
HAKEMISTO. 

Siv. 
Aero-osakeyhtiön avustaminen 69 
Ahlströmin, R., rahastojen korkovarojen jako 205, 225 
Aikataulut, kansanpuistojen liikenteen 218 
Aitaaminen, erään varastopaikan, määräraha sitä varten 173 
Ajan tiedoittaminen, määräraha sitä varten 210 
Ajuriaseman siirtäminen 171 
Alander, H., rouva, hänen ja kaupungin välinen oikeusjuttu 183 
Alkoholipitoisia aineita, oikeus myydä 123 
Alkoholistiparantola Turva, määräraha sitä varten 66 
Alppilan hiihtomäen kunnossapito 167 
Ammatinneuvonta, kunnallinen, sen järjestäminen 86* 
Ammattienedistämislaitoksen johtokunnan jäsenten vaali 129 
Ammattientarkastus, kunnallinen, sitä koskevan asetuksen muuttaminen 107 
Ammattiholhous, lastensuojelulautakunnan 41* 
Ammattikoulut, niiden valtionapu 89 

» ks. myös Valmistava poikain ammattikoulu, Valmistava tyttöjen 
ammattikoulu ja Yleinen ammattilaiskoulu. 

Ammattikurssien järjestäminen työttömille naisille 60, 197, 100* 
Ammattiopetuslaitokset, talon rakentaminen niitä varten 227 
Ammattiopetuslaitosten johtokunnan jäsenten vaali 128 
Ammattioppilaslautakunnan antama kertomus 92* 

» jäsenten vaali 126, 127 
Ampuma-aseiden y.m. kauppaa, lupa harjoittaa 123 
Apteekin, uuden, perustaminen 120 
Apulaislääkärien, sairaalain, toimikausi 101 
Apurahat, lahjoitusvaroista myönnetyt 73 

i> opintomatkoja varten myönnetyt 206 
Arabian raitiotielinja 170, 224 
Arkaadin rakentaminen Yrjönkadun poikki 4, 18 
Arvioiminen, kaupungin metsäin 210 

» kiinteistöjen 225, 226 
Asevelvollisuuskutsuntaa varten luovutettu huoneisto 158 
Asuinrakennuksen teettäminen kunnallisille viranpitäjille 70, 83* 

» » tuberkulootisille henkilöille 20, 193 
Asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokunnan jäsenten vaali 227 
Asunto-osakeyhtiöille myönnettyjä lainoja 70, 83* 

» myönnetty lykkäystä korjaus- y.m. töiden suorittamisessa 173 
Asuntopalstain, Reimarsin, muutettu vuokrasopimus 87* 
Asuntotarkastuskonttorin huoneisto 162 



Hakemisto. 153* 

x\suntotarkastuskonttorin kaluston osto 2 1 2 

% määräraha valaistusta varten 208 
» sähkö johtotöiden suorittaminen 170 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 191 

Asuntotonttien ja -alueiden vuokraaminen 135 
Asuntotuotanto, kunnallinen 20, 82* 
Autobussiliikenne, oikeus harjoittaa 152 

» Rautatientorilla, sen järjestäminen 210 
» sitä koskeva tilasto 4* 

Autojen, kaupungin, vakuuttaminen 215 
Autoliikenteen kieltäminen 152 
Autolle aiheutuneen vahingon korvaaminen 178 
Auton osto rahatoimikamarille 
Autovuokraa koskevia hyväksyttyjä laskuja 213 
Avustaminen, Aero-osakeyhtiön 69 

» erään rautatiekomitean 69 
» kongressien 69 
» Kristliga föreningen av unga män nimisen yhdistyksen 203 
» lastenpoliklinikan 203 
h lepokodin 203 
» luistinratain 204 
» ortopedisen poliklinikan 67 
» raittiusyhdistysten, evätty 69 
» teatterien 69, 203 
» tilastollisen julkaisun 204 
» Valkonauha-yhdistyksen 68 
» yleishyödyllisen rakennustoiminnan 46, 70, 181, 83* 
» yleishyödyllisten laitosten ja yritysten 64—67, 84* 

Avustuksensaajat, köyhäinhoidon 24* 
Avustukset, kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahastosta jaetut 205 

» lahjoitusrahastojen korkovaroista 35* 
» niitä varten myönnettyjen määrärahain ylittäminen 60 
» rahatoimikamarin myöntämät 199 
» suoranaiset, köyhäinhoidon jakamat 31* 
» » lisämääräraha niitä varten 57 
» työttömille henkilöille, myönnetyt 57, 197 

Avustuksia varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 87 
Avustusmäärärahan käyttö, avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 178 
Avustusrahastot, palokunnan 16* 

Bengtsärin kylän vuokra-alueiden järjestely 225 
Bentsiininjakeluasemia koskevat kysymykset 154 
Betonitöitä koskevia määräyksiä 74* 
Botby gods aktiebolag yhtiön osakkeiden lunastaminen 183 
Brage-yhdistyksen avustaminen 66 

Caritas-kesäsiirtolan avustaminen 65 
Chydenius, W., professori, seppeleen laskeminen hänen haudalleen 215 
Cygnaeuksen kokoelmat, sen alueen korotettu vuokra, jolla mainittu rakennus sijaitsee 140 

Degerön alueen evätty myyntitarjous 131 

Kunnall. kert. 1926. 24* 



154* Hakemisto. 

Ebeneserkodin lapsille järjestettävä leikkikenttä 15 
Eduskuntatalo, tontin luovuttaminen sille 11 
Edustusmäärärahoja, myönnettyjä 1 . . . 213 
Ehrström, W., eläinlääketieteentohtori, valittu kaupungin eläinlääkäriksi 119 
Eknäsin tilalla toimitettu katselmus 144 

» tilan verojen maksaminen 177 
» » vuokraaminen 134 

Elatusvelvollisten takaisin maksuvelvollisuus 22* 
Elinkautiseläkkeitä, myönnettyjä 71, 199 
Elinkeino-oikeusanomukset 123 
Elinkustannusindeksiluvun laskeminen 3* 
Elintarpeiden kauppa kaupungin toreilla 30 

» tarkastusta varten perustetun kaitsijan toimen siirtäminen vakinaiseen 
palkkasääntöön 115 

Eläinlääkintäbakteriologinviran hoidattaminen 115 
Eläintarha Korkeasaarella 60, 128* 

» siellä olevan kaupunginpuutarhan aitaaminen 168 
Eläintarhan septiktankkilaitoksen uudestaanrakentaminen 32 

» urheilukenttä, maksut sen käyttämisestä 151 
Eläke muutettu 199 
Eläkemääräin laskeminen 199 

» takaisinsuorittaminen 199 
Eläkemäärärahain ylittäminen 60 
Eläkkeen korottaminen, evätty anomus 71 

» saamiseksi oikeus lukea hyväkseen virkavuosia 72 
Eläkkeet, kaupungin viranpitäjille ja työntekijöille tulevat, niitä koskevia määräyksiä 71 

» myönnetyt 71, 72, 199 
» niiden ulosmittaaminen 199 

Eläkkeitä, evättyjä anomuksia saada 72 
» varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 87 

Elätteelle antamat henkilöt, köyhäinhoidon 30* 
* » lapset, lastensuojelulautakunnan 54* 

Ensimmäisen kaupunginvoudinkonttorin kaluston osto 211 
» » viranpitäjät 219 

Erhelaskurahojen määrärahain jako 215 
Eroamisvelvollisuus, kaupungin viranpitäjäin 119 
Erottajantorille rakennettava raidesilmukka 18, 170 
Eureka, Asunto-osakeyhtiö, sen huoneistojen vuokraamisoikeus 181 

Filadelfia seurakunnan anomus saada tontti rukoushuonetta varten 11 
Finlands allmänna svenska folkskollärar- och -lärarinneförening nimisen yhdistyksen 

Helsingin piirin avustaminen . 65 
Florantien viereisten istutusten kuntoonpaneminen 168 
Fredriksbergin tilalta valtion rautateille luovutettavat alueet 224 
Fredriksperin lastenseimen avustaminen 65 
Fylgia nuorisoseuran avustaminen . 66 

Gräön-nimisen saaren arvioiminen 225 
Grönberg, I., ammattientarkastaja, hänelle myönnetty ero 118 

Haagan raitiotien päätekohta 18 
Haapajärvi—Jyväskylä—Riihimäen rautatiekomitean avustaminen 69 



Hakemisto. 155* 

Hagelstam, J., Marian sairaalan sisätautiosaston ylilääkäri, hänelle myönnetty oikeus 
pysyä virassaan 119 

Hakasalmenkadun leventäminen 38 
Halkokaupan, Hakaniemen torin, valvonta . ... 145 
Halkokonttorin erään kaapin lunastaminen 212 

» liikeasiat, niiden selvittäminen 195 
% liiketoimet 182 

Hallintojaosto, kunnallisten työväenasuntojen . 82*, 86* 
» yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahaston . . 82*, 88* 

Hallitukset ja lautakunnat, kaupungin, niiden jäsenten vaali 124—125 
» » » » » puheenjohtajain palkkiot 53 
» » » » vapautus niiden jäsenyydestä 125 

Hammaspoliklinikka, kunnallinen, ks. Kunnallinen hammaspoliklinikka. 
Hankinta, sähkövoiman, raitioteitä varten, sen maksujen korottaminen 54 
Haraholma, evätty myyntitarjous 131 
Harakan hätäasuntojen lähtökatselmus 224 

» » tyhjentäminen 159 
Haudalle, kuvanveistäjä W. Runebergin, pystytettävä muistopatsas 61 
Haudan, Kaisaniemen puistossa olevan, aitaaminen 173 
Hautausavustukset, niiden määrärahain ylittäminen 58 
Hautausavustus, kuolinpesälle myönnetty 202 
Hellsten, A., ammattienylitarkastaja, evätty oikeus pysyä virassaan 119 
Helsingin kansanasunnot osakeyhtiölle myönnetty luotto 175 

» » osakeyhtiön huoneistojen vuokrain korottaminen 181 
» kansankonservatorion avustaminen 66 
» kasvatusopillisen talouskoulun avustaminen 66 
» kaupunkilähetyksen avustaminen 65 
» kuuromykkäyhdistyksen avustaminen 65 
» käsityökoulun ja -seminaarin huoneisto 227 
» makasiiniosakeyhtiölle myönnetty laina 45, 175 
» Mariayhdistyksen avustaminen 66 
» nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle vuokrattu tontti 16 
» » » kristillisen yhdistyksen avustaminen 65 
> » naisten » » » 65 
» opettajaliiton puutarhatoimikunnan avustaminen 65 
» poikakotisäätiön avustaminen 65 
» puhelinyhdistyksen anomus saada kaupungin takaus lainan ottamiseksi . . . . 175 
» raittiusseuran avustaminen 66 
» rouvasväenyhdistyksen avustaminen 65 
» —Satakunnan rautateitä koskeva selvitys 124 
» sokeainyhdistyksen avustaminen 66 
» sosialidemokraattisen yhdistyksen avustaminen 66 
» talojen raittiin elämän edistämisliitto 115* 
» taloustyöntekijäin yhdistyksen avustaminen 66 
» työväenyhdistyksen avustaminen 66 

Henkikirjoittajan konttorin huoneiston vuokran vahvistaminen 159 
» siivoojattaren viransijaisuuspalkkiot 189 

Henkikirjoitus, Helsingin, sen uudestaanjärjestäminen 93—97 
» sitä koskeva mietintö 226 
» valtion osuus sen kustannuksiin 96 

Henkilökohtainen palkanlisäys, evätty 48 
» » myönnetty 187 



156* Hakemisto. 

