» » » tulot niistä vuoden 1926 tulosäännön mukaan 116 

> työntekijäin lukumäärä niissä 125* 
» » » vuoden 1926 menosääntöön niitä varten otettu määräraha 108 

Yleishyödyllisen rakennustoiminnan avustaminen 96, 218, 83* 
» >> edistämislainarahasto 80*, 88* 

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustaminen 90, 84* 
Ylitetyt määrärahat 58, 59, 77. 78, 79, 80, 81 
Yritysten ja laitosten, yleishyödyllisten, avustaminen 90, 84* 

Äitiyseläkkeet 93 
Äransgrundin karille rakennettava kiinteä majakka 41 

Öl jy j ä , tulenvaarallisia, oikeus pitää varastossa 183 
Öljysataman, Hietaniemen, jaoitussuunnitelma 6* 
Öljyvarastoa varten luovutettava alue Hietaniemestä 17 



Julkaisuluettelo. 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

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

I I . Ulkomaan kauppa. Helsingin kaupungin tilastokonttorin julkaisema. 
1—11. 1916-26. 

I I I . Merenkulku. Helsingin kaupungin tilastokonttorin julkaisema. 
1—3. 1915—26. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknillis-
ten laitosten hallituksen julkaisema. 
1—11. 1916—26. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimikonttorin 
julkaisema. 
1—11. 1916—26. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin ti lastokonttorin julkaisema. 
1—5. 1916—24. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin tilasto-
konttorin julkaisema. 

5—11. 1909—15. 
12—20. 1919—27. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin 
t i lastokonttorin julkaisema. 
21—38. 1908—25. 

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 
ti lastokonttorin j ulkaisema. 
1 - 4 . 1923—26. 

F. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset. Kunnallinen käsikirja. Helsingin 
kaupungin ti lastokonttorin julkaisema. 
1—3 vihko. 




