
HAKEMISTO. 
Siv. 

Alilio, O., osastonjohtaja, valittu työnvälitystoimiston johtajaksi 128 
Aikamerkkien antoa varten myönnetty määräraha 211 
Aikataulujen, kansanpuistojen liikenteen, vahvistaminen 250 
Aitauksen, Kasvitieteellisen puutarhan, rakentaminen 192 
Alkoholin liikennemaksun evätty alennusanomus 132 
Alkoholipitoisia aineita, oikeus myydä 134 
Alkoholistiparantola Turvan avustaminen 75 
Alppilan katselmusmiesten vaali 258 

» vedenpuhdistuslaitoksen uudestaanrakentaminen 40 
Aluelääkärien alueiden uudestaanjärjestely 113 

» huoneistot 181 
» vaali 128 

Aluelääkärinviran, Käpylän ja Pasilan, vastaanottaminen 127 
Ammattientarkastajat , nahkasalkkujen hankkiminen heille 244 
Ammattientarkastuksen huoneisto 182 
Ammattiholhous, lastensuojelulautakunnan 45* 
Ammattikoulujen valtionapu 102 
Ammattikoulun avustaminen 77 
Ammattikoulut, talon rakentaminen niitä varten 262 

» ks. myös Kirjapainokoulu, Valmistava poikain ammattikoulu, Val-
mistava tyttöjen ammattikoulu ja Yleinen ammattilaiskoulu. 

Ammattikurssien järjestäminen työttömille naisille 227 
Ammattiopetuslaitokset, rakennuksen teettäminen niitä varten 32, 262 
Ammattiopetuslaitosten johtokunnan huoneisto 181 

» » jäsenten vaali 138 
Ammattioppilaslautakunnan huoneisto 181 

» jäsenten vaali 136, 137 
» kaluston osto 244 
» toiminta 99* 

Ammattivalinnan neuvonnan järjestäminen 260 
Ammuskellarit, Pasilassa ja Seurasaarentien varrella olevat, niiden käyttöoikeus . . 23 
Anatominen laitos, yliopiston, talon rakentaminen sitä varten 24 
Andersin, J. W., insinööri, valittu uudelleen kanslianjohtajaksi 128 
Apteekin muutto 133 
Apurahat, opintomatkoja varten myönnetyt 235— 237 
Arabian alueelle vievän kulkuväylän ruoppaaminen 39 

» raitiotien lisämaksun poistaminen 62 
Arvioiminen, Gräön-saaren 224 

» kaupungin koulukiinteistöjen 193—194, 223 
Arvonta, obligatioiden t . t . . . . . . . 201 



Hakemisto. 

Asematalon edustalla olevan aukion järjestely 4 
Asevelvollisuuskutsuntaa varten luovutettu huoneisto 178 
Asuntoalueiden, Herttoniemen ja Oulunkylän, katselmus 159 
Asuntolaivani sijoittaminen kaupungin satamiin satamatyöläisille 169 
Asunto-osakeyhtiöiden, puolikunnallisten, osakkeiden osto 202 
Asunto-osakeyhtiöt ja -osuuskunnat, jäsenten valitseminen niiden joh tokun t i in . . . . 262 
Asuntotarkastuskonttorin kaluston osto 244, 245 
Asuntotonttien ja -alueiden vuokraaminen 147 

» Vallilan, luovuttaminen 147 
Asuntotuotanto vuokratonteilla 88' 
Autoaseman siirtäminen 170 
Autobussiliikennettä, lupa harjoittaa 170 
Autobussiliikenteen järjestäminen Pasilaan 42 
Autoja, kuorma-, lupa käyt tää raskaita 169 
Autojen osto poliisilaitokselle, määräraha sitä varten 65 

» puhtaanapitolaitoksen, vakuuttaminen 247 
Autokeskuksen, kunnallisen, perustaminen 122 
Auton osto rahatoimikamarille 242 
Autonäyttely, oikeus järjestää 162 
Autotalli, lupa sisustaa 172 
Avustaminen, ammattikoulun 77 

» kauppaoppilaitoksen 233 

» laulukuoron 239 
» lepokodin 233 
» Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen 234 
» urheiluseurani 77, 234 
» valtion retkeily lautakunnan 233 
» yleishyödyllisen rakennustoiminnan 209, 87* 92 
» yleishyödyllisten yritysten ja laitosten 73—77, 92 

Avustuksen myöntäminen työttömille 227 
Avustuksensaajat, köyhäinhoidon 29 
Avustukset lahjoitusrahastojen korkovaroista 40 

» niitä varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 100 
» rahatoimikamarin myöntämät 232 
» suoranaiset, köyhäinhoidon jakamat 36 

Avustus sokeille järjestettävää työtä varten 234 
Avustusanomuksia, evättyjä 73, 77, 234 
Avustusrahastot, palokunnan 23 

Bardy, H., Marian sairaalan kirurgisen osaston ylilääkäri, valittu sairaalan johta-
jaksi 1-28 

Bengtsårin koulukodissa haljenneen höyrykattilan aiheuttamat toimenpiteet 211, 246 
» tilan kart ta 246 

Bensiinijakeluasemia koskevat kysymykset 173 
Bensiinisäiliö, lupa rakentaa 173 
Björkesund-nimisen torpan erottaminen 146 
Boijen, O. A., sairaalassa kaupungin käytettäväksi luovutettujen sairassijain maksu 89 
Botbyn tilan erinäisten alueiden osto 9— 11 
Brage-yhdistyksen avustaminen 74 
Brändö, ks. myös Kulosaari. 

Brändön tilan hoito 193 



Hakemisto. 159* 

Brändön tilan maalla olevien huvila- ja asuntorakennusten valvonta 223 
» » osto 11, 142, 8* 
» » vuokraaminen 146 

Caritas kesäsiirtolan avustaminen 74 
Castren, A., ent. senaattori, valittu uudelleen kaupunginjohtajaksi 128 
Cygnaeuksen galleria, tontin vuokraaminen sitä varten 153 

Desinfioimismajalan muutto 191 
Diakonissalaitokselle myönnetty maksujen alennus vedenkulutuksesta . . . 18 
Diakonissalaitoksen sairassijoja kaupungin käytettäväksi 88 

Edustajain vaali 139 
Edustusmäärärahoja, myönnettyjä 245 
Eklund, R., arkkitehti, korvauksen suorittaminen hänelle tonttikaupan välittämi-

sestä . . . . ' . 224 
Eknäsin tilalla olevan soramaan paaluttaminen 224 

» tilan katselmukset 158, 258 
» » palovakuutusmaksun suorittaminen 247 
» » verot 206 
» » vuokraaminen 147 