Henkilö vaakoja, oikeus pitää 148 
Hermannin haarakirjaston huoneiston osto 19 

» poliisivartiokonttorin vuokra 207 
Hertonäsin huvilain valvonta 194 

» » vuokraaminen 158 
» tilan alueelle johdettu sähkövirta 170 

Hevossaaren siltain korjaukset 172 
Hevosten osto poliisilaitokselle, määräraha sitä varten 56 
Hietalahden laivatelakka ja konepaja osakeyhtiön ja kaupungin välinen vuokra-

sopimus 139 
Hietaniemelle perustettava öljysatama 227 
Hiihtomäen, Alppilan, kunnossapito 167 
Hiilivarastopaikan luovuttaminen valtion jäänmurtajille' 15 
Historiikki rahatoimilaitoksen toiminnasta 214 
Holhouslautakunnan antama kertomus 77* 

» jäsenten vaali 127 
Humaliston sairaalan huoneisto 162 
Humallahti, alueen vuokraaminen sen rannalta 140 
Huoltokonttori, sähkölaitoksen, sille myönnetty etu 177 
Huoltolan perustaminen mielisairaita henkilöitä varten 108 
Huoneistojen hankkiminen eräille ammattiopetuslaitoksille 227 

» » kaupungin virastoille ja laitoksille 161—163 
Huoneiston hankkiminen Katajanokalla kappaletavara-asemaa varten 27, 224 

» kaupunginmuseon, laajentaminen 19 
)> luovuttaminen asevelvollisuuskutsuntaa varten 158 
» osto Hermannin haarakirjastoa varten 19 

Huoneistot, kaupungin vuokraamat 19, 27, 161 
Huutokauppa, katukauppaoikeuksien 146, 147 

» kauppahallien myyntikojujen vuokraoikeuden 145 
» Vallilassa, kaupungin tavarasuojassa olevan irtaimiston 213 

Hyvitys Suomen kaupunkiliiton antamasta avustuksesta obligatiolainan ottami-
sessa 11 

Hyvösen lastenkodin johtokunnan antama kertomus 64* 
» » talousarvio, rahatoimikamarin vahvistama 182 

Hätäaputöiden järjestäminen 60,61, 62, 166, 197—199, 99* 
» järjestämisen valtionapu 180 

Hätäasuntojen isännöitsijän palkkio 194 
Höyryturbiinin myynti, sähkölaitoksen 213 

Ikäkorotukset, oikeus virkavuosien laskemiseen niitä varten 51—53, 185 
Ilmoitukset, kunnalliset, niiden julkaiseminen 216 
Ilmoituspylväitä, oikeus asettaa 148 
Ilmoitustaulujen hankkiminen tullikamarin huoneistoon 207 
Imatran voimalaitoksen tarpeisiin pakkolunastettavat alueet 224 
In venttaa jäin, kaupungin irtaimen omaisuuden, vaali 126 

» » kassan, vaali 126 
Irtaimisto ja kalusto, palokunnan 17* 
Istuttaminen, puiden 167 
Istutusten hoito 107 

» kunnossapidon kustannukset 140* 
» kuntoonpaneminen , , , , . · · . · . , 108 



Hakemisto. 157* 

Jakaminen, tonttien 5, 145 
Jakelu, sähkövirran, sopimus siitä 470 
Jakolaitos, kaupungin, lausunto sitä koskevasta lakiehdotuksesta 123 
Jaoituskaava, Vallilan korttelin, muutettu 4 

» ks. myös Kaupunginasemakaava. 
Johtoja ja raiteita, oikeus vetää 148 
Johtosäännön, rahatoimikamarin, muuttaminen 98 
Johtosääntö koskeva mielisairaiden henkilöiden perhehoitoa 107 

» sosialilautakunnan siirtolapuutarhajaoston 106 
Johtosääntöjä satamahallituksen alaisille konttoreille 7* 
Julkaisut, ilmestyneet tilastolliset 1* 

» tilastolliset, niiden aiheuttamien kustannusten supistaminen 110 
Julkisivukaavio, vahvistettu, poikkeaminen siitä 165 
Julkisivukaa vioita, vahvistettuja 91, 75* 
Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan antama kertomus 75* 

» » jäsenten vaali 127 
Juopuneet henkilöt, tilasto pidätetyistä 117* 
Jälkisäädös, O. V. Nummelinin, sitä koskeva oikeusjuttu 205 
Järjestelmä lannan myyntiä varten puhtaanapitolaitoksella 178 
Järjestely, kaupungin viemäriolojen 32 

» tonttialueiden 5 
Järjestely ehdotus, Senaatintorin 37 
Jäsenyys kaupungin lautakunnissa, hyvityksen suorittamisen perusteet 183 

» » Suomen satamaliitossa 215 
Jätkäsaari, proomujen poistaminen sen rannalta 171 

» sen uimahuoneen hoito 194, 220 
Jätteiden talteenottaminen 194, 143* 
.Jäänmurtajille, valtion, myönnetyt oikeudet 15 
Jään ottoon myönnetty lupa 152 
Jäänottopaikkain osoittaminen 194 

Kaasu johto verkon laajentaminen 35 
Kaasulaitokselle myönnetty määräraha koneiden hankkimista varten 170 
Kaasulaitoksen määrärahain ylittäminen 58 

» tulot vuoden 1927 tulosäännön mukaan 90 
Kaasulaitosta varten vuoden 1927 inenosääntöön otetut määrärahat 82 
Kaatopaikan, Malmin, rautatieräiteen korjaus 30 
Kahdeksan tunnin työpäivä sairaaloissa 101 
Kahvilaa, Humallahden rannalla sijaitsevaa, varten vuokrattu alue 140 
Kaisaniemen puiston uudestaanjärjestäminen 167 

» puistossa olevan vapaamuurarin haudan aitaaminen 173 
Kaisaniemenkadun leventäminen 37 
Kaivon teettäminen Ruskeasuolle 169 
Kaivopuisto, Länt., siellä olevan hiekkakentän käyttö 151 
Kaivopuiston erään kentän kuntoonpaneminen 167 

» rannan täyttäminen 166 
Kaivopuistoon rakennettavan tähtitornin paikka 15, 140 
Kallionlouhintatöiden valvonta 115 
Kaluston osto kaupungin virastoille ja lautakunnille 211 
Kannanta, kunnallisverojen 47, 177 

» » ulosottolaitoksen toimesta 177 



158* Hakemisto. 

Kannanta, puhtaanapitomaksujen 180 
» meriliikenteelle pantujen maksujen 180, 10* 

Kansakouluasetuksen, vuoden 1866, muuttaminen 105 
Kansakoulujen, kustannusten vähentäminen 106 

» ohjesääntö 105 
» ruotsinkielisten, eräiden opettajain palkkaaminen 184 
» » johtokunnan jäsenten vaali 128 
» » lääkärin virkaero 119 
» suomenkielisten, johtokunnan jäsenten vaali 128 
» tarkastajaneuvoston johtosääntö 105 
» terveydenhoidon ohjesääntö 105 
» terveydenhoito 104 
» valtionapu 89, 181 

Kansakoulunjohtajainpalkkionkorotus 47 
Kansakoulunopettajain, kaupungin, minimipalkkain vahvistaminen 47 

» virkalomat, niiden myöntäminen 105 
Kansakoulunopettajatar vapautettu velvollisuudesta palauttaa liikaa maksettu 

paikkamäärä 48 
Kansakouluoppilaan koulunkäynnistä vieraassa kunnassa, korvaus 47 
Kansakouluoppilaiden ruokinnasta tehty ehdotus 68 
Kansakoulut, lisämääräraha niitä varten 58, 208 

» opetuksen harjoittelu niissä 106 
)> ruotsinkieliset, huoneistojen vuokraaminen niille 163 
» » ilmoitukset virkavapauksista niissä 217 
» » lääkärinviran hoidattaminen niissä 221 
» » niiden kansliain aukioloaika 217 
» » oikeus palkkion saamiseen jäsenyydestä niiden johto-

kunnassa 193 
» suomenkieliset, huoneistojen vuokraaminen niille 162 
» * niille hankittavat itseloistavat osoitenumerot 209 
» » pidennetty toimikausi niiden johtokunnan jäsenille. . 124 

Kansakouluun sisustettava koulukeittiö 28 
Kansalaisoikeudet, Suomen, anotut , 123 
Kansan näyttämön avustaminen 69 
Kansanlastentarhan kaluston osto 212 
Kansanlastentarhain huoneistojen katselmus 224 

» hallinnon uudistaminen 106, 126, 226 
» johtokunnan jäsenten vaali 128 
» kansliaa varten vuokrattu huoneisto 163 
» määrärahan käyttö 178 
» valtionapu 89, 181 

Kansanlastentarhoja varten vuokrattuja huoneistoja 163 
Kansanpuisto, Mustasaaren luovuttaminen sellaiseksi 16, 150 
Kansanpuistojen hoito 218 

» hoitokustannukset 178 
» liikenne 127* 
» liikenteen aikataulut 218 
» määrärahain ylittäminen 59 
» ravintolain vuokraamisen ehdot 160 
» valvojan antama kertomus 127* 
> viranpitäjät 220 



Hakemisto. 159* 

Kantokustannukset, tulo- ja omaisuusveron, valtion korvaamat 177 
Kappaletavara-aseman huoneisto Katajanokalla 27, 224 
Kartoittaminen, kaupungin alueen 465 
Kasvatuslaitokset, niiden nimittäminen koulukodeiksi 103 

» * uudestaanjärj estely 102—-104 
» ks. myös Koulukodit. 

Katajanokan, erään alueen siistiminen . 167 
» kanavan yli rakennettava silta 20, 171 
» kappaletavara-aseman huoneisto 27, 224 
» tullipostiosaston huoneiston laajentaminen 27 

Katselmus, Eknäsin tilan 144 
» Harakan asuinrakennusten 224 
» Hertonäsin säterin 225 
» huoneistojen 224 
» raitioteiden 224 
» ks. myös Kolmivuotiskatselmukset. 

Katselmusmiehet, kaupungin kiinteän omaisuuden, niiden vaali 126 
» kaupungin kiinteän omaisuuden, lisämääräraha heidän palkkiotaan 

varten 195 
Katu, sen aitaamisesta suoritettavain maksujen taksa 180 
Katu- ja laiturivalaistusta varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat . . . . 86 
Katuammatinharjoittajain, alaikäisten, valvonta 56* 
Katujen korjaaminen 166 

» leventäminen 37, 38 
» nimien muutokset 120 
» » tarkastaminen 195 
» nimistöehdotus 126 
» puhtaanapito 145* 

Katukauppa 146 
Katuliikenneloistojen asettaminen 147, 165 
Katutöitä, hätäaputöinä suoritettuja 61 
Katuvalaistus 169 
Kauppa, katu- ja koju- 121, 146 
Kauppahalli, Kasarmintorin, sähköjohtojen asettaminen sinne 170 
Kauppahallien puhtaanapitoa varten myönnetty lisämääräraha 59 

» viranpitäjät 220 
» ylitetyt määrärahat 210 

Kauppahallit ja kauppatorit, niitä varten 1927 menosääntöön otetut määrärahat. . . . 87 
» » » tulot niistä vuoden 1927 tulosäännön mukaan 90 
» niiden myyntikojujen vuokraoikeuden huutokauppa 145 

Kauppasopimuksen hyväksyminen, Boxbacka aktiebolag-yhtiön ja johtaja F. Kom-
mosen välisen 131 

Kaupungin talot, lisämääräraha niitä varten 59 
Kaupunginarkkitehdinviran hoidattaminen 48 
Kaupunginasemakaava, Lapinniemen erään osan 3 

» Pikku-Pässin 3 
» ratapihaan rajoittuvan alueen, sen laatiminen 3 
» Salmisaaren 3 
» ks. myös Jaoituskaava 

Kaupunginasemakaavalainsäädäntöehdotusta koskeva lausunto 122 
Kaupunginasemakaavan muutokset 4—7, 164 
Kaupungineläinlääkärin vaali 119 



160* Hakemisto. 

Kaupungininsinöörin vaali 119 
Kaupungininsinöörin viran hoidattaminen 117 
Kaupunginkassan tilaa valaiseva taulukko 43 
Kaupunginkirjaston hallituksen antama vuosikertomus 66* 

» Hermannin haaraosaston huoneiston osto 19 
» johtokunnan jäsenten vaali 128 
» kirjavarasto 70* 
® Käpylän haaraosastoa varten vuokrattu huoneisto 163 
» lainausliike 67* 
» lukusalit 70* 
» menot ja tulot 71* 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 192 
» viranpitäjät 66* 
» virkain luokitus 48 
» vuokramäärärahan lisäys 207 

Kaupunkiliiton kongressi Kuopiossa, kaupungin edustus siinä 129 
Kaupunkilähetyksen työtuvan avustaminen 199 
Kaupunginmuseo, määräraha kaluston hankkimiseksi sinne 58 
Kaupunginmuseon huoneiston laajentaminen 19 

» johtokunnan antama kertomus 108* 
» » jäsenten vaali 128 
» lisämääräraha 209 

Kaupunginorkesterin konserttien radioiminen 112* 
» menojen vähentäminen 26 
» miesluvun vähentäminen 112* 
» taloudellinen tulos 111* 
» toiminta 110* 
» valtionapu 89 
» ylläpitäminen 111 

Kaupunginpuutarhan, Eläintarhan, aitaaminen 168 
Kaupunginvaltuuston kanslian virkailijat 2 

» ;> ylitetyt määrärahat 55 
» kokoonpano 1 
» kokoukset . . . . 3 
» kulkulaitoskomitean vapautus tehtävästään 124 
» puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 53 
» vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 126 
» valmisteluvaliokunta 2 

Kaupunginvoudinkonttori, palkkio siellä suoritetusta ylityöstä 193 
Kaupunginvoudinkonttorin henkilökunnan lisääminen 96, 113, 185, 219 

» kaluston osto 211 
» toiminta 11* 
» työtapain uudistus 97 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 190 

Kaupunginvoutien perimien varain säilyttäminen ja tilittäminen 226 
Kaupunkipäivät Kuopiossa, kaupungin edustus niillä 225 
Keittiörakennuksen teettäminen Kivelän sairaalalle 24 

» » Ryttylän koulukodille 25 
Kelkkamäet, lisämääräraha niiden rakentamista ja kunnossapitoa varten 58 
Kemistikokous Helsingissä, sen kustannusten peittämiseksi myönnetty avustus . . . . 69 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton avustaminen 65 