Elatusvelvollisten takaisinmaksuvelvollisuus 27* 
Elinkautiseläkkeitä, myönnettyjä 81 
Elinkeino-oikeusanomukset 133 
Elinkustannusindeksin laskeminen 4* 
Elinkustannustiedustelun järjestäminen 129, 4* 
Eläinraatojen kuljetusmaksut 207 
Eläintarha, Korkeasaaren 133* 
Eläintarhan urheilukenttä, sen käytöstä suoritettava maksu 168 

» vesisäiliön korottaminen 36 
Eläkeanomuksia, evät tyjä 82 
Eläkesääntö, kaupungin työntekijäin 79 

» » viranpitäjäin 78 
Eläkkeet, kansakoulunopettajani, niiden uudestaanjärjestelv 228 

» korotetut 81 
» myönnetyt 81, 82, 229 
» » niiden järjestely 80 
» niitä varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 100 

Eläkkeiden järjestely, viranpitäjäin ja työntekijäin 49 
Elätteelle antamat henkilöt, köyhäinhoitolautakunnan 35* 

» » lapset, lastensuojelulautakunnan 54* 
Ensimmäisen kaupunginvoudin konttorin huoneisto 180 

» » » kaluston osto 242 
» » » määräraha 64, 237 
» » » työvoimain lisääminen 121 
» » » ylim. apulaisen palkkaaminen 252 

Eroamisvelvollisuus, kunnan viranpitäjäin 256 
Esikaupunkien liikenneyhteyskysymvs . . . . . 223 
Eteläsataman varastosuojain numeroiminen 192 
Etupihat, velvollisuus niiden tasoittamiseen ja kuntoonpanemiseen 184 



160* XXVI. Kaiqningin y l e i s t e n töiden hallitus. 

Filniikoneen hankkimineii suomenkielisiin kansakouluihin 245 
Finlands allmänna svenska folkskollärar- och lärarinneiörening nimisen yhdis-

tyksen Helsingin piirin avustaminen 74 
Forsius, B., lääketieteenlisensiaatti, valittu Käpylän alueen alue-lääkäriksi 128 
Fotostaattijäljennösten, kaupunginasemakaavain, hankkiminen 183 
Fredrikintorin kirkkorakennus 167 
Fylgia nuorisoseuran avustaminen 74 
Fölisholmen-nimisellä saarella suoritettavat rakennustyöt 35 

» nimisen saaren lioito 43 
» » » osto 12 

Gottlund, \Y. ()., reviisori, liänen testamenttaamiensa maalausten vastaanottaminen 248 
Grankullan lastenhoito-opiston avustaminen 71 
Granlund, O., kunnalliskodin johtaja, hänelle myönnetty virkaero 127 
Gripenberg, A., tod. valtioneuvos, seppeleen laskeminen hänen haudalleen 248 
Gräön-nimisen saaren arvioiminen 224 
Grönberg, A., leskirouva, hänen testamenttinsa aiheuttamat toimenpiteet 248 

Haagan kauppalan lihantarkastuksen järjestäminen 132 
» raitiotien toimilupa 29 

Hajuvesiautomaatteja, oikeus asettaa 161 
Ilakasalmen huvilan käyttö 29 
Halkokonttorin liiketoimien selvittely 210 
Hallintoneuvoston, Kansalaiskorkeakoulun, vaali 139 
Hallitukset ja lautakunnat, kaupungin, vastuunvapauden myöntäminen niille . . . . 45 

» » » niiden jäsenten vaali 135 
» » » vapautus niiden jäsenyydestä 135 

Hammaspoliklinikka, kunnan, ks. Kunnan hammaspoliklinikka. 
Hankinta, sähkövoiman, Imatran voimalaitokselta 38 
Harakan saari, sinne vedettävät sähkö-, vesi- ja kaasu johdot 23 
Hautausapua hätäaputyöntekijoille koskeva päätös 226 
Hautausavustus, kuolinpesälle myönnetty 83, 232 
Helsingin diakonissalaitoksen avustaminen 75 

» Kasvatusopillisen talouskoulun avustaminen 75 
» kaupungin rakennusosakeyhtiön n:o 3 perustaminen 77, 90* 
» kaupunkilähetyksen avustaminen 75 
» kuuroinykkäyhdistyksen avustaminen 74 
» käsityökoulun ja -seminaarin huoneisto 32 
» Mariayhdistyksen avustaminen 75 
» nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 74 
» » naisten » »> » 74 
» opettajaliiton puutarhatoimikunnan avustaminen 74 
» panttiosakeyhtiön uusien osakkeiden merkintä 202 
» poikakotisäätiön avustaminen 74 
» puhelinyhdistyksen eläkerahaston verottaminen 49 
» raittiusseuran avustaminen 75 
» rouvasväenyhdistyksen avustaminen 71 
» ruotsinkielisen kansanopiston avustaminen 7 4 
» sivistysjärjestöjen kansankonservatorion avustaminen 75 
» sokeainyhdistyksen avustaminen 75, 234 
» sosialidemokraattisen naisyhdistyksen avustaminen 75 



Hakemisto. 161* 

Helsingin sosialidemokraattisen nuorisoyhdistyksen avustaminen 75 
» » raittiusyhdistys Riennon avustaminen 75 
» taloustyöntekijäin yhdistyksen avustaminen 75 
» teollisuuskoulun johtokunnan jäsenten vaali 139 
» » tonttipaikka 2-5 
» triviaalikoulun matrikkeli, määräraha sen julkaisemiseksi 242 
» työväenyhdistyksen avustaminen 75 
» yliopisto, katualueen myynti sille 24 

Henkikirjoittaja, rahatoimikamarin notariaattiluettelon jäljennöksen laatiminen 
hänelle 250 

Henkilökohtaisia palkanlisäyksiä, myönnettyjä 54, 215 
Henkilö vaakoja, oikeus pitää 101 
Herttoniemen asuntoalueiden katselmus 159 

» huvilain valvonta 223 
» » vuokraaminen 177 
» ja Kulosaaren välisen tien kuntoonpanemincn 185 
» maa-alueiden vuokraaminen 117 

Herzenstein, M. J. , professori, hänelle pystytettävä muistomerkki 224, 246 
Hevosruuhen siirtäminen 189 
Hevosten osto poliisilaitokselle, määräraha sitä varten 65 
Hiekan ottamiseen myönnetty lupa · · 171 
Hiihtomäen rakentaminen Käpylän Taivaskalliolle 168 
Hiilisataman, Saukon, rakentaminen 38 
Hoitomaksu taksa kaupungin sairaaloissa 62 
Holhouslautakunnan antama vuosikertomus 82* 

» puheenjohtajan vaali 134 
Huoltokonttorin, sähkölaitoksen, kaupunginkassaan tallettamain varain korko . . . . 203 
Huoltolan perustaminen mielisairaille henkilöille 118 
Huoneisto, kaupunginviskaalien virka- 107 

» kotitalous- ja siirtolapuutarha johtokunnalle 116 
» köyhäinhoitolautakunnalle Vallilassa 26* 
» postipakettiosastoa varten Katajanokalla 179 

Huoneistojen hankkiminen erinäisille ammattiopetus! aitoksille 32 
» kaupunginkirjaston, laajentaminen 68* 

Huoneiston hankkiminen eräälle kansanlastentarhalle 29, 32, 182 
» » kaupunginkirjaston Käpylän haaraosastoa varten 32 
» » Taideteollisuusyhdistykselle 29 
» luovuttaminen asevelvollisuuskutsuntaa varten 178 
» tilastokonttorin, laajentaminen 6* 

Huoneistot, kaupungin vuokraamat 180 
Hnpli, V., johtaja, valittu uudelleen rahatoimenjohtajaksi 128 
Huutokaupan, tonttien, toimittaminen 143 
Huutokauppa, katukauppaoikeuksien 160—- 161 

» kauppahallien myyntikojujen vuokraoikeuden 160 
» -ammattia, oikeus harjoittaa 131 

Huvilain, Herttoniemen, vuokraaminen 177 
Hylkyjen poistaminen 189 
Hyvösen lastenkodin johtokunnan antama kertomus 67* 

» » katuosan kiveäminen 1<S6 
» lastenkoti, rahatoimikamarin vahvistama talousarvio sille . . . . . 209 

Hätäaputyöntekijät , sairaus- ja hautausavun myöntämistä koskevat päätökset 226 
Kunnall. kert. 1927. 25* 



162* XXVI. Kaiqningin y l e i s t e n töiden hallitus. 

Hätäaputöiden järjestäminen 68—69, 227, 228 
» järjestämisen valtionapu 208 
» määrärahain ylittäminen 68 

Hätäaputöissä maksettavat palkat 69, 73 
Hätäasuntojen käyttö 179 

» valvonta 223 
Högre svenska handelsläroverket-opiston avustaminen 233 
Höyrykattilani poistaminen 152 
Höyrykattilan, Bengtsärin haljenneen, korvaaminen 211 

Ikäkorotukset, oikeus virkavuosien laskemiseen niitä varten 53, 58—61, 213, 2* 
Ilmailuliikenne, ks. Lentoliikenne. 
Ilmoitusten, kunnallisten, julkaiseminen 250 
Imatran voimalaitokselta hankit tava sähkövoima 38 

» voimalaitoksen tarpeisiin pakkolunastettava maa-alue 115, 258 
Inventtaajain, kaupungin irtaimen omaisuuden, vaali 137 

» » kassa-, vaali 137 
Inventtaus, kaupungin irtaimen omaisuuden, kertomus siitä 251 
istuttaminen, puiden, määräraha sitä varten 187 
Istutuksen kuntoonpaneminen, kaupunginasemakaavan muutos sen johdosta . . . . 6 
Istutukset, niiden viereen rakennettujen uudisrakennusten aiheuttamat toimenpiteet 250 
Istutusten aitaamiseen myönnetty lupa 167 

» hoito, seurakuntain 187 
» uusien, kuntoonpaneminen 187 

Itsenäisyyden muistomerkki, kilpailu sen aikaansaamiseksi 131 
Itsenäisyyspäivän vietto 103, 168, 225 

Jakaminen, tonttien 7 
Jakokaappeja, oikeus asettaa 163 
Jaoituskaava, ks. myös Kaupunginasemakaava. 

» Käpylän korttelin, muutet tu 5 
» Pukinmäen yhdyskunnan, hyväksytty ehdotus 131 

Jaoituskaavat, Kumpulan omakotialueen, hyväksytyt ehdotukset 183 
» Vallilan korttelien, muutetut 4—5 

Johtoja ja raiteita, oikeus asettaa 161—166 
Johtosäännön, kaupungin kassa- ja tililaitoksen, muuttaminen ja täydentäminen 44, 113 

» rahatoimikamarin, muuttaminen 113, 259 
Johtosääntö, kotitalous- ja siirtolapuutarhani johtokunnan 116 

» köyhäinhoidon kassa- ja tiliviraston 120, 136 
Johtosääntöehdotus, satamaviranomaisten 260 
Julkaisujen, tilastollisten, kustannusten supistaminen 116 
Julkaisut, ilmestyneet tilastolliset 3* 
Julkisivukaaviot, vahvistetut 104, 79* 
Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan antama kertomus 79* 

» » jäsenten vaali 137 
» » lisämääräraha 238 

Jäiden ottamiseen myönnetty lupa 170 
.Järjestely, asematalon edustalla olevan aukion 1, 184 

» Merisataman varastopaikkani 260 
» myönnettyjen eläkkeiden 80 
» ratapihaan rajoittuvan kaupunginalueen 3 



Hakemisto. 

Järjestely, Ylioppilastalontorin liikenneolojen 28 
Jäsenyys, kaupungin, eri yhdistyksissä ja säätiöissä 139, 247 
Jätteiden käyttäminen 261 
Jäänottopaikkain osoittaminen 223 

Kaapelin korjaaminen Sörnäsin satamassa 211 
Kaasujohtojen laskeminen 23 
Kaasulaitoksen henkilökunnan lisääminen 126 

» määrärahain ylittäminen 67, 68 
» määrärahat 37, 188 
» omaisuuden arvo 45 
» tulot vuoden 1928 tulosäännön mukaan 102 
» uudistyöt 36 
» varakoksinnostolaitteen hankkiminen 37 

Kaasulaitosta varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 94 
Kaasumittarien osto 68 
Kaatopaikat, Malmin, palovahingot siellä 247 
Kaavakkeiden painattamisen kustannukset 237 
Kadun aitaamisesta, maksu 207 

» kiveämisen korvaaminen 210 
» kuntoonpanettaminen 42 

Kahvila Taivaskalliolla, sitä varten vuokrattu alue 153 
Kaisaniemenlahdesta Pohjoisrantaan vievä liikenneväylä 41 
Kaisaniemenpuiston kuntoonpanettaminen 43, 187 
Kaivo, oikeus teettää 166 
Kaluston osto kaupungin virastoille ja lautakunnille 242 

» » Nikkilän sairaalalle 65 
Kannannan, pankkien välittämän, provision vahvis taminen. . . 207 
Kannanta, kunnallisverojen 205 

» lentoliikenteelle pantujen maksujen 207 
» maksujen, puhelinkeskusteluista maaseuduille 206 
» vedenkulutusmaksujen 206 

Kansakoulujen lisämäärärahat 67 
» menojen supistaminen 261 
)> ruotsinkielisten, huoneiston vuokraaminen 182 
» » johtokunnan jäsenten vaali 138 
» » koululääkärin vaali 129 
» » lääkärinviran hoitaminen 127 
» » tarkastajan vaali 128 
» » » virkaero 127 
» » ylitetyt määrärahat 239 
» suomenkielisten, huoneiston vuokraaminen 182 
» » johtokunnan jäsenten vaali 138 
» » koululääkärin vaali 128 
» valtionapu 102, 209 

Kansakoulukiinteistöjen arvioiminen 191, 223 
Kansakoulunopettajahenkilökunnan virkalomat, sairauden takia myönnetyt 21? 
Kansakoulunopettajain eläkkeiden uudestaanjärjestely 228 

» eroamisvelvollisuus 256 
» palkkain maksuaika 211 

Kansakoulunopettajattaren palkkaedut 54, 55 



164* XXVI. Kaiqningin y l e i s t e n töiden hallitus. 