Hakemisto. 395* 

Keskuskeittola, ruuan jakaminen sieltä köyhäinhoidon avustuksensaajille 21* 
» sitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 87 

Keskuskeittolan johtokunnan kokoonpano 222 
» toiminta 218 
» tulot vuoden 1927 tulosäännön mukaan 90 
» vuokran alentaminen 159 

Keskusvankilan, Sörnäsin, aluetta koskeva tilusvaihto 9 
Kesälomat, kaupungin työntekijäin 62—64, 196, 209, 130* 

» » » niiden järjestelyä varten osoitettujen määrä-
rahain ylittäminen 58 

» niiden järjestäminen viranpitäjille 223 
» työlaitoksen virkailijain 20* 

Kesäsiirtolat, oleskelu niissä köyhäinhoidon kustannuksella 31* 
Kieltolain noudattamisen valvonta 114* 
Kiinnitysten myöhemmäksi siirtäminen 45, 176 
Kiinteistöjä, ulkomaalaisen oikeus omistaa 123 
Kiinteistörekisteri, maistraatin velvollisuus pitää 123 
Kiinteä omaisuus, kaupungin, sen katselmusmiesten vaali 126, 226 

» » » sitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrä-
rahat , 87 

s » ·: tulot siitä vuoden 1927 tulosäännön mukaan 90 
Kinnekulle huvila-alueelle vievän ajotien kunnossapito 139 
Kioskikauppa 121, 146 

. Kirjapainokoulun ammattiopettajain palkkaaminen 185 
» huoneisto 227 
» opettajanvirkain sijoittaminen vakinaiseen palkkasääntöön 117 

Kirjapainon, kunnallisen, perustaminen 109 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kissojen ja koirain hengiltä ottaminen 215 
Kivelän sairaalaa koskevat rakennuskysymykset 221 

» sairaalan henkilökunnan lisääminen 116 
» » keittiörakennuksen teettäminen 24 
» » korjaukset 29 

Kiveämisen korvaaminen 182 
Kivi, Aleksis, paikan luovuttaminen hänelle pystytettävää muistopatsasta varten . . 18 
Koirain ja kissojen hengiltä ottaminen 215 
Koiravero, vapautus sen suorittamisesta 178 
Koiton näyttämön avustaminen 69 
Kolmivuotiskatselmukset, toimitetut 145 
Komitea, ehdotuksia köyhäinhoidon sekä kunnalliskodin ja työlaitosten uusiksi ohje-

säännöiksi tarkastava 226 
» ehdotusta pientenlastenkodin rakentamiseksi valmisteleva 225 
r » Käpylän Taivaskalliolle rakennettavaksi huvila-alueeksi val-

misteleva 87* 
» » tarvikkeiden hankkimiseksi kaupungin laitoksiin ja virastoihin 

laativa 227 
» harkitsemaan kysymystä tilastokonttorin kustannusten vähentämisestä . . 126 
» kaupunginvaltuuston kulkulaitos-, sen vapautus tehtävästään 124 
» kysymystä eräiden katujen nimien muuttamisesta käsittelevä . . . . 120, 126 
» » jätteiden käyttämisestä käsittelevä 143* 
» » kaupungin köyhäinhoitomenojen supistamisesta valmisteleva . . 227 

Kunnall. kert. 1926. 21* 



162* Hakemisto. 

Komitea kysymystä kunnallisista äitiyseläkkeistä valmisteleva 20* 
» » kunnallisverotuksen uudistamisesta valmisteleva 226 
» » lastentarhain hallinnon uudistamisesta valmisteleva ..106, 126, 226 
» » naisten työlaitoksen rakentamisesta valmisteleva 226 

• » » rahatoimilaitoksen toimintaa vuosina 1877—1927 valaisevan 
selonteon julkaisemisesta valmisteleva 226 

» » sillan rakentamisesta Sörnäsin satamaradan yli käsittelevä . . 223 
» » sopivan lentosataman aikaansaamisesta pohtiva 227 
» » talon rakentamisesta eri ammattiopetuslaitoksille valmisteleva 227 
» » voimassaolevan palkkausjärjestelmän jatkamisesta tai muutta-

misesta käsittelevä 225 
» » yhteistyöstä rakennuskonttorin katu- ja lokaviemäriosaston ja 

puhtaanapitolaitoksen välillä käsittelevä 144* 
» » öljysataman perustamisesta Hietaniemelle valmisteleva 227 
» naisten työlaitoksen rakentamista koskevaa kysymystä käsittelevä 20* 
» selvittelemään kysymystä ulosottotoimin perittyjen varain säilyttämi-

sestä 126, 226 
» tarkastamaan kunnan virkain luokittelua 225 
» vapautus sen jäsenyydestä 125, 225 

Komiteain jäsenten palkkiot 194, 195 
Komiteamenot, määräraha niitä varten 69 
Komiteat, jäsenten vaali niihin 125, 225 

» ks. myös Toimikunta ja Valiokunta. 
Kommonen, F., johtaja, hänen omistamansa Sonabyn tilaan kuuluvan alueen hyväk-

sytty kauppasopimus 131 
Kongressien avustaminen 69 
Kongressit, kaupungin edustus niissä 129 
Konserttien radioiminen 112* 
Konserttitalon rakentaminen 26, 112* 
Konttoritarvikkeiden osto kaupungin virastoille ja laitoksille 209, 210 
Korjaaminen, katujen M 166 
Korjaukset kaupungin rakennusten 29, 83, 172 

» Korkeasaaressa 168 
» Mustasaaressa 29 

Korkeajännityskaapelin johtaminen vesijohtolaitoksen konehuoneeseen, määräraha 
sitä varten 170 

Korkeasaaren eläintarha 128* 
» liikenne 209, 127* 
» määrärahain ylittäminen 59 

Korkeasaari, eläintenhoitajanviran perustaminen sen eläintarhaan 220 
» lämpökattilan osto sinne 209 
» petroolin osto sinne 209 
» sen ravintolan tarjoiluhinnasto 218 
» vesijohtojen korjaaminen siellä 168 

Korkeusmääräykset, tontinrajain 91 
Korkolippujen lunastaminen 174 
Korkovarojen, lahjoitusrahastojen, käyttö 73 
Korot, vuoden 1927 tulosääntöön otetut 88 
Korttelin n:o 178 raidelaitteiden kuntoonpanettaminen 29 

» » » rakennuksen ja varastopaikkain vuokraaminen 139, 157 
Korttelin n:o 553 tasoittaminen 167 



Hakemisto. 163* 

Korokkeiden rakentaminen 148, 165 
Korvaaminen, varastetun päällystakin 214 
Korvaus, autolle aiheutuneen vahingon 178 

» kansakouluoppilaan koulunkäynnistä vieraassa kunnassa 47 
Koskelan työväenasuntojen hoito 194 
Koteja kodittomille lapsille yhdistyksen avustaminen 65 
Kotieläinnäyttelyn toimeenpaneminen Helsingissä 16 
Kotipaikkaoikeus, sen merkitys työn saantiin kaupungin yleisissä töissä 196 
Koulukeittiön sisustaminen Tehtaankadun kansakouluun 28 
Koulukodit, lastensuojelulautakunnan antama vuosikertomus niistä 45*, 59* 

» ks. myös Kasvatuslaitokset. 
Koulukotien kaluston myynti 213 

» opettajain palkkaaminen 184 
» vahvistetut huoneisto vuokrat 159 
» valtionapu 180 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 192 

Koulumatkailutoimistolle myönnetty määräraha 203 
Krematorio yhdistys, kaupungin siltä olevan saamisen vakuudeksi otetun kiinnityksen 

myöhemmäksi siirtäminen 45 
Kristliga föreningen av unga män i Helsingfors yhdistyksen avustaminen 65, 203 
Kullatorpan lastenkodin toiminta 53*, 63* 

» » virkain luokitus 186 
Kumtähden sairaalaan hankittava palokalusto 209 

» siirtolapuutarhaan perustettu puutarhurin toimi 118 
» siirtolapuutarhaehdotus · 164 
» omakotialueen hyväksytyt rakennuspiirustukset . 156 
» » tonttien vahvistetut vuokramaksut 144 

Kuninkaan, Ruotsin, vierailun aiheuttamat toimenpiteet 69 
Kunnallinen ammatinneuvonta, sen aikaansaaminen 86* 

» ammattientarkastus, sitä koskevan asetuksen muuttaminen 107 
» asuntotuotanto 20 

Kunnalliselle ammattientarkastajalle myönnetty ero 118 
Kunnallisen ammattientarkastajan vaali 119 

» ammattienylitarkastajan vaali 119 
» hammaspoliklinikan viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 191 

Kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset, niiden julkaiseminen 216 
» työväenasunnot * 
» viranpitäjät, ks. Viranpitäjät. 

Kunnallishallinto, sitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 77 
Kunnallishallintoa koskevan asetuksen muuttaminen 97 
Kunnalliskodin hoitomaksut '. 20* 

» maanviljelyksen kannattavaisuus 19* 
» ohjesääntö 226 
» sairaanhoito . 29* 
» toiminta 26* 

Kunnalliskoti, sitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 79 
Kunnallista vaalia koskeva valitus 124 
Kunnallisten pesutupain perustaminen 85* 

» työväenasuntojen hallintojaosto 82*, 86* 
» » korotetut palovakuutusmaksut 59 

Kunnallisvaalit, äänestysalueiden määrääminen niissä 123 



164* Hakemisto. 

Kunnallisverojen kannanta-ajat 47, 177 
Kunnallisverotuksen uudistamista koskeva kysymys . 226 
Kunnallisverotus 47, 177, 106* 

» pelastusarmeijan upseerien 47 
Kuoletukset, kaupungin obligatiolainain, lisätyt 44 
Kuolinpesän oikeus palkan nostamiseen 202 
Kuopion kaupunkipäivät, kaupungin edustus niillä 225 
Kuulutukset, kunnalliset, niiden julkaiseminen 215 
Kuvapatsaiden hankkiminen, evätty tarjous 61 
Käpylä, ehdotus paloaseman rakentamisesta sinne 28 

» raitiotiemaksut sinne 54 
» sinne järjestettävä urheilu-ja leikkikenttä 17, 119* 
» ulkoilmasoitannon järjestäminen sinne 82 

Käpylän kaupunginkirjaston haaraosastoa varten vuokrattu huoneisto 163 
» omakotialueen tonttien rakennusrajat 7 
» suomenkielistä kansakoulua varten vuokrattuja huoneistoja 162 
» Taivaskallion huvila-alueen tonttien vahvistetut vuokramaksut 144 

Käsityökoulun, Helsingin, huoneisto 227 
Käyttöoikeus, myönnetty vapaampi 445 
Köyhäinhoidon avustuksensaajat, 24* 

» » ruokavarain jakaminen heille 21* 
i » jakamat suoranaiset avustukset 31* 

» kassa- ja tilivirasto, ohjeita laskujen maksamiseksi sieltä 20* 
» kassasta anastettu rahamäärä 182, 20* 
» korvausvaatimusten poistaminen 21* 
» kustannusten vähentäminen 227, 20* 
» lastenhoito 23* 
» lisämääräraha 57 
» ohjesääntö, ehdotus uudeksi 194, 226 
» päiväkodit 31* 
» rekisteritoimisto 23* 
» tarkastuspiirit 48* 
» toimesta elätteelle annetut henkilöt 30* 
» tulot ja menot 36* 
» työmenetelmäin tutkiminen 217 
» virkailijat 21* 
» ylitetyt määrärahat 57 

Köyhäinhoidosta kertyvät tulot vuoden 1927 tulosäännön mukaan 89 
Köyhäinhoitoa varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 79 
Köyhäinhoitolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan vaalia koskeva valitus 124 

» kaluston osto 212 
. » kanslia, Siltasaaren, sitä varten vuokrattu huoneisto . . . . 162 

» kansliain työ 22*, 38*, 39* 
» kanslian, Erottajankadun, muutto, määräraha sitä varten 208 
» kansliat, asiapoikain palkkaaminen niihin 116 
» kokoonpano 18* 
» kokoukset y.m 49* 
» laatima kertomus 18* 
» puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 127 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 191 
» ylimääräiset apulaiset 221 



Hakemisto. 165* 

Laboratoorin, terveydellisten tutkimusten, uudestaanjärjestäminen 194 
Lahjoitettujen varojen koroilla avustetut 35 
Lahjoitusrahastoista myönnettyjen lainain korkomäärä 204 

» myönnetyt lainat 175 
Lahjoitusrahastojen korkovarain käyttö 73, 205 

» korkovarat, ks. myös Rahastot. 
» pääomavarain sijoittaminen 205 

Lahjoitusrahastot lastensuojelutarkoituksiin 48 
Laidunoikeus, myönnetty 153 
Laina-asiakirjain, kaupungin, tarkastaminen 194 
Laina, Helsingin makasiiniosakeyhtiölle myönnetty, sen ehtojen muuttaminen . . . . 175 

» rahatoimikamarin irtisanoma 176 
Lainain myöntäminen 45, 175 

» ottaminen 44, 173 
Lainarahasto, yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämis- 83*, 88 

» yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämis-, sen lisämääräraha 69 
» yleishyödyllisen raeknnustoiminnan edistämis-, sen sääntöjen muutta-

minen 45 
Lainat, vuoden 1927 tulosääntöön otetut 88 
Laitoksissa, kunnalliskodin ja työlaitoksen ulkopuolella olevissa, hoidetut henkilöt . . 34 
Laitosten ja yritysten, yleishyödyllisten, avustaminen 64—67 
Laiturivalaistusta varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määärarahat 86 
Lallukan, Juho ja M., taiteilijakodille anottu tonttipaikka 13 
Lammassaaren vuokraus 140 
Lannan myynti puhtaanapitolaitokselta, järjestelmä sitä varten 178 
Lapinniemen erään osan asemakaava 3 

» työt 166 
» varastopaikkain kuntoonpaneminen 15 

Lapset, turvattomat, lastensuojelulautakunnan osasto heitä varten 49 
» varattomat, kesäkodin hankkiminen heille 56 
» » rautatielippujen hankkiminen heille 55 

Lasten, köyhäinhoitoavustukseen oikeutettujen, hoito 52 
» työkotiyhdistyksen avustaminen 65 

Lastenhoito, köyhäinhoidon * 23 
Lastenhoito-opiston, Grankullan, avustaminen 65 
Lastenhoitoyhdistyksen, Suomen, avustaminen 65 
Lastenkodit, lastensuojelulautakunnan alaiset, niiden toiminnan selostus 52 

» » » » viranpitäjäin viransijaisuus-
palkkiot 192 

» » » » virkain luokitus 103, 185 
» » » ratiinin panettaminen niihin 212 

.» » » terveydenhoito niissä 64 
» » » ylimääräisen henkilökunnan ottami-

nen niihin 221 
Lastenkoti, Hyvösen, ks. Hyvösen lastenkoti. 
Lastenkotien voimassapitoa varten myönnetty avustus 66, 67 
Lastensuojelulautakunnan alaisten kiinteistöjen ja irtaimiston palovakuutus 21 f 

» » laitosten terveydenhoito 59*—64 
» amnvattiholhous 41 
» antama kertomus 40 
» elätteelleantotoiminta 54 



166* Hakemisto. 

Lastensuojelulautakunnan eräiden virkain uudestaanjärjestelv 116 
» jäsenten vaali 127 
» kaluston osto 212 
» kokoonpano . 40* 
» kokoukset y.m 41* 
» lahjoitusrahastot 48* 
» laitosten toiminnan selostus . 45*, 53* 
•» lastenkotien terveydenhoito 59*—64* 
» menot ja tulot 57* 
» nuorisonhuolto-osasto 55* 
* ohjesääntö, vahvistettu 102 
» toimihenkilöt 40* 
» toiminta kansakoulujohtokuntana 40* 
» turvattomain lasten osasto 49* 
» paikallisasiamiehet 54* 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 192 
» * tekemistä virkamatkoista suoritettava kor-

vaus 183 
Lastensuojelulautakuntaan perustettava taloudenhoitajan toimi 40, 102 
Lastensuojelutoimikunnan avustaminen 65 
Lastensuojelutoiminnasta kertyvät tulot vuoden 1927 tulosäännön mukaan 89 
Lastensuojelutoiminta, määrärahat sitä varten 57 

» sitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat. . 80 
Lastentarhain kesäsiirtolayhdistyksen avustaminen 66 
Lastentarhan perustaminen henkisesti vajakykyisille lapsille 108 
Latvian presidentin vierailun aiheuttamat toimenpiteet 60 
Lausunnot eräistä lakiehdotuksista 122 

» satamahallituksen antamat 7* 
Lautakunnat, ks. Vaali. 
Lauttauksen, puutavaran, valvonta kaupungin satamissa 194 
Leikin ja urheilun edistämismäärärahojen jako 203 

» järjestäminen lapsille 57* 
Leikki- ja urheilukentän järjestäminen Räpylään 17, 119* 
Leikkikenttäin, lasten, osoittaminen 15, 151 
Leimavero, osakkeiden, määräraha sen suorittamiseksi 178 
Lentoliikenne, toimenpiteet sen lisääntymisen johdosta 69 
Lentosataman perustaminen 227 
Leontjeff, V., aluelääkäri, hänelle myönnetty oikeus pysyä virassaan 119 
Lepokodin avustaminen 203 
Lihantarkastamoa varten vuokrattu huoneisto 161 
Lihantarkastamon määräraha koneiden ostoa varten 56 

» tarkastuseläinlääkärin palkkaaminen 184 
» virkain täyttäminen 115 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 191 

Liikenne kaupungin satamissa 4*, 7* 
» Korkeasaarelle 209 

Liikennejärjestely 18, 20, 165 
Liikenneloistojen asettaminen kaduille 165 
Liikenneloiston lunastaminen 210 
Liikennemaksujen kannanta Länsisatamassa 46 

i maksuunpano 9* 



Hakemisto. 167* 

Liikennemaksujen" suorittaminen, vapautus siitä 46 
Liikenneväylä Salmisaareen 166 

» Länsisatamaan 35 
Liitto raittiin elämän edistämiseksi Helsingin taloissa 115* 
Linja-auto liikenne, ks. Autobussiliikenne. 
Liputus, määräraha sitä varten 210 
Lisämäärärahan anomuksen muoto 42 
Lisävero Ranskassa liikkeellä olevista obligatiolainoista 174 
Lomakekirjapainon, kunnallisen, perustaminen 109 
Lomakkeet, määräraha niiden painattamista varten 206 
Lomasiirtolain, kansakoulujen, valtionapu 181 
Luistinratojen avustaminen 204, 120* 

» järjestäminen 151 
Lunastaminen, erään Vallilan vuokratontin 130 

» obligatioiden ja korkolippujen 174 
» tehdaskorttelin n:o 296 224 

Luokitus, virkain 48, 105, 225 
Luonnonpuistot, ks. Kansanpuistot. 
Luontoisetujen korvaukseksi vahvistettu vähennys 188 
Luotto, kaupungille myönnetty tilapäinen 173 
Luovutus, tonttien 132, 133 
Lupa, ks. Oikeus. 
Lämminvesilaite, määräraha sen hankkimiseksi 208 
Lämpökattilan osto Korkeasaareen 209 
Lämpökeskus, tuberkuloosisairaalan, sitä koskeva päätös . 22, 23 
Lämpöteknikon antama vuosikertomus 138* 

» työjärjestys 41 
Länsisataman liikenneväylä 35 

» satamakannanta 46, 180 
» korjaustöitä varten myönnetty määräraha 31, 166 

Lääkärinhoito, maksuton, kaupungin teknillisten laitosten työntekijöille, evätty anomus 64 
Lääkärinvirka, kansakoulujen 105 
Lyypekin juhlallisuudet, kaupungin edustus niissä 129 
Lönnfors, A., diplomi-insinööri, valittu kunnalliseksi ammattienylitarkastajaksi . . . . 119 

Maa-alueiden, kaupungin, hallinto 121* 
» vuokraaminen perunanviljelystä varten 140 

Maatalouskonttorin antama kertomus 120* 
Maatalouslautakunnan antama kertomus 121* 

» jäsenten vaali 128, 223 
Maatilain, kaupungin, määrärahain ylittäminen 60 

» » vuokraaminen 134 
Maatilat, ks. myös Tilukset. 
Mainoskilpiä, oikeus asettaa 147 
Maistraatin huoneiston laajentaminen 161 

» lisämäärärahat 55 
» viran luokitus 186 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 188, 189 
» viranpitäjät 219 
» virkain uudelleenjärjestely 112 

Maistraatti, sitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 73 
>> uusien virkain perustaminen sinne 112 



168* Hakemisto. 

Maitolaboratooriota varten vuokrattu huoneisto % 162 
Maitopisara-yhdistyksen avustaminen 66 
Majoitus, sitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 78 
Majoituslautakunnan antama kertomus 76 

» virkailijain palkkiot 54 
Makeisautomaatit, oikeus asettaa niitä 147 
Makkarakauppa kaupungin kaduilla 146 
Makkien puhtaanapito 147 
Maksujen, kadun aitaamisesta suoritettavien, taksa 180 

» kaupungille tulevain, kanto Länsisatamassa 180 
» palauttaminen 180 
» puhtaanapito-, kanto 178 
» rakennusyrityksistä suoritettavien, taksain korottaminen 54 

Malmin asemarakennuksen uudestaanrakentaminen 121 
» kaatopaikan rautatieraiteen korjaus 30 

Mankalan koskien osakeyhtiö, sen metsän myynti 183, 213 
» » » sille myönnetty määräraha 60 

Marian sairaala, kiertävän sairaanhoitajattaren asettaminen sinne 116 
» » lääkkeiden osto sinne 56 
» sairaalan erään sairaanhoitajattarentoimen uudestaanjärjestäminen 115 
» » korjaukset 29 
» » määrärahan siirto 60 
» » silmäpoliklinikalle myönnetty määräraha kojeiden y.m. ostoon . . 56 

Martta-yhdistyksen avustaminen 66 
Matka-apurahat, myönnetyt 205 
Matkakertomuksen painattaminen 120 
Matkakertomukset, rahatoimikamariin jätetyt 218 
Medica osakeyhtiön tonttien rakennusrajain uudestaanjärjestely 7 
Menosääntö, vuoden 1927 73 
Merenkulku, Helsingin 7 
Merimiesten työnvälitys 112, 93 
Merkinantotaulut liikennettä varten, niiden asettaminen 165 
Metsäin, kaupungin, arviointi 210, 121 

» » hoito 142 
Metsän myynti, Mankalan koskien osakeyhtiölle kuuluvan 183 
Metsästystä, oikeus kaupungin alueella harjoittaa 153 
Mielisairaala, Nikkilän, ks. Nikkilän sairaala. 
Mielisairaiden henkilöiden hoito, sen valtionapu 180 

» » perhehoidon johtosääntö 107 
Mielisairaita henkilöitä varten perustettava huoltola ja poliklinikka 108 
Minimipalkkain, kaupungin kansakoulunopettajani, vahvistaminen 4 
Miramar huvila-alueelle vievän tien kunnossapito 13 
Molander, E., insinööri, valittu kaupungininsinööriksi 11 
Muistolahjoja, määräraha niiden ostamista varten 21 
Muistomitalin vastaanottaminen 9 
Muistopatsaan, Aleksis Kiven, paikka 1 

» pystyttäminen kuvanveistäjä W. Runebergin haudalle, määräraha 
sitä varten 6 

Munkkiniemen raitiotien päätekohta 1 
Munkkisaarensalmen luona olevain alueiden vuokraaminen 13 
Muotokuvan, lääkintöneuvos A, Toiletin, maalauttaminen 6 



Hakemisto. 169* 

Muotokuvan, palopäällikkö G. AVaseniuksen, maalauttaminen 215 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Musiikkilautakunnan jäsenten vaali 128 

» kaluston muutto, määräraha sitä varten 208 
» kertomus 110* 

Musiikkilautakuntaa varten vuokrattu huoneisto 163 
Mustasaaren hoitokustannukset 178 

» kaluston lunastaminen 212 
» korjaustyöt 29, 172 
» käyttö 16, 150 
» liikenne 127* 
» osto 11 

Mustikkamaan liikenne 127* 
Muuntaja-aseman rakentaminen Nikkilän sairaalalle 28 
Muutto, määräraha sitä varten 208 
Myrskyvaroitusaseman, ehdotetun, sijoittaminen 6*, 7* 
Myynti, Mankalan koskien osakeyhtiölle kuuluvan metsän 183 
Myyntitarjousten, kiinteistöjen, epääminen 131 
Myytyjä tontteja 131 
Myöhemmäksi siirtäminen, kiinnitysten 45, 176 
Märäholma, ks. Salmisaari. 