Kansakoulunoppilain koulunkäynnistä vieraassa kunnassa suoritettava korvaus . . 49, 67 
> vieraspaikkakuntalaisten, koulumaksut * 49 

Kansakouluoppilaille maksuton uintikylpy uimahallissa 47 
Kansakoulupihamaan tasoittaminen 186 
Kansakoulut, opetuksen kuunteleminen niissä 122 

» ruotsinkieliset, niille myönnetty määräraha 239 
» » kaluston osto sinne 244 
» suomenkieliset, 1'ilmikoneen hankkiminen sinne 245 
» » palokaluston osto sinne 211 

Kansakoulu talo, Porthaninkadun, sinne hankittava ajanmukainen lämmityslaite . . 31 
Kansakoulutalojen vuokra-arvojen laskemisperusteet 63 
Kansakoulutalon rakentaminen Käpylään 32 
Kansalaiskorkeakoulun hallintoneuvoston vaali 139 
Kansalaisoikeudet, Suomen, anotut 133 
Kansanlastentarha Aulan kesäsiirtola 233 
Kansanlastentarhain, eräiden, määrärahain käyttö 203 

» johtokunnan jäsenten vaali 138 
» kanslia, kaluston osto sinne 244 
» kesäsiirtolan kustantaminen 67 
» lapsille järjestettävä ulkoilmavirkistystä 240 
» lisämäärärahat 240 
» valtionapu 102, 209 

Kansanlastentarhan leikkikentän kuntoonpanettaminen 187 
» virkailija, hänen sijaiselleen suoritettu palkkio 221, 222 

Kansanlastenharhat, huoneiston hankkiminen niitä varten 29, 32, 182 
» lupa vaihtaa taffelipiano pianiinoon 215 
» palokaluston hankkiminen niille 241 

Kansanpuistojen korjaustyöt 132*— 133* 
» liikenne 169, 250, 132* 
» liikenteen aikataulun vahvistaminen 169, 250, 132* 
» valvoja, kanslia-avun hankkiminen hänelle 212 
» valvojan antama kertomus 132* 
» viranpitäjät 43 

Kansanpuistoksi, Fölisholmen-nimisen saaren lunastaminen 12 
Kansanpuistot, kaluston osto iiiitä varten 241 
Ivanslianjohtajaksi valittu insinööri J. W. Andersin 128 
Kanto, kaupungille tulevain maksujen 260 
Kappaletavara-aseman, uuden, liikennöiminen 260 
Karvonen, A. H., työnvälitystoimiston johtaja, hänelle myönnetty virkaero 127 
Kassa- ja tililaitoksen, kaupungin, johtosäännön muuttaminen ja täydentäminen 44, 113 
Kasvitieteellisen puutarhan aidan rakentaminen 102 
Kasvi varastoa, kaupungin, varten rakennettava uusi säily tyskellari 35 
Katajanokan postipakettiosaston huoneisto 179 

» tulli- ja pakkahuoneen korjaustyöt 35 
» uivan telakan siirtäminen 189 

Katajanokka, sinne rakennettava tilapäinen tullipaviljonki 193 
Katselmukset, toimitetut, katselmuskirjat niistä 158 

> ks. myös Kolmivuotiskatselmukset. 
Katselmus, Eknäsin tilan 158, 258 

» Herttoniemen ja Oulunkylän asuntoalueiden 159 
» Kärbölen tilan . , , 159 



Hakemisto. 165* 

Kalselmusmiehet, kaupungin kiinteän omaisuuden, lisämääräraha heidän palkkioi-
taan varten 241 

Katselmusmiesten, kaupungin kiinteän omaisuuden, vaali 137, 258 
Katualueen myynti 24, 26 
Katu- ja laiturivalaistusta varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 99 
Katujen järjestelyä varten lunastettavat maa-alueet 6, 8, 12, 13, 104, 141 

» kastelu sulfiittilipeällä 187 
» kiveäminen nupukivillä 186, 260 
» leventäminen 12, 13, 18, 141 
» nimien muutosehdotukset 129 
» puhtaanapito 149* 
» tasoittaminen 42, 186 

Katukauppa 160 
Katukilvet, ehdotukset niiksi 184 
Katuliikenne, toimenpiteet sen järjestelyksi 185 
Katuvalaistus 38, 187 
Kauppahallien henkilökunta 253 
Kauppahallit ja kauppatorit, niitä varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrä-

rahat k 9 
» » » tulot niistä vuoden 1928 tulosäännön mukaan 102 
» niiden myyntikojujen vuokraoikeuden huutokauppa 160 

Kauppaoppilaitosten avustaminen 233 
Kaupungin talojen hoito 1 253 

» » ylitetyt määrärahat 211 
Kaupunginasemakaava, ks. myös Jaoituskaava. 
Kaupunginasemakaavaehdotuksen laatimistapa 183 
Kaupunginasemakaavain fotostaattijäljennösten hankkiminen 183 
Kaupunginasemakaavakomitean jäsenten palkkiot 224 
Kaupunginasemakaavan, Leppäsuon alueen n:o 68 a, laatiminen 183 

» muutokset 5—9, 15, 24, 105, 130 
» ratapihaan rajoittuvan alueen, laatiminen 3, 259 

Kaupunginjohtajani virkain täyttäminen 53, 128 
Kaupunginkassan tilaa valaiseva taulukko 45 
Kaupunginkirjaston hallituksen antama vuosikertomus 68* 

» henkilökunta 68* 
» huoneistot 32, 182, 68* 
» johtokunnan jäsenten vaali 138 
» kirjavarasto 73* 
» lainausliike 69* 
» lukusalit '3* 
» menot ja tulot 74* 
» viranpitäjät, heidän sijaisilleen suoritetut palkkiot . . . . 221— 222 
» virkain luokittelu 54, 213 
» » uudestaanjärjestely 124 

Kaupunginmuseon johtokunnan antama kertomus 113* 
» » jäsenten vaali 138 
» vahtimestarin sijaiselle suoritettu palkkio 222 

Kaupunginorkesterin jäsenten palkkasääntö 53 
» konserttien radioiminen 117* 
)> taloudellinen tulos 116* 
» toiminta 115* 



166* XXVI. Kaiqningin y l e i s t e n töiden hallitus. 