Naisten työlaitoksen rakentaminen 226 
» työtupain johtokunnan antama kertomus 100* 
» » » kokoonpano 222 
» » määrärahain ylittäminen 60 
» » palkkausolot 198, 100* 
» » tulojen käyttö 177 
» » uudelleenjärjestäminen 104* 
» työtupia varten vuokrattu huoneisto 163 
» työtuvat, siellä valmistetut työt 101* 
» » urakkajärjestelmä siellä 62 

Neuvosmiehenvirka, määräraha sen ylläpitämiseksi 185 
Nikkilän sairaalaa koskevat rakennuskysymykset 221 

» » varten hankittava sähkövoima 28 
» sairaalan henkilökunnan lisääminen 108, 116 
» » määrärahain siirto 60 
» » septiktankkilaitoksen tutkiminen 224 
» » vedenottopaikka 168 

Nimikilvet, määräraha niiden muuttamiseksi 207 
Norrlin, A., neiti, hänelle myönnetty lupa asuinrakennuksen teettämiseen vuokra-

tontille 145 
Nuohousjärjestelmän, kaupungissa sovelletun, selvittäminen 122 
Nuorisonhuolto, lastensuojelulautakunnan osasto sitä varten 55* 
Nuorten miesten kristillinen yhdistys, tontin vuokraaminen sille 16 

» » kristillisen yhdistyksen avustaminen 65 
» » kristillisten yhdistysten maailmankongressi Helsingissä, sen avusta-

minen 69 

Obligatioiden, arvonta 174 
» arvottujen, luetteloiden julkaiseminen 216 
Kunnall. kert. 1926. 24* 
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Obligatioiden ja korkolippujen lunastaminen 174 
Obligatiolainain, kaupungin, lisätyt kuoletukset . .. 44 
Obligatiolainan ottaminen, hyvitys Suomen kaupunkiliitolle avustuksesta siinä . . . . 44 
Odotuspaviljonki Suomenlinnaan matkustaville henkilöille 20, 161 
Ohjesääntö, kansakoulujen terveydenhoidon 104 

» » vahvistettu 105 
» kaupungin sairaalain, vahvistettu 101 
» kunnalliskodin, ehdotus uudeksi 226 
» köyhäinhoidon, ehdotus uudeksi 194, 226 
» lastensuojelulautakunnan, vahvistettu 102 
» rahatoimikamarin, sen muuttaminen 98 
» satamajäänsärkijän, sen laatiminen 6* 
» työlaitosten, ehdotus uudeksi 226 
» työnvälitystoimiston, sen muuttaminen 93* 
» valmistavan tyttöjen ammattikoulun, sen muuttaminen 105 

Oikeus asettaa katuloistoja 147 
» » mainoskilpiä y.m 147 
» » makeisautomaatteja 147 
» » puhelimia autoasemille 148 
» bensiinijakeluaseman sijoittamiseen 154 
» harjoittaa linja-autoliikettä 152 
» jään ottamiseen 152 
» käyttää kaupungin puistoja y. m 150 
» » rakennuksia määrättyihin tarkoituksiin 154 
» metsästys- 153 
» pitää hekilövaakoja 148 
» » paikallaan rakennuksia 154 
» puiden kaatamiseen y.m 153 
» rakentaa johtoja ja raiteita y.m 148 
» » koroke 148 
» teettää rakennuksia 154 

Oikeusaputoimiston johtokunnan jäsenten vaali 127 
» toiminta 79* 

Oikeusneuvosmiehenviran, kahden vanhemman, hoidattaminen 50 
Ojan, Oulunkylässä olevan, puhdistaminen, määräraha sitä varten 169 
Omaisuus, ks. Kiinteä omaisuus. 
Omakotialueen, Kumtähden, hyväksytyt rakennuspiirustukset 156 

» » tonttien vahvistetut vuokramaksut 144 
» Käpylän, tonttien rakennusrajat 7 

Opetuksen harjoittelu kansakouluissa 106 
Opetus- ja sivistyslaitokset, niitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrä-

rahat 80 
» » » tulot niistä vuoden 1927 tulosäännön mukaan 89 

Oppisopimukset, ammattioppilaslautakunnan luetteloimat 92* 
Osakeyhtiö Helsingin kansanasunnot, sen huoneistojen vuokrien korottaminen 181 

» » » sille myönnetty luotto 175 
Osakkeiden leimaveron suorittaminen 178 

» lunastaminen, Botby gods aktiebolag yhtiön 183 
» myynti 175 

Osoitenumeroiden, eräiden tonttien, muuttaminen 165 
» itseloistavien, hankkiminen kansakouluille 209 



Hakemisto. 171* 

Osoitetoimiston, poliisilaitoksen, henkikirjoittajan ja kaupunginvoudinkonttorin vä-
linen yhteistyö 96 

Osoitteenmuutoksia varten tarvittavien lomakkeiden painatus 55 
Osto, hevosten, poliisilaitokselle, määräraha sitä varten 56 

» huoneiston, Hermannin haarakirjastoa varten 19 
» kojeiden lihantarkastusasemalle 56 
r> » y.m. Marian sairaalan silmäpoliklinikalle 56 
» koneiden, valmistavalle poikain ammattikoululle 209 
» lehtipuutaimien 209 
» liikenneloiston 210 
» lämpökattilan, Korkeasaareen 209 
» Mustasaaren 11 
» palokaluston 209, 210 
» tarvikkeiden, kaupungin virastoille ja laitoksille 210 
» teknillisen kirjällisuuden, rakennustarkastuskonttoriin 207 
» työkoneiden, rakennuskonttoriin 209 
» varastosuojan, Ruoholahdessa olevan 28, 130 
» veistoksien, evätty tarjous 61 
» vesikioskien 131 

Oulunkylän erään huvilan myyntitarjouksen epääminen 131 
» lastenkodin toiminta 52*, 63* 

Paikallisasiamiehet, lastensuojelulautakunnan 54* 
Painatustöiden, kaupungin, valvonta 109 
Pakkolunastus, eräiden alueiden, Imatran voimalaitoksen tarpeisiin 224 

» o » valtionrautateiden tarpeisiin 224 
» Ruskeasuon ja Uudenpellon 133, 195 

Pakkolunastusasiassa annettu tuomio 133 
Palauttaminen, tuulaakimaksujen 180 
Palkankorotusanomukset, kunnan viranpitäjäin, evätyt 48 
Palkanlisäys, evätty henkilökohtainen 48 

» myönnetty henkilökohtainen 187 
Palkat, kunnan työntekijäin 196, 197, 129*, 144*, 150* 

» vahvistetut 48, 186 
Palkka-asteikkojen soveltaminen 47 
Palkkain maksaminen kunnan viranpitäjille 183 

» naisten työtupain, vahvistaminen 198 
Palkkajärjestely, kaupungin viranpitäjäin 225, 85* 
Palkkakysymyksiä 183, 184, 196, 197 
Paikkamäärän, liikaa maksetun, palauttamisesta myönnetty vapautus 48 
Palkkausjärjestelmä, voimassa oleva, kysymys sen jatkamisesta tai muuttamisesta. . 225 
Palkkausjärjestelmän soveltamista koskeva päätös 47 
Palkkausmäärärahain ylittäminen 60 
Palkkiot jäsenyydestä lautakunnissa, niiden myöntäminen 183 

» korotetut 47, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 
» myönnetyt 53, 54, 193 

Paloasema Käpylään, ehdotus sen rakentamiseksi 28 
Palohälyytyskilpiä varten myönnetty määräraha 207 
Palojärjestys, anomus eräiden pykäläin muuttamisesta siinä 122 
Palokaluston osto 209 

» vanhemman, myynti 213 
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Palokunnan avustusrahastot 16' 
» irtaimisto ja kalusto 

Palolaitoksen laajentaminen 28, 17 
» lisämäärärahat 207 
» sairaankuljetus vaunujen käyttö 16' 

Palolaitosta varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 77 
Palolennätin, uusi, sen määrärahan siirto 55 
Palomiehistön terveydentila 16 
Palotoimikunnan antama kertomus 14 

» jäsenten vaali 127 
Palovahingot 16 
Palovakuutus, lastensuojelulautakunnan alaisten kiinteistöjen ja irtaimiston 215 
Palovakuutusten, työväenasuntojen, määrärahain ylittäminen 59 
Palvelusehtosäännön, kaupungin viranpitäjäin, muuttaminen 92, 183 
Palvelusvuosien laskeminen, kunnan työntekijäin 197 
Pelastusarmeijan avustaminen 66 

» upseerien kunnallisverotus 47 
Perhehoidon johtosääntö, mielisairaiden henkilöiden 107 
Perunanviljelystä varten vuokratut maa-alueet 140 
Pesutupain, kunnallisten, perustaminen 85 
Pidennys, vuokraoikeuden 16, 141 
Pientenlastenkodin rakentaminen 225 
Pientenlastenkoulun tonttipaikka 14 
Piirustukset, kaupunginvaltuuston hyväksymät 20-—23 26 

» keskussairaalan, määräraha niiden laatimista varten 195 
» rahatoimikamarin hyväksymät . . 155, .156 

Pikku Pässin kaupunginasemakaava 3 
Pitkäsilta, veistoteosten hankkiminen sinne 61 
Pohjoismainen kemistikokous Helsingissä, sen avustaminen 69 
Poliisilaitoksen huoneistot 162 

, » lisämääräraha 55, 56 
» osoitetoimiston määräraha 96 

Poliisilaitosta, varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 78 
Poliisitalon rakentaminen 21 
Poliisivartiokonttorin, Hermannin, vuokra 207 

» Ruskeasuon, huoneisto 161 
» » ylläpitämiseksi myönnetty lisämääräraha 55 

Poliklinikan, lasten, avustaminen 203 
» ortopedisen, avustaminen 67 

Proomujen poistaminen satama-alueelta 171 
Puhelimet, niiden asettaminen autoasemille 148 

» » hankkiminen 213 
» poliisilaitoksen, määräraha niiden kunnossapitoa varten 56 

Puhtaanapito, sen lisä- sekä ylitetyt määrärahat 59 
» sitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat. . . . 86 

Puhtaanapitohallituksen jäsenten vaali 128 
Puhtaanapitolaitokselle perustettava tililaitos 41, 41 
Puhtaanapitolaitoksen ajomiesten palkat 6-

» antama kertomus * 143 
)> johtajan virkaero 119 
» laskukoneen osto 212 



Hakemisto. 

Puhtaanapitolaitoksen menot ja tulot · · 150* 
» oikeus kantaa käteismaksuja 178 
» tulot vuoden 1927 tulosäännön mukaan 90 
» viranpitäjän viransijaisuuspalkkiot 193 

Puhtaanapitomaksujen suorittaminen yksityispankkeihin 180 
Puiden istuttaminen 107 

» kaatamiseen ja istuttamiseen myönnetty lupa 153 
» Länt. Viertotiellä kasvavien, jättäminen paikoilleen 167 

Puistoja y. m., oikeus käyttää 150 
Purkauskentän, Vallilan rautatievaihteen viereisen, kuntoonpanettaminen 30 
Puutaimisto, lehtipuutaimien osto sinne 209 
Puutavaran lauttauksen valvonta kaupungin satamissa . 194 
Päiväkodit, köyhäinhoidon 31* 

Raastuvanoikeuden huoneistojen laajentaminen 161 
» lisämääräraha 55 
» osastojen puheenjohtajani palkkiot 53 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 188, 189 

Raastuvanoikeus, sitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 76 
Raatihuoneen kaluston täydentäminen 211 
Radioantennit, oikeus vetää katujen yli 170 
Radioiminen, kaupunginorkesterin konserttien 112* 
Radiosähkösanomain toimittaminen 121 
Rahaston, Alma Uhlenin avustus-, korkovarojen käyttö 205 

» C. F. Ekholmin stipendi-, korkovarojen käyttö 73, 205 
» F. ,T. von Beckerin, korkovarojen käyttö 73 
» K. H. Renlundin stipendi-, korkovarojen jako 205 
» kunnollisen palvelusväen palkitsemis-, korkovaroista jaetut avustukset . . 205 
» R. Heimbergerin stipendi-, korkovarojen jako 205 

Rahastot, palokunnan avustamis-, niiden hallinto 16* 
» R. Ahlströmin, korkovarojen jako 205, 225 

Rahatoimikamari, auton ostaminen sille 87 
Rahatoimikamariin perustettava vero-osasto 193 
Rahatoimikamarin edustajain vaali hallituksiin, lautakuntiin, y.m 223 

» jäsenten vaali 126 
» kanslia, avustavan notaarin viran perustaminen sinne 114 
» kanslian kaluston osto 211 
» kokoonpano y.m 130 
» kokoukset y.m 216 
» määrärahan ylittäminen 207 
» ohje- ja johtosäännön muuttaminen 98, 100 
» oikeus perustaa uusia virkoja 114 
» viranpitäjäin kesälomain järjestäminen 223 
» » - palkkain vahvistaminen 186 
» » viransijaisuuspalkkiot 190 
» viranpitäjät 219 

Rahatoimikonttorin aukioloaika 217 
» kaluston osto 211 
» konttorikirjurintoimen täyttäminen 118 
» määrärahan ylittäminen 207 
» työjärjestyksen muuttaminen 217 



174* 

Rahatoimikonttorin uudestaanjärjestely 98—101, 192, 217 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 190 
» viranpitäjät 220 

Rahatoimilaitoksen toimintaa valaiseva historiikki 194, 214, 226 
Rahatoimilaitosta varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 77 
Raidejärjestely Erottajan torilla 18, 170 

» Senaatintorilla 17 
Raidelaitteiden kuntoonpaneminen korttelissa n:o 178 29 
Raiteita ja johtoja, oikeus vetää 148 
Raitioteiden, Munkkiniemen ja Haagan, kaupungissa oleva päätekohta 18 
Raitio tielinja Arabiaan 170, 224 

» Vanhaankaupunkiin 17 
Raitiotielippuja, määräraha niiden ostamista varten ulosottoapulaisine 187 
Raitiotiemaksujen korottamiiien 54 
Raitiotieraiteiden siirtäminen 171 
Raitiotievuosikortti, oikeus lunastaa 188 
Raittiuslautakunnan antama kertomus 111* 