Kaupunginorkesterin valtionapu 102 
Kaupunginvaltuuston jäsenten kiertomatka kaupungin ympäri 245 

» kanslian kielenkääntäjänviran lakkauttaminen 127 
» » virkailijat 2 
» kokoonpano 1 
» kokoukset 2 
» puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 61 
» vaalilautakunnan jäsenten vaali 136 
» valmisteluvaliokunta 2 
» ylitetyt määrärahat 64 

Kaupunginviskaalien huoneisto 181 
Kaupunginviskaalinvirkain uudestaanjärjestely 106 
Kaupunginvoutien virkavarain säilyttäminen 107 
Ivaupunkikiinteistöjen viranpitäjät, heidän sijaisilleen suoritetut palkkiot 222 
Kaupunkilähetyksen työtuvan avustaminen 228 
Keittiörakennuksen, Ryttylän koulukodin, menojen suorittaminen 203 
Kelkkamäet, Pallokentän, niiden käytöstä suoritettava maksu 169 
Kemikaliokauppaa, oikeus harjoittaa 134 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton avustaminen 74, 75 
Keskuskeittolaa varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 99 
Keskuskeittolan johtokunnan kokoonpano 257 

» ruuanjätteiden hinnan vahvistaminen 207 
» tulot vuoden 1928 tulosäännön mukaan 102 

Keskuslautakunnan, Uudenmaan läänin vaalipiirin, jäsenten vaali 139 
Kesäloma, päätös koskeva erinäisten viranpitäjäryhmäin oikeutta saada 71, 255 
Kesälomain järjestäminen, kunnalliskodin virkailijoille tulevain 26* 
Kesälomat, kaupungin työntekijöille myönnetyt 135*, 154* 
Ivesäsiirtolalle myönnetty määräraha . 233 
Kielilain soveltaminen Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiössä 106 
Kieltolain noudattamisen valvonta 119* 
Kiinnitysten myöhemmäksi siirtäminen 202 
Kiinteistöjen, kaupungin, hoito 223 
Kiinteä omaisuus, kaupungin, lisämäärärahat sen katselmuksia varten 241 

» » » sitä varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrä-
rahat 99 

» » » tulot siitä vuoden 1928 tulosäännön mukaan 102 
Kiinteän omaisuuden, kaupungin, katselmusmiesten vaali 137, 258 

» » » kirjaanpano 203 
Kiintopisteiden tarkistamista varten myönnetty määräraha 186 
Kilpailu, näyteikkunani valaistus- 262 
Kioskien lunastaminen 142 

» vuokraaminen 161 
Kioskin siirtäminen 173 
Kirjaanpano, kaupungin kiinteän omaisuuden ja vakautetun velan 203 
Kirjanpitovirheen aiheuttamat toimenpiteet 204 
Kirjapainokoulun huoneisto 32, 182 

» valtionapu 209 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjoja sokeille yhdistyksen avustaminen 75 
Kirkko Tehtaanpuistoon, tonttipaikka sitä varten 26 
Kirkkorakennus Fredrikintorin varrella 167 



Hakemisto. 167* 

Kivelän sairaalan keittiörakennuksen rakentaminen 31 
» » lisämäärärahat 
» » palovahingot · 247 
» » ylitetyt määrärahat 66 

Kiven, hakatun, osto 186 
Kivenlouhinta Jätkäsaarella, siellä sattuneen tapaturman vahingonkorvaus 225 
Kiveäminen, kaupungin katujen, sitä koskeva ehdotus 186 
Kiveämisen, kadun, korvaaminen 210 
Kivien ottamiseen myönnetty lupa 171 
Kivitalotonttien, Vallilan, vuokraehdot 157 
Koleraparakkien tyhjentäminen 179 
Kolmivuotiskatselmukset, toimitetut 159 
Komitea antamaan lausunnon revisionikonttorin köyhäinhoitolautakuntaa vastaan 

tekemien muistutusten johdosta 261 
» evätty anomus vapautumisesta sen jäsenyydestä 262 
» harkitsemaan kansakoulujen aiheuttamien menojen supistusmahdollisuuk-

sia 261 
» järjestelemään Merisataman varastopaikkoja 260 
» kotiterveyden ja kotitalouden opetuksen järjestämistä varten 114 
» laatimaan ehdotuksia uusien uimahuoneiden rakentamiseksi ja uimapaik-

kain järjestämiseksi 259 
» » ehdotusta Etu-Töölön uudeksi asemakaavaksi 259 
» » » kaupungin katujen päällystämiseksi 260 
» » » kuntain raha-asianhallinnon järjestämiseksi 259 
» » » rahatoimikamarin johto- ja ohjesääntöjen muutoksiksi 259 
» » myytäväksi tarjot tavien tonttien luettelon 259 
» määräämään kaupungin satama-alueiden maarajat 260 
» pohtimaan siviili-lentoliikenteen edistämistä 39 
» selvittelemään kysymystä kaupungille tulevain maksujen kannosta 260 
» » » radioantennien asettamisesta 262 
» tarkastamaan puhtaanapitosääntöehdotusta 261 
» » satamaviranomaisten johto- ja ohjesääntöehdotusta 260 
» valmistelemaan kysymystä ammattivalinnan neuvonnan järjestämisestä . . 260 
» » » jätteiden käyttämisestä 261 

» kaupungin ja valtion välisestä yhteistoimin-
nasta uusia sairaaloita perustettaessa 261 

» » » kaupungin virastojen yhteisostoista 259 
» » » kuntainvälisen työlaitoksen perustamisesta 258, 26* 
» » » köyhäinhoidon korvausvaatimusten poistami-

sesta 26* 
» » » lastenkodin perustamisesta 261 
» » » maidontarkastuksen kunnallistamisesta 260 
» » » naisten työlaitoksen perustamisesta 262 
» » » talon rakentamisesta ammattikouluille 262 
» » » uuden kappaletavara-aseman liikennöimisestä 260 
» vapautus sen jäsenyydestä 262 

Komiteain jäsenten vaali 135, 259 
Komiteat, ks. myös Neuvottelukunta, Toimikunta ja Valiokunta. 
Kone- ja siltarakennusosakeyhtiön oppilaskoulun avustaminen 77 
Kongressille lainattu kaupungin lippuja y. m 233 
Kongressin avustaminen 77 



168* XXVI. Kaiqningin y l e i s t e n töiden hallitus. 