» jäsenten ja varajäsenten vaali 127 
Raittiusolot kaupungissa, niiden parantamista tarkoittavat toimenpiteet . . . . 125, 114* 
Raittiusyhdistysten avustaminen, evättyjä anomuksia 68 
Rajankäynti, toimitettu 134, 224 
Rakennuksen teettäminen eräitä aminattiopetuslaitoksia varten 227 
Rakennukset, rahatoimikamarin myymät 172 
Rakennuksia, oikeus pitää paikallaan 154 

» » teettää 154 
Rakennusajan pidentäminen 92, 156 
Rakennushallituksen, tuberkuloosisairaalan, jäsenen vaali 225 
Rakennusjärjestyksen tarkastaminen 73* 
Rakennuskonttori, työkoneiden ja -tarvikkeiden osto sinne 209, 212 
Rakennuskonttoriin perustettavat uudet virat 117, 221 
Rakennuskonttorin geodeettisen osaston toiminta 136* 

» huonerakennusosaston toiminta 137* 
» katu- ja lokaviemäriosaston toiminta 134* 
o » » » ja puhtaanapitolaitoksen välinen 

yhteistyö 144* 
» kaupunginasemakaavaosaston toiminta 139* 
» puisto-osaston toiminta 140* 
» satama- ja rautatieosaston toiminta 131* 
» tiliviraston toiminta 142* 
» työpajat 141* 
» uudestaanjärj estely 106 
» varasto-osaston toiminta 141* 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 191 
» vuosikertomus 129* 

Rakennusoikeus, lisätty 156 
Rakennuspiirustukset ks. Piirustukset. 
Rakennusrajain muuttaminen 8, 164 
Rakennusrajat, vahvistetut, rahatoimikamarin oikeus myöntää poikkeuksia niistä 8 
Rakennussääntö, yleinen, lausunto sitä koskevasta ehdotuksesta 122 
Rakennustarkastajan, apulais-, vaali 119 
Rakennustarkastajan viran täyttäminen 118 



Hakemisto. 175* 

Rakennustarkastukselle kuuluvain toimitusten maksut 54 
Rakennustarkastuskonttori, sinne ostettava teknillinen kirjallisuus 207 
Rakennustarkastuskonttorin antama kertomus 73* 

» henkilökunnan lisääminen 114, 185 
» kaluston osto 212 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 188, 191 
> viranpitäjät 221 

Rakennusten, kaupungin, korjaukset 172 
» » käyttäminen 157 
>> käyttäminen määrättyihin tarkoituksiin, lupa siihen 154 
» poistaminen 154 

Rakennustoiminnan, yleishyödyllisen, avustaminen 45, 70, 181, 83* 
» » edistämislainarahasto 69, 83*, 88* 

Rakennustoiminta Helsingissä 73*, 82* 
» » tilaston laatiminen siitä 4* 

Rakennusvelvollisuuden laiminlyöminen, sakko siitä 156 
Rakennusyrityksistä suoritettavien maksujen taksain korottaminen 54 
Ratiini, määräraha sen panettamiseksi 212 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginvaltuuston diariin merkityt 91 
Rautakiskojen y. m. myynti 213 
Rautatiekomitean avustaminen 69 
Rautatieraiteen korjaus _30 

» puhtaanapitoa koskeva neuvottelu 218 
Rautatiesuunnitelma, Helsinki—Satakunta 124, 
Rautatievaihteen, Vallilan, viereisen purkauskentän kuntoonpanettaminen 30 
Ravintolain vuokraaminen 160 
Ravintolat kaupungin kansanpuistoissa, niiden vahvistetut vuokraehdot 159 
Reimarsin asuntopalstain muutettu vuokrasopimus 87* 

» verotilan vuokramaksun lykkääminen 144 
Rekisteritoimisto, köyhäinhoidon 23* 
Retkeilijät, määräraha heidän vastaanottamistaan varten 203 
Revisionikonttorin tekemät muistutukset 216 

» viranpitäjän viransijaisuuspalkkio 191 
Riihimäki—Jyväskylä—Haapajärven rautatiekomitean avustaminen 69 
Riita, kaupungin ja rouva H. Alanderin välinen 183 

» koskeva O. V. Nummelinin jälkisäädöstä 205 
Rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin henkilökunnan lisääminen 113 

» » » huoneiston laajentaminen 161 
» » » kaluston osto 211 

Romun myynti 213 
Rukoushuoneelle tonttipaikka, evätty anomus saada 14 
Runeberg, W., kuvanveistäjä, muistopatsaan pystyttäminen hänen haudalleen . . 61 
Ruoholahdessa sijaitsevan varastosuojan osto 28, 130 
Ruokailu- ja odotushuoneen sisustaminen Sörnäsin satamaan 212 
Ruokinta, kansakoululasten, siitä tehty ehdotus 68 
Ruotsalaisen teatterin avustaminen 69 
Ruotsin kuninkaan vierailun aiheuttamat toimenpiteet 69 
Ruskeasuo, lisämääräraha poliisiaseman ylläpitämiseksi siellä 56 
Ruskeasuon pakkolunastus 133, 195 

» poliisivartiokonttoria varten vuokrattu huoneisto 161 
» viljelyspalstain vuokraaminen 134 



176* Hakemisto. 

Ruskeasuon yhdistäminen kaupunkiin 10, 217 
» » » käytännölliset toimenpiteet sen johdosta . . 169 

Ryttylän koulukodin keittiörakennuksen teettäminen 25 
» » uudisrakennukset 49* 
» tilan verot 178 

Räbacka nimisen torpan erottaminen 133 

Sairaalaa varten anottu tonttipaikka 13 
Sairaalain, kaupungin, jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali sen 

hallitukseen 124, 127 
» » korjaukset 29 
» » työaika 101 
> » uusien sääntöjen soveltaminen 101 
» » vahvistettu ohjesääntö 101 
» » ylitetyt määrärahat 208 

Sairaalat, kaupungin, ks. myös Humaliston sairaala, Kivelän sairaala, Marian sairaala, 
Nikkilän sairaala ja Tuberkuloosisairaala. 

Sairaanhoidosta kertyvät tulot vuoden 1927 tulosäännön mukaan. . . 89 
Sairaanhoitajatarkoulun henkilökunnan lisääminen 116 

» laajentaminen , 108 
» lisämääräraha 57 

Sairaanhoitoa varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 78 
Sairaankuljetus vaunujen, palolaitoksen, käyttö 16 
Sairasapu työntekijöille, sen määrärahain ylittäminen 58 
Sairausavustukset, myönnetyt 203 
Saksan Helsingin lähetystön oikeus poiketa vahvistetuista rakennusrajoista 164 
Salmisaareen rakennettava vesiposti 168 
Salmisaaren erottaminen kantatilasta 135 

» erään huvilarakennuksen myynti 173 
» kaupunginasemakaava 3 
» liikenneväylä 31, 166 
» liikenneväylän luona olevat varastopaikat 15 
» töitä varten myönnetty määräraha 166 
» yhdistäminen kaupunkiin 10 

Satama-alue, proomujen poistaminen sieltä 171 
Satainahallintoa varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 77 
Satamahallituksen antama vuosikertomus 6 

» jäsenten vaali 126 
» lisämääräraha 207 

Satamain tarkastus 7 
Satamajärjestys, vahvistettu uusi 101 
Satamajäänsärkijän ohjesäännön laatiminen 6 
Satamakamreerien kokous Turussa, kaupungin satamakamreerin osanotto siihen 6 
Satamakannantakonttorin antama vuosikertomus . . 8 

» kaluston osto 211, 212 
» lisämäärärahat 55 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 189 
» viranpitäjät 220, 

Satamakongressi Bremenissä, satamahallituksen edustus siinä. 
Satamaliikennekonttorin antama vuosikertomus 

» kirjakaapin osto 211 



177* 

Satamaliikenteelle pannut maksut, niiden lyhentäminen ja palauttaminen 98 
Satamaliiton kongressi Turussa, kaupungin edustajain valitseminen siihen 129 
Satamaliitto, Suomen, kaupungin jäsenyys siinä 215 
Satamamaksujen kanto Länsisatamassa 46, 180 
Satamarata, Sörnäsin, sen yli rakennettava silta 223 

» » viemärijohdon laskeminen sen alle 168 
Satamat, liikenne niissä 4*, 7*, 8* 

» puutavaran lauttauksen valvominen niissä 194 
Satamatilaston laatiminen 112 
Satamatyöntekijäin ruokailu- ja odotushuoneen sisustaminen 212 
Satamatöitä, hätäaputöinä suoritettuja 61 
Sato, sen myyminen 153 
Sedmigradskyn pientenlastenkoululle, uudelle, anottu tonttipaikka 14 

» pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle myönnetty 
vastuunvapaus 43 

» pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnan jäsenten vaali 128 
» » » » » tilintarkastajain vaali . . . . 124 

Sekalaisia menoja varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 87 
» määrärahoja, myönnettyjä 214 
» tuloja vuoden 1927 tulosäännön mukaan 91 

Senaatintorille anotun sivuutusraiteen rakentamisen epääminen 17 
Senaatintorin järjestely ehdotus 37 
Seppänen, Y. J., lääketieteenlisensiaatti, valittu tuberkuloosisairaalan ylilääkäriksi. . 119' 
Septiktankkilaitoksen, Eläintarhan, uudestaan rakentaminen 32 

» Nikkilän sairaalan, tutkiminen 224 
Seurakuntatalolle, Töölön, anottu tonttipaikka 13 
Seurasaaren liikenne 126* 

» määrärahain ylittäminen 60 
» ravintolan tarjoiluhinnasto 218 

Sievers, R., ruotsinkielisten kansakoulujen lääkäri, hänelle myönnetty virkaero 119 
Siirto, määrärahain 55, 60, 208, 210 

» vuokraoikeuden 142 
Siirtolapuutarha, Kumtähden, ehdotus siksi . 164 

» » sinne perustettu puutarhurin toimi 118 
Siirtolapuutarhat, sosialilautakunnän jaosto niitä varten 82*, 90* 

» » niitä varten asettaman jaoston johtosääntö . . 106 
Siirtolapuutarhayhdistyksen, Tampereen, Tukholmaan tehtävä opintoretki 129 
Sillan rakentaminen Katajanokan kanavan yli 20, 171. 

» » Sörnäsin satamaradan yli 36, 84, 223 
Siltain korjaukset 171 
Siltavuorenrannan täyttäminen 167 
Sivistyslaitoksia, niitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 80 
Sivuvirkoja, oikeus pitää 222. 
Sjöholm, J., puhtaanapitolaitoksen johtaja, hänelle myönnetty virkaero 119 
Sjötorpin koulukodin kaluston myynti 213 
Soittolavan siirtäminen 154 
Sokeiden hyväksi tehtävää työtä varten myönnetty määräraha 66 
Sokeille perustettava opetuslaitos 73, 845!t 

Sopimuspalkat, vahvistetut 48 
Sosialilautakunnan antama kertomus 82*" 

» jäsenten vaali 126 
Kunnall. kert. 1926. 23* 



178* Hakemisto. 

Sosialilautakunnan kaluston osto 212 
» lisämäärärahat 207 
» siirtolapuutarhajaosto 82*, 90* 
» siirtolapuutarha]aoston johtosääntö 106 
» tontinvuokrajaosto 82*, 87* 

Sotaväen majoituksesta johtuneiden menojen korvaaminen 76* 
» ravinto ja rehuannokset rauhan aikana 120 

Suomalainen ooppera, kaupungin saatavain periminen siltä . . . 182 
Suomen kaupunkiliitolle hyvitys avustuksesta obligatiolainan ottamisessa 44 

» kaupunkiliiton kongressi Kuopiossa, kaupungin edustus siinä 129 
» merimieslähetysseuran avustaminen 66 
» punainen risti, tonttipaikka sen sairaalaa varten 13 
» satamaliitto, kaupungin jäsenyys siinä 215 
» vankeusyhdistyksen avustaminen . 66 

Suomenlinna, laskupaikka sitä liikennöiville laivoille 20 
» sinne matkustaville henkilöille järjestettävä odotushuone . . 20, 161, 172 

Suoranaiset avustukset, köyhäinhoidon jakamat 31* 
» » » » niiden kustannusten vähentäminen 20* 
» » lisämääräraha niitä varten 57 

Sähköjohtojen asettaminen 170 
» korjaukset 170 

Sähkölaitoksen huoltokonttorille myönnetty etu 177 
» höyryturbiinin myynti 213 
» jakokaappien hankkiminen 170 
» määrärahain ylittäminen 58 
» tulot vuoden 1927 tulosäännön mukaan 90 
» uudet virat 222 

Sähkölaitosta varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 83 
Sähkövirran jakelu, sopimus siitä 170 
Sähkövoima raitioteitä varten, korotetut hankintamaksut 54 
Sähkövoiman hankkiminen Nikkilän sairaalalle 28 
Säännöt, kaupungin töissä olevain työntekijäin kesäloma- 62, 63 
Sörnäsin keskusvankilan alueen järjestely 9 

» satama, työntekijäin ruokailu- ja odotushuoneen sisustaminen sinne . . . . 212 
» satamaradan alainen viemärijohto 168 
» sivuradan yli rakennettava silta 36, 84 