Konservatoriorakennusta varten luovutettu tonttipaikka 24 
Konvalecenthem—Toipumakot iyhdis tykse l l e m y ö n n e t t y määräraha 233 
Korjaaminen, kaapelien, Sörnäsin satamassa olevien 211 

» vesijohdon, korvaus siitä 207 
Korjaukset kaupungin rakennuksissa 35, 190 
Korjauksista myönnetty korvaus 233 
Korkeajännityskaapelin vetäminen 188 
Korkeasaaren eläintarha 133* 

» liikenne 132* 
» ravintolan tarjoiluhinnasto 250 

Korkeusmääräykset, tontinrajain 5, 103, 184 
Korko, kaupunginkassan konttokuranttilaskujen 202 

» lahjoitusrahastoista myönnettyjen lainain 202 
» sähkölaitoksen huoltokonttorin kaupunginkassaan tallettamain varain . . . . 203 

Korko varain, lahjoitusrahastojen, käyttö 248 
Korokkeiden hankkimista varten myönnetty määräraha 185 

» rakentaminen 28 
Korot, vuoden 1928 tulosääntöön otetut 101 
Korpaksen tilan, Huopalahdessa olevan, osto 124* 
Kortteli n:o 20, kaupungin lunastusoikeus siinä olevaan tonttiin 26 
Korttelia n:o 580, Vallilan, koskevat rakennusmääräykset 105 
Korttelin n:o 133 puisto 22 

» » 178 raidelaitteen määräraha 189 
Korttiluettelon laatiminen, tontteja koskevan 221 
Korvaaminen, haljenneen höyrykattilan 211 

» kadun kiveämisen 210 
» lihantarkastusasemalla pilaantuneen lihan 246 
» omaisuuden, murtovarkauden kaut ta menetetyn 210 
» palovahingon 66 
» vahingoittuneen huoneiston, evätty anomus siitä 210 

Korvaus avustuksesta tilusvaihdossa 246 
» laajennetusta rakennusoikeudesta 15, 104 
» Länsisatamaan suunnitellun liikenneväylän yhteydessä olevista t ö i s t ä . . . . 224 
» raastuvanoikeuden pöytäkirjanpidosta, sen korottaminen 64 
» vesijohdon korjaamisesta 207 
» ylityöstä 211 

Koteja kodittomille lapsille yhdistyksen avustaminen 74 
Kotieläinten raatojen polttaminen 246 
Kotipaikkaoikeus, kunnan työväenasuntojen vuokralaisten 178 
Kotitalous- ja siirtolapuutarha johtokunnan perustaminen 116, 86*, 97* 
Kotiterveydenhoidon ja kotitalouden opetuksen järjestäminen 114, 92* 
Koulua varten luovutettava tonttipaikka 27 
Koulukiinteistöjen, kaupungin, arvioiminen 193—194, 223 
Koulukodit, vuosikertomus niiden toiminnasta 49*, 63* 
Koulukotien arvioiminen 103 

» korjaukset 192 
» määrärahat 66 
» valtionapu 208 
» viranpitäjät, heidän sijaisilleen suoritetut palkkiot 221 

Kristliga föreningen av unga män i Helsingfors nimisen yhdistyksen avustaminen 74, 233 
Kuivatelakkaa varten luovutettava paikka 8* 



Hakemisto. 169* 

Kuljetus, ruumiiden ja eläinraatojen, maksut siitä 207 
Kulkutautisairaalan alueen ra jäin uudestaanjärj estely 184 

» hoitohenkilökunnalle tulevain luontoisetujen arvo 53 
» lisämäärärahat 66 
» virkain lakkauttaminen 127 
» ^ ylitetyt määrärahat 65 

Kulkuväylän, Arabian alueelle vievän, ruoppaaminen 39 
Kulosaaren ja Herttoniemen välisen tien kuntoonpanettaminen 185 

» » Sörnäsin välisten liikenneväyläin käyttöoikeus 185 
Kulosaari, ks. myös Brändö. 
Kumpulan asuntotuotanto 87* 

» omakotialueen korttelin jaoituskaavat 183 
» siirtolapuutarhamajojen mallipiirustusten teettäminen 175 
» siirtolapuutarhan puutarhurinasunnon laajentaminen 193 

Kuninkaitten, Tanskan ja Norjan, vierailujen aiheuttamat toimenpiteet 77 
Kunnallinen hammaspoliklinikka, korttirekisterikaapin hankkiminen sinne 244 
Kunnallisen autokeskuksen perustaminen, kysymys siitä 122 

» hammaspoliklinikan laajentaminen 114 
» » uudet virat 114 
» » viranpitäjät, heidän sijaisilleen suoritetut palkkiot 220 

Kunnalliset pesutuvat, kysymys niiden perustamisesta 121 
Kunnallishallintoa varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 87 
Kunnalliskodin johtajan virkaero 127 

» lisämäärärahat 66 
» ohjesääntö 119, 136 
» sairaanhoito 34* 
» toiminta 31* 
» viranpitäjät, heidän sijaisilleen suoritetut palkkiot 221 
» virkailijoille tuleva kesäloma 26* 

Kunnalliskotia varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 90 
Kunnallispäivät, maakuntain liiton, kaupungin edustaja niillä 139 
Kunnallistaminen, maidontarkastuksen 260 

» nuohouksen 131 
Kunnallisten kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen 250 

» » kustannukset 237 
» tvöväenasuntojen hallintojaosto 86*, 93* 
» » Hietaniemenkadun, luovuttaminen sairaanhoitajatta-

rien asunnoiksi 119 
» » vuokralaisten kotipaikkaoikeus 178 

Kunnallisvaalia koskeva valitus 135 
Kunnallisverojen kannanta-ajat 48, 205 

» kannanta pankeissa 206 
» maksuajan pidennys 49 
» takaisin maksamista koskeva kysymys 49 

Kunnallisverot, niille laskettava lisävero 205 
Kunnallisverotus 48, 49, 205, 206 
Kuntain raha-asiain hallintoa koskeva lainsäädäntö 259 
Kuntain välisen työlaitoksen perustaminen 26* 
Kuoletussuunnitelma, kaupungin obligatiolainain 202 

» » teknillisten laitosten 45 
Kuolinpesän oikeus palkan nostamiseen 83, 232 

Kunnall. kert. 1927. 25* 



170* XXVI. Kaiqningin y l e i s t e n töiden hallitus. 

Kurssien järjestäminen kotiterveyden ja kotitalouden hoidossa 114, 92* 
» » köyhäinhoitolautakunnan viranpitäjille 120 
» » lämmittäjille 242 

Kuulutusten, kunnallisten, julkaiseminen 250 
» » kustannukset 237 

Kuusenhavuja, lupa ottaa 171 
Kärbölen tilan katselmus 159 
Käpylä, lupa hiihtomäen rakentamiseen sinne 168 

» sinne järjestettävä leikki- ja urheilukenttä 43 
Käpylän aluelääkärin huoneisto 181 

» » vaali 128 
» aluelääkärinviran hoitaminen 127 
» asuntotuotanto 87* 
»> kansakouluhuoneistot 182 
» korttelin muutet tu jaoituskaava 5 
» puhelinkeskuksen tonttipaikka 27 
» raitiotien lisämaksun poistammen 62 

Käpylään rakennettava kansakoulutalo 32 
Käymäläin siirtäminen 192 
Käymälät, kaupungin, maksut niiden käyttämisestä 207 
Käyttöoikeus, myönnetty vapaampi 158 
Köyhäinhoidon avustuksensaajat 29* 

» jakamat suoranaiset avustukset 36* 
» kassa- ja tiliviraston johtosääntö 120, 136 
» korvausvaatimuksen poistaminen 26* 
» lastenhoito 28* 
» lisämäärärahat 06 
» ohjesääntö 119' 136 
» rekisteritoimisto · 28 * 
» tarkastusalueet 25* 
» toimesta elätteelle annetut henkilöt 35* 
» tulot ja menot 40* 
» » vuoden 1928 talousarviossa 101 
» virkailijat 26 * 
» » virkaloman myöntäminen heille 217 
» virkain järjestely 123 
» vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 90 

Köyhäinhoitolautakunnan antama kertomus 24* 
» jäsenten vaali 136, 138 
» kaluston osto 244 
» kanslia Vallilassa, sen huoneisto 26* 
» kansliain työt 27*, 43* 
» kirjanpito, revisionikonttorin sitä vastaan tekemistä muis-

tutuksista annettu lausunto 261 
» kokoonpano 24* 
» kokoukset 25515 

» lisämääräraha 239 
» viranpitäjille järjestet tävät kurssit 90, 120 
» viranpitäjät, heidän sijaisilleen suoritetut palkkiot 220, 221 

Köyhäinhoitolautakunta, ylimääräisen apulaisen palkkaaminen sinne 255 
Köyhäinhoitomenojen supistaminen . 262 



Hakemisto. 171* 

Lagus, R., lääketieteenlisensiaatti, valittu Sörnäsin alueen aluelääkäriksi 128 
Lahjoitus kainojen köyhien hyväksi 83 
Lahjoitusrahastoista annettujen lainaili koron vahvistaminen 202 
Lahjoitusrahastojen korkovarain käyttö 83, 248 

» korkovarat, ks. myös Rahastot. 
» korkovaroilla avustetut henk i lö t . . . 40* 

Lahjoitusrahastot lastensuojelutarkoituksiin 52* 
Lahjoitusten, testamentti-, vastaanottaminen 248 
Laidunoikeus, myönnetty 171 
Lainaili myöntäminen 47, 202 

» ottaminen 47 
Lainarahasto, yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämis- 86*, 96* 
Lainat, irtisanotut 202 

» lahjoitusrahastoista, niiden koron vahvistaminen 202 
» vuoden 1928 tulosääntöön otetut 101 

Lainsäädäntö, kuntain raha-asiaintiallintoa koskeva 259 
Laitilan tila Hyvinkäällä, kysymys sen ostamisesta 120 
Laitoksissa, kunnalliskodin ja työlaitoksen ulkopuolella olevissa, hoidetut henkilöt 39* 
Laitosten ja yritysten, yleishyödyllisten, avustaminen 73—77, 92* 
Laiturivalaistusta varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 99 
Lannanmyynnin taksa 148* 
Lapinlahden keskuslaitos, sen alueenvaihtosopimusta koskevat päätökset 23 
Lapinniemi, sairaala-alueen lunastaminen sieltä 22 

» siellä olevaa metsähallituksen halkotarhaa koskeva päätös 22 
Lapset tuberkulootisista kodeista, niiden sijoittaminen 122 

» turvattomat, lastensuojelulautakunnan osasto heitä varten 53* 
» varattomat, kesäkodin hankkiminen heille 56* 
» » rautatielippujen hankkiminen heille 56* 

Lasten työkotiyhdistys, määräraha sen ylläpitämiseksi 74, 77 
Lastenhoidontarkastajan vaali 128 
Lastenhoito, köyhäinhoidon 28* 
Lastenhoitolaitosten korjaukset 192 
Lastenkodin perustaminen 261 
Lastenkodit, lastensuojelulautakunnan alaiset, niiden toiminnan selostus 53* 

» » » terveydenhoito niissä 65* 
Lastenkoti, Hyvösen, ks. Hyvösen lastenkoti. 

» ks. myös Pientenlastenkoti. 
Lastenkotien, lastensuojelulautakunnan alaisten, viranpitäjäin sijaisille suoritetut 

palkkiot 221 
» voimassapitoa varten myönnetty avustus 74, 75 

Lastensuojelulaitokset, ks. myös Koulukodit. 
Lastensuojelulaitosten virkain luokittelu 255 
Lastensuojelulautakunnan ammattiholhous 45* 

» antama vuosikertomus 44* 
»> aviottomain lasten osasto 57* 
» elätteelleantotoiminta 54* 
» hallinnon alaisten kiinteistöjen arvioiminen 193 
» hoidokeille vapaalippuja valtionrautateillä 90 
» hoidokin aiheuttaman vahingon korvaaminen 66 
» jäsenten vaali 136, 138 
» kaluston osto 244 



4 4 4 * X X V I . K a i q n i n g i n y l e i s t e n t ö i d e n h a l l i t u s . 

Lastensuojelulautakunnan kokoonpano . 44* 
» kokoukset y. m 45* 
» lahjoitusrahastot 52* 
» laitosten terveydenhoito 63*— 66* 
» » toiminnan selostus 49*, 53* 
» menot ja tulot 60* 
» nuorisonhuolto-osasto 56* 
» paikallisasiamiehet 54* 
» toimihenkilöt 44* 
» toiminta kansakoulujohtokuntana 44* 
» turvattomain lasten osasto 53* 

Lastensuojelutoiminta, sitä varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 90 
» tulot siitä vuoden 1928 tulosäännön mukaan 101 

Lastensuojelutoimintaa varten, lisämääräraha 239 
Lastentarhani kesäsiirtolayhdistyksen avustaminen 75 
Laulukuoron avustaminen 239 
Laurent, K. A., ruotsinkielisten kansakoulujen tarkastaja, hänelle myönnetty virkaero 127 
Lausunnot tiekysymyksissä, rahatoimikamarin antamat 251 
Lausunto kaupungin viemäriolojen järjestelystä 262 

» koskeva sopivan paikan valitsemista likavedenpuhdistusasemaa varten 262 
Lautakunnat, ks. Vaali. 
Leikin ja urheilun määrärahain jako 234 

» järjestäminen lapsille 57* 
Leikki- ja urheilukentän järjestäminen Räpylään 43 
Leikkikentän kuntoonpanettaminen kansanlastentarhalle 187 
Lentokentän kuntoonpanettaminen 40 
Lentokoneesta, ulkomailta tuodusta, suoritettava liikennemaksu 48 
Lentokonehallin rakentaminen 40 
Lentoliikenne 39, 212, 238, 9*, 10* 
Lentosatama, paikan osoittaminen sille 10 
Lentosatamaan palkattava satamakonstaapeli 212 
Lentosataman, Aero osakeyhtiön, lunastaminen 40 

» kuntoonpaneminen 39 
» ylivalvonta 238 

Lentäminen kaupungin yläpuolella, kielletty 172 
Lepokodin avustaminen 233 
Leppäsuon alue n:o 68 a, toimenpiteet sen takaisinsaamiseksi kaupungille 15—18, 