Taidehallille anottu tonttipaikka 13 
Taideteollisuuskeskuskoulun koululautakunnan jäsenten vaali 129 
Taideteollisuusyhdistyksen vuokrasopimuksen irtisanominen 19 
Taiteilijakodille, J. ja M. Lallukan, anottu tonttipaikka 13 
Taivaskallio Käpylässä, sen huvila-alueen rakennuttaminen 87* 

» » » tonttien vahvistetut vuokrasopimukset 144 
Taksa maan aitaamisesta rakennusyrityksiin 54, 180 

« rakennustarkastukseen kuuluvista toimituksista 54 
Takuujärjestelmä vuokramaksujen suorittamisessa 175 
Talojen, kaupungin, hoito 220 

» » tulenvaaran torjumisen toimenpiteet 172 
» » viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 193 
» puhtaanapito 147* 

Talousarvio, Hyvösen lastenkodin, rahatoimikamarin vahvistama 182 



Hakemisto. 179* 

Talousarvioehdotus, sen laatiminen 176, 219 
» vuoden 1927 73 

Tapaturman kautta vahingoittuneita kunnan työntekijöitä 131* 
Tapaturmavakuutukset, kaupungin työntekijäin 209, 215 
Tarkastajan, kaupungin voudinkonttorin, velvollisuus antaa verotus viranomaisille 

tarpeellisia tietoja 96 
Tarkastus, kaupungin tilien ja hallinnon, vuoden 1924 40 

» » » » » » 1925 42 
Tarkastuseläinlääkärinvirkain täyttäminen 115 
Tarkastusmatkat, määrärahat niitä varten 59 
Taulukko valaiseva kaupunginkassan tilaa 43 
Tavara-asema Katajanokalla, sen huoneisto 27, 224 
Teatteri, ulkoilma-, alueen luovuttaminen eräälle 140 
Teatterien avustaminen 69, 203 
Tehdaskorttelin n:o 296 lunastaminen 224 
Tehoisuusneuvojan viran perustaminen 92 
Teknillisen kirjallisuuden osto, määräraha sitä varten 207 
Teknilliset laitokset, kaupungin, niiden hallituksen jäsenten vaali 128, 222 

» » » niiden työntekijäin evätty anomus maksuttomasta 
lääkärinhoidosta 64 

» » » niitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut 
määrärahat 82 

» > » tulot niistä vuoden 1927 tulosäännön mukaan . . 90 
» » » ks. myös Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Vesijohtolaitos. 

Teollisuustonttien vuokraaminen 139 
Terveydenhoidontarkastajan viran uudestaanjärjestäminen 194 
Terveydenhoito, kansakoulujen 104 

» lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa 59*, 65* 
lisämääräraha sitä varten 56 
siitä kertyvät tulot vuoden 1927 tulosäännön mukaan 89 
sitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 78 

Terveydenhoitojärjestyksen eräiden pykäläin soveltaminen 30 
Terveydenhoitolautakunnalle myönnetty lupa määrärahan ylittämiseen 56 
Terveydenhoitolautakunnan eräiden viranpitäjäin palkkaaminen 184 

» jäsenten ja varajäsenten vaali 127 
» kirjoituskoneen osto 212 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 187, 191 

Terveydentila, palo miehistön 16* 
Terveystoimiston viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 191 
Tie rautatien alueelta Suomen metsästysyhdistyksen ampumaradalle, sen kuntoon-

panettaminen 166 
Tiedonantotoimisto ja poliklinikka, tuberkulootisten henkilöiden, sen lisämääräraha 56 

» » » » » sitä varten vuok-
rattu huoneisto . . 162 

Tilasto, kunnallinen, toimenpiteet sen parantamiseksi 4* 
Tilastojulkaisut, niiden aiheuttamien kustannusten supistaminen 110 
Tilastollinen julkaisu, avustus sen kustantamista varten 204 
Tilastokonttorin julkaisujen supistaminen 110, 218 

» julkaisutoiminta 1*, 2* 
>> kaluston osto 212 
» kustannusten supistaminen 110, 126 

Kunnall. kert. 1926. 24* 



180* Hakemisto. 

Tilastokonttorin lisämäärärahat 207 
» menot 5 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 188, ,190 
» viran pitäjät 220 
» virkain uudestijärj estely 3 
» vuosikertomus 1 

Tilaston laatiminen laivaliikenteestä ja satamakannannasta 112 
Tilien, kaupungin, vuoden 1924, tarkastus 40 

» » » 1925, kertomus 41 
» » » 1925, tarkastus 42 

Tililaitoksen perustaminen puhtaanapitolaitokselle 41, 42 
Tilinpäätöksen valmistuminen määräaikana 40 
Tilinpäätös, kaupungin, vuoden 1925 42 
Tilintarkastajain vaali . 124 
Tiluksen lohkominen, vahvistettu 134 
Tiluksien myyntitarjouksen epääminen 131 
Tilusvaihto kaupungin ja valtion välillä 8, 9 
Toimet, ks. Virat. 
Toimikauden pidennys, eräiden hallitusten ja lautakuntain jäsenten 124 
Toimikunta arvioimaan Siltasaarenkadun tonttia n:o 1 225 

» julkisivupiirustusten tarkastus-, ks. Julkisivupiirustusten tarkastustoimi-
kunta. 

» laativa luetteloa myytäväksi tarjotuista tonteista 226 
Toivonen, A., arkkitehti, valittu apulaisrakennustarkastajaksi 119 
Toivoniemen koulukodin korjaustyöt 208 

» » uudisrakennukset 49 
» tilan korjaukset 29 

Toisen kaupunginvoudinkonttorin kaluston osto 211 
Tollet, A., lääkintöneuvos, määräraha hänen muotokuvaansa varten 60 
Tontin n:o 17, Hietalahden pohjoisrannan erään osan osto 35 

» » 17, » » muuttaminen asuntotontiksi 35 
» » 38, It. Viertotien sisäänkäytävä 164 
» » 4, Kaisaniemenkadun, kyseenalainen osto 38 
» » 43, korttelissa n:o 531 Vallilassa, lunastaminen 130 
» » 4 a, Köydenpunojankadun erään osan osto 36 
» » 4 a, » muuttaminen asuntotontiksi 36 
» » 5, Laivanvarustajankadun, pinta-alan supistaminen 5 
» » 10, Lapinlahdenkadun, rakennuttaminen 224 
» » 14, Lutherinkadun, julkisivukaaviosta poikkeaminen 165 
» » 1 2 , Pietarinkadun pinta-alan laajentaminen 5 
» » 3 a, Ruoholahdenrannan, osto 36 
» » 1, Siltasaarenkadun, lunastaminen 224 
» » 21a, Sörnäsin rantatien, muutettu rajalinja 
» » 7, Temppelikadun, jakaminen 
» » 4, Unioninkadun, muutetut rajat 

Tontinluovutus, peruutettu 
Tontinmittaukset, valitusajan määrääminen 
Tontit, kaupungin, niiden luovutustapa 

» kouluille, niiden luovuttaminen valtiolle 
» luettelo myytäväksi tarjotuista 133, 
» luovutetut 



Hakemisto. 181* 

Tontit, n:ot 1 ja 2 Puistokadun, niiden rakennuttaminen 224 
» n:ot 1, 2 ja 3, Siltavuorenpenkereen, yhteinen pihamaa niille 165 
» rahatoimikamarin myymät 131 

Tonttialueiden uudelleenjärjestely 5 
Tonttien jakaminen 5, 145, 164 

» korkeusasemain muuttaminen 164 
» osoitenumeroiden muuttaminen 165 
» yhdistäminen 4 

Tonttihuutokaupan kustannukset 131 
Tonttipaikan osoittaminen eduskuntatalolle 11 

» » pientenlastenkoululle 14 
» » rukoushuoneelle 14 
» » sairaalalle 13 
» » seurakuntatalolle Töölöön 13 
» » taidehallille 13 
» » taiteilijakodille 13 

Tonttirajain korkeusasemat 91 
Tonttirekisterin laatiminen 195 
Torikauppa 30, 146 
Torpan erottaminen 133 
Toukolan palstalle n:o 6, oikeus rakennuttaa asuinrakennus 145 
Tuberkuloosisairaala, opetuksen järjestäminen siellä 218 
Tuberkuloosisairaalan rakennushallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali . . 126, 225 

» rakennustyöt 21—24 
» ylilääkärin vaali : 119 
» ylilääkärin viran täyttäminen 118 

Tuberkulootisten henkilöiden asuinrakennuksen teettäminen 20, 173 
Tuberkuloosihuolto^, ks. Tiedonantotoimisto ja poliklinikka tuberkulootisia henki-

löitä varten. 
Tulen vaaran torjuminen kaupungin taloissa 172 
Tullipostiosaston, Katajanokalla sijaitsevan, huoneiston laajentaminen 27 
Tullikamarin huoneiston kaluston osto 212 

» huoneistoon hankittavat uudet ilmoitustaulut 207 
Tulipalot 14*, 15* 
Tulo-ja omaisuusverolautakunnan huoneiston vuokran vahvistaminen 159 

» » omaisuusveron kanto, korvaus valtiolta siitä 177 
Tulosääntö, vuoden 1927 73 
Tunnelin rakentaminen Yrjönkadun alle 18 
Tutkijalautakunnan jäsenten vaali 127 
Tuulaakimaksujen kannanta Länsisatamassa 46 

» maksuunpano 9* 
» palauttaminen 180 
» suuruuden määrääminen 180 

Tuulaakiverotus 46 
Työaika kaupungin sairaaloissa 101 
Työajan vahvistaminen, eräiden kaupungin virastojen 217 
Työkerlion järjestäminen työttömille nuorukaisille, evätty anomus 62 
Työlaitoksen, miesten, kieltäytyminen vastaanottamasta mUupaikkakuntalaisia . . . . 19 

» » sairaanhoito 29 
» » toiminta 26*, 39 
» » virkailijain kesälomat 20 



182* Hakemisto. 

Työlaitoksen rakentaminen naisille 226, 20*, 21* 
Työmenetelmäin tutkiminen, köyhäinhoidon 217 
Työlaitosten ohjesääntö 226 
Työnhakemukset työnvälitystoimistossa 94* 
Työntekijäin, kaupungin teknillisten laitosten, evätty anomus maksuttomasta lääkä-

rinhoidosta 64 
» » töissä olevain, eläkkeitä koskevat määräykset 71 
» » » » erinäisiä etuja varten myönnettyjen määrä-

rahain ylittäminen 58 
» » » » kesälomat 62—64, 196, 209 
» » » » kotipaikkaoikeus 196 
» » » » palkat 196, 129*, 144*, 150* 
» » » » palkkain suorittaminen 197 
» » » » palvelusvuosien laskeminen 197 
» » » » tapaturmavakuutus . 209, 215 

Työnvälitykseen myönnetty valtionapu 180 
Työnvälitys, merimiesten 112, 93* 
Työnvälitystoimiston johtokunnan antama kertomus 93* 

» » jäsenille pidennetty toimikausi 124 
» kaluston osto 212 
» laajentaminen 114, 93* 
» ohjesäännön muuttaminen 93* 
» viranpitäjäin viransijaisuuspalkkiot 190 
» \dranpitäjät 221 

Työpalkat 196, 197, 198, 101*, 129*, 144*, 150* 
» toimenpiteet niitä koskevan tilaston parantamiseksi 4* 

Työsuhteet Helsingissä vuonna 1926 94*, 97* 
Työt, ks. Yleiset työt. 
Työtapain uudistus kaupunginvoudin konttorissa 97 
Työteho kaupungin virastoissa ja laitoksissa 92 
Työtuvan, kaupunkilähetyksen, avustaminen 199 
Työttömien henkilöiden lukumäärä 96* 
Työttömät henkilöt, heille myönnetyt avustukset 57, 199 

» naiset, ammattikurssien järjestäminen heille 197, 100* 
» nuorukaiset, evätty anomus työkerhojen järjestämiseksi heille 62 
» ks. myös Hätäaputyöt. 

Työttömyyden aiheuttamat toimenpiteet 61, 62, 166, 197—198, 100* 
Työväenasunnot, Koskelan, niiden hoito 194 

» ks. myös Kunnalliset työväenasunnot. 
Työväenopiston johtokuntain jäsenten vaali 128 

» ruotsinkielisen osaston huoneisto 227 
» suomenkielisen osaston rakennus 25 
» valtionapu 89, 181 

Tähtitornin rakentaminen Kaivopuistoon 15, 140 
Töölön seurakuntatalolle anottu tonttipaikka 13 

Uimahuone, Jätkäsaaren, sen hoito 194 
» » vartijan asettaminen sinne 220 

Uimalaitosten, kaupungin käyttö 119*, 159 
» » sijoittaminen 34, 35 

Ulkoilmakonsertteja varten myönnetty määräraha 82, 111* 



Hakemisto. 183* 

Ulosottolaitoksen kautta kannetut verot 11* 
» tarkastajan antama kertomus 11* 

Ulosottolaitosta, varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 76 
Ulosottotoimin perittyjen varain säilyttäminen 97, 126 
Urheilu- ja leikkikentän järjestäminen Räpylään 17, 119* 
Urheilukentän, Eläintarhan, käyttömaksut 151 
Urheilulautakunnan antama kertomus 119* 

» jäsenten vaali 127 
» määrärahain ylittäminen 207 

Urheilun ja leikin määrärahain jako 203 
Uudenpellon pakkolunastus 133 

» » käytännölliset toimenpiteet sen johdosta 195 
» yhdistäminen kaupunkiin 10, 217 
» » » käytännölliset toimenpiteet sen johdosta . . 169 

Uudisrakennustoiminta, kunnallinen 82* 
» vuonna 1926 . ' . . . . 73* 

Uusikoti nimisen torpan erottaminen kantatilasta 133 

Vaali, apulaisrakennustarkastajan 119 
» asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain hallitusten jäsenten 227 
» eräiden koulujen vanhempainneuvoston 128 
» hallitusten ja lautakuntain jäsenten . 125—126 
» kaupungineläinlääkärin 119 
» kaupungininsinöörin 119 
» kunnallisen ammattientarkastajan 119 
» » ammattienylitarkastajan 119 
» lakimääräisten lautakuntain jäsenten 129 
» rahatoimikamarin edustajain, hallituksiin ja lautakuntiin 223 
» , tilintarkastajain 124 
» tuberkuloosisairaalan ylilääkärin 119 
» valiokuntain ja komiteain jäsenten 125, 223, 224 
» vuositilintarkastajain 124 
» yksityisten laitosten hallitusten jäsenten 128 

Yajaakykyiset lapset, hoitolaitoksen perustaminen heitä varten 103 
» » lastentarhan perustaminen heitä varten 108 

Vakuusasiakirjain, kaupungin, täydentäminen 175 
Vakuutukset, määräraha niitä varten 215 
Valiokunta kysymystä verotusvalmistelukunnan uudestaanjärjestämiseksi valmis-

televa 226 
» lausunnon antamiseksi henkikirjoituksesta ja veronkantolaitoksesta. . . . 226 
» valmisteleva yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahan 

jakokysymystä '. 125 
Valiokuntain, jäsenten vaali 125 
Valitus kaupunginvaltuuston liikenneväylän avaamista Länsisatamaan koskevasta 

päätöksestä 35 
» kaupunginvaltuuston rahatoimikonttorin uudestaanjärjestelyä koskevasta 

päätöksestä 100 
» kunnallista vaalia koskeva 124 

Valkonauha-yhdistyksen avustaminen 65, 68 
Vallilan erään varastosuojan myynti 172 

» )) vuokratontin lunastaminen T, T T . . . . . . . T f . 130 



184* Hakemisto. 

Vallilan korttelin muutettu jaoituskaava 4 
» » n:o 553 tasottaminen 167 
» rautatievaihteen viereisen purkauskentän kuntoonpanettaminen 30 

Valmistava poikain ammattikoulu, koneiden osto sinne 209 
» » » sen lisämääräraha 58 
» tyttöjen ammattikoulu sen huoneisto . . 227 
» » » » johtajattarelle myönnetty vapautus opetus-

velvollisuudesta . . 117 
» » » » johtajattaren palkkaaminen 184 
» » » » maksamattomat työaineet 81 
» » » » ohjesääntö 105 
» » » » vuokramäärärahan lisäys 206 

Valtion veronkanto, kaupungin avustus siinä 96 
Valtionapu hätäaputöiden järjestämiseksi 180 

» kansakoulujen 180 
» kansakoululasten lomasiirtolain 181 
» kansanlastentarhain . 181 
» koulukotien 180 
» mielisairaiden hoidosta 180 
» työnvälityksistä 180 
» työväenopiston 181 
» valmistavain ammattikoulujen 181 
» yleisen ammattilaiskoulun 181 

Valtionavustukset, vuoden 1927 tulosäännössä huomioonotetut 89 
Valtionrautateiden tarpeisiin pakkolunastettavat alueet 8, 224 
Valvonta, kallionlouhintatöiden 115 
Vanhankaupungin raitiotie 17 

» raitiotiemaksut 54 
Vanhempainneuvoston, eräiden koulujen, vaali 128 
Vapaamuurarin hauta Kaisaniemenpuistossa, sen aitaaminen 173 
Vapautus komiteain, hallitusten ja lautakuntain jäsenyydestä 125, 126 
Varasto- y.m. alueiden vuokrausta koskevien luetteloiden poistaminen kunnalliskerto-

muksesta 218 
Varastopaikan aitaaminen, määräraha sitä varten 173 
Varastopaikkani, kaupungin, valvonta 194 

» Salmisaaren liikenneväylän luona olevain, kuntoonpaneminen . . . . 15 
» vahvistetut vuokramaksut 144 
» vuokraus 140, 144 

Varastosuojan, Ruoholahdessa sijaitsevan, osto 28, 130 
» Vallilassa sijaitsevan, myynti 172 

Varisten ja rastaiden metsästystä, oikeus harjoittaa 153 
Wasenius, G., palopäällikkö, hänen muotokuvansa maalauttaminen 215 
Vastuunvapauden myöntäminen kaupungin hallituksille ja lautakunnille . . . . 41, 43 

» » Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian 
turvakodin johtokunnalle 43 

Veden hankkiminen valtion jäänmurtajien tarpeisiin 15 
Vedenkulutus, lisämääräraha sitä varten 208 
Vedenottopaikka, Nikkilän sairaalan 168 
Velat, kaupungin 76 
Venelaiturien rakentaminen 85, 171 
Verojen, kunnallis-, kanto 47 



Hakemisto. 185* 

Verojen periminen ulosottotietä, sen tulokset . . . . 
Veromääräin, kaupunginvoutien perimien, säilyttäminen ja tilittäminen 226 
Veronkantolaitoksen, kaupungin, uudest-aanjärjestäminen 93—97, 226 
Vero-osaston perustaminen rahatoimikamariin 193, 194 
Verotuksessa tehtävä vähennys verovelvollisen henkilön tuloista 47 
Verotuksesta kertyvät tulot vuoden 1927 tulosäännön mukaan 91 
Verotus 47,177, 106* 
Verotuslautakunnan jäsenten vaali 127 

» tulo- ja omaisuusverotuksen, jäsenten vaali 129 
Verotus valmis telukunnan antama kertomus 106* 

» jäsenten toimikausi 123 
» lakkauttaminen 96—97 
» toiminta 114, 221 
» uudestaanjärjestäminen 226 
» uudet virat 93 
» uusi johtosääntö 91 

Verovapaus, varattomien henkilöiden 97 
Verovelvollisen henkilön tuloista verotuksessa tehtävä vähennys 47 
Veroäyrin suuruuden määrääminen 43, 177 
Veroäyrit, vero tus valmistelukunnan panemat 106* 
Vesijohdon rakentamiseen myönnetty lupa 149 
Vesijohtojen korjaaminen 168 

» laskeminen 168 
Vesijohtolaitoksen konehuoneeseen johdettava korkeajännityskaapeli 170 

r määrärahain ylittäminen 58 
» tulot vuoden 1927 tulosäännön mukaan 90 
» uudisrakennukset 26 

Vesijohtolaitosta varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 82 
Vesikioskien osto 131 

» rakentaminen 154 
Vesiposti, Salmisaareen rakennettava 168 
Viemärijohtojen laskeminen 84, 168, 134* 
Viemäriolojen, kaupungin, järjestäminen 32 
Vihervaara, A. L., teknikko-insinööri, valittu kunnalliseksi ammattientarkastajaksi . . 119 
Viljelyspalstani, Ruskeasuon, vuokraaminen 134 
Viranpitäjäin, kunnallisten, asuinrakennusten teettäminen 70, 83* 

» » eläkkeitä koskevat määräykset 71 
» » eroamisvelvollisuus 119 
» » evätyt palkankorotukset 48, 187 
» » myönnetyt palkankorotukset 186 
» » oikeus asua kaupungin ulkopuolella 223 
o » » pitää sivuvirkoja . . 222 
» » palkanmaksut 183 
» » palkkajärjestely 85* 
» » palvelusehtosäännön muuttaminen 92, 183 
» » virkamatkoista suoritetut korvaukset 187 

Viransijaisuuspalkkiot, myönnetyt 186 
Virastot, kaupungin, niitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat . . . . 74 
Virat, kunnan, niiden luokitus 48, 186, 225 

» » oikeus päättää niiden perustamisesta 42, 112 



186* Hakemisto. 

Virkain, kunnan yhteismäärärahoista palkattujen, poistaminen 43 
Virkamatkat, korvaus niistä 59, 183, 187—188 
Virkavapauksia, myönnettyjä HO 
Virkavapaus, sairauden takia myönnetty, oikeus palkan kantamiseen sen aikana . . 48, 92 
Virkavuosien laskeminen, evättyjä anomtiksia 53 

» » oikeus siihen 51—53, 72 
Virutushuoneiden varustaminen vesijohtovedellä 34, 35 

» viranpitäjät 220 
Voimisteluseurani avustaminen 203 
Vuokraaminen, tontin, Helsingin nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle 16 
Vuokramaksujen korottaminen 140 
Vuokramaksun lykkääminen, Reimarsin tilan 144 
Vuokramaksut, maksamattomat 144 

» niiden periminen 144 
» takaus niiden suorittamisen vakuudeksi . . . .* 175 
» vahvistetut 144 

Vuokraoikeuden pidennys 10, 141 
» siirto 142 

Vuokrapalsta n:o 6, Toukolan, oikeus asuinrakennuksen teettämiseen sille 145 
Vuokrasopimukset, peruutetut · · · 144 
Vuokrasopimus, Reimarsin asuntopalstain, muutettu 87* 
Vuokrat, korotetut 102 

» määräraha niitä varten 207 
» rahatoimikamarin vahvistamat 159, 181 

Vuokratiedustelun järjestäminen 218, 3* 
Vuokratonttien lunastaminen 88* 
Vuokraus, alueen, tähtitornin rakennuttamista varten 140 

» » ulkoilmakahvilaa varten 140 
» » ulkoilmateatteria varten 140 
» asuntotonttien ja alueiden 135 
> Eknäsin tilan . 134 
» Lammassaaren 140 
» maapalstain, perunan viljelykseen 140 
» maatilain 134 
» Munkkisaarensalmen luona olevain alueiden 139 
» ravintolain 160 
» Ruskeasuon viljelyspalstain 134 
» teollisuustonttien y.m 139 
» varastopaikkani 140, 144 

Vuositilintarkastajain vaali ·.. 124 
Väestöluettelon laatiminen 96 
Vähennys verovelvollisen henkilön tuloista, verotuksessa tehtävä 47 

Yhdistys, lastenhoidon edistämis-, tontin vuokraaminen sille 16 
Yhdistysten avustaminen 64—67 
Yhdistäminen kaupunkiin, Ruskeasuon ja Uudenpellon 10, 169 

» » Salmisaari nimisen tiluksen 10 
» tonttien 4 

Yhteismäärärahoista palkattujen virkain siirtäminen vakinaiselle kannalle 43 
Yleishyödyllisen rakennustoiminnan avustaminen 45, 70, 181, 83* 

» » edistämislainarahasto 69, 82*, 88* 
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Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustaminen 64—67, 84 
Yleisen ammattilaiskoulun huoneisto 227 

» » valtionapu 89, 181 
Yleiset rasitukset, niitä varten vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 78 

» työt, kaupungin, niitä varten myönnettyjä lisämäärärahoja 39, 209 
» » » » » vuoden 1927 menosääntöön otetut määrärahat 83 
» » » sen hallituksen antama kertomus 129 
» » » » » jäsenten vaali 128, 222 
» » » » » sihteerinviran hoitaminen 222 
» » » tulot niistä vuoden 1927 tulosäännön mukaan 90 
» » » työntekijäin lukumäärä niissä 129 

Yleisten töiden pääluokan siirtomäärärahani käyttö 86 
Ylitetyt määrärahat 55, 57, 58, 59, 60, 207, 208, 210 
Ylityöstä suoritettava korvaus 184 
Yritysten ja laitosten, yleishyödyllisten, avustaminen 64—67 
Yrjönkadun poikki rakennettava arkaadi 4, 18 

Äitiyseläkkeistä tehty ehdotus 68, 20 
Äänestysalueet kunnallisvaaleissa 123 

-Öljysataman perustaminen Hietaniemelle 227 



Julkaisuluettelo. 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

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

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

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

II—III. Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Helsingin kaupungin tilastokonttorin 
julkaisema. 
1. 1927. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknillis-
ten laitosten hallituksen julkaisema. 
1—12. 1916—27. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimikonttorin 
julkaisema. 
1—12. 1916—27. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastokonttorin julkaisema. 
1 - 6 . 1916—27. 

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

12—21. 1919—28. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin 
tilastokonttorin julkaisema. 
21—39. 1908—26. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilastokont-
torin julkaisema. 
1. 1911. 
2. 1914. 
3. 1919. 
4. 1922. 
5. 1924. 
6. 1926. 
7. 1928. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin 
tilastokonttorin j ulkaisema. 
1—5. 1923—27. 

F. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset. Kunnallinen käsikirja. Helsingin 
kaupungin tilastokonttorin julkaisema. 
1—4 vihko. 