136, 145, 183, 223 
Lihantarkastuksen järjestäminen Haagan kauppalaan 132 
Lihantarkastusaseman huoneisto 181 

» kaluston osto 244 
» viranpitäjäin sijaisille suoritetut palkkiot 219 

Liikenne kansanpuistoihin, sen aikataulut 250 
» kaupungin satamissa 4*, 10* 

Liikennejärjestelyn toimeenpaneminen 185 
Liikennemaksujen maksuunpano 11* 

» palauttaminen 48 
» suoritusvelvollisuudesta myönnetty vapautus 48 

Liikennemaksun, alkoholin, evätty alennusanomus 132 
Liikenneolojen järjestely Ylioppilastalontorilla 28 
Liikenneväylä Kaisaniemenlahdesta Pohjoisrantaan 41 



Hakemisto. 173* 

Liikenneväylä Pasilan esikaupunkiin 42 
Liikenneväyläin, Sörnäsin ja Kulosaaren välisten, käyttöoikeus 185 
Liikenneväylän, Länsisatamaan suunnitellun, yhteydessä suoritetut työt 224 
Liikennöiminen, uuden kappaletavara-aseman 260 
Likavedenpuhdistuslaitos, kysymys sille sopivasta paikasta 262 
Linja-autoliikenne, ks. Autobussiliikenne. 
Lippujen, kaupungin, lainaaminen 233 
Lipputangon pystyttäminen Tähtitorninmäelle 168 
Lipputankojen, Eläintarhan urheilukentän, paikoilleen jättäminen 168 
Lomain järjestely, eräiden kunnan viranpitäjäin 255 
Lomapalkkoja, kaupungin töissä olevain työntekijäin, koskeva päätös 225 
Lomasiirtolain, kansakoulujen, valtionapu 209 
Luistinratoja, lupa ylläpitää 168 
Luistinratojen avustaminen 235 
Lumenkaatopaikkani osoittaminen 168 
Lumenkuljetusmäärärahain ylittäminen 68 
Lunastaminen, Leppäsuon alueen n:o 68 a 15—18, 136, 145, 183, 223 

» obligatioiden ja korkolippujen 195—198, 201 
» » » » sitä koskevia oikeudenkäyntejä 199— 201 
» Topeliuksenkadun tontin nro 8 15 
» Vallilassa olevan vuokratontin 223 

Luokittelu, virkain 53, 54, 107, 112, 213, 255 
Luonnonpuistot, ks. Kansanpuistot. 
Luontoiseduista, vahvistetut poistot nautituista 53, 215 
Luoton, tilapäisen, myöntäminen kaupungille 194 
Luotsaustaksa, vahvistettu 10* 
Luovuttaminen, maa-alueen, valtiolle 24 

» tonttien 144 
Lyypekkiläisen yhdistyksen Hansischer Geschichtsverein evätty avustusanomus 234 
Lämmittäjille järjestet tävät kurssit, määräraha osanottoa varten 242 
Lämpöteknikon antama vuosikertomus 143* 
Länsisatamaan suunnitellun liikenneväylän yhteydessä suoritetut työt 224 
Lääkärinpalkkio kotikäynneistä äkillisissä sairaustapauksissa 62 
Lääkärintarkastus korotetun avustuksen saamiseksi ruumiinvammasta 224, 225 

Maa-alueen luovuttaminen Imatran voimalaitoksen tarpeisiin 145, 258 
» Malmin hautausmaan itäpuolella olevan, luovuttaminen valtiolle . . . . 24 
» Nikkilän, osto 12, 141 

Maa-alueiden, Herttoniemen, vuokraaminen 147 
» osto katujen leventämistä varten 6, 8, 12, 13, 104, 141 

Maantien, Helsingin—Porvoon välisen, oikaiseminen 24 
Maarajat, satama-alueiden, niiden määrääminen 260 
Maatalouskonttoriin perustettava konttoriapulaisentoimi 126 
Maatalouskonttorin antama kertomus 125* 
Maatalouslautakunnan antama kertomus 124* 

» jäsenten vaali 139, 257 
» varain tallettaminen 202 

Maatilain, kaupungin, hoito 125* 
» hoitoa koskevat muistutukset 45 
» määrärahain ylittäminen 43 

osto 9— 12 



174* XXVI. Kaiqningin yleisten töiden hallitus. 

Maidontarkastainoon perustettava uusi virka 125 
Maidontarkastuksen kunnallistaminen 260 
Maidontarkastusaseman kaluston osto 244 
Maidontarkastuslaboratorion huoneisto 181 
Mainoskilpiä y. m., oikeus asettaa 162 
Maistraatin erään ylimääräisen ulosottoapulaisen palkkaamisen määräraha 212 

» viranpitäjäin sijaisille suoritetut palkkiot 216, 217 
Maistraattia varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 86 
Maitopisarayhdistyksen avustaminen 75 
Majoitus, sitä varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat . 8& 
Majoituslautakunnan antama vuosikertomus 81* 

» virkailijain palkkiot 61 
Makkarakaupan valvonta öiseen aikaan 223 
Makkarakauppa kaupungin kaduilla 160 
Makkien puhtaanapito 152* 
Maksujen, kaupungille tulevain, kanto 260 

» lentoliikenteelle pantujen, kannanta 207 
» maaseutupuhelujen, kannanta 206 
» vedenkulutus-, kannanta = · • 207 

Maksut kadun aitaamisesta 207 
» kaupungin käymäläin käyttämisestä 207 
» ruumiiden ja eläinraatojen kuljetuksesta 207 

Maksuunpanon sääntöjen vahvistaminen 206 
Mallipiirustukset, Kumpulan siirtolapuutarhamajojen, niiden teettäminen 175 
Malmberg, R., kouluneuvos, valittu ruotsinkielisten kansakoulujen tarkastajaksi . . 128 
Malmin hautausmaan itäpuolella olevan maa-alueen luovuttaminen valtiolle 24 
Mankalan koskien osakeyhtiölle annettujen avustusten y. m. takaisin maksaminen 203 
Marian sairaalaan perustettava huoltola ja poliklinikka mielisairaita henkilöitä varten 118 

» sairaalan erään viran muuttaminen 124 
» » henkilökunnan lisääminen 125 
» » johtajan vaali 128 
» » lastenosaston laajentaminen 118 
» » lisämäärärahat 66 
» » pesijättärien oikeus saada kesäloma 71 
» » sisätautien osaston ylilääkärin vaali 128 
» » virkain luokittelu 54 
» » ylitetyt määrärahat 65 

Marttayhdistyksen avustaminen 75 
Matka-apurahoja, myönnettyjä 235— 237 
Matkakertomukset, rahatoimikamariin jätetyt 251 
Matrikkeli, Helsingin triviaalikoulun, määräraha sen julkaisemiseksi 242 
Menosääntö, vuoden 1928 84 
Merenkulku- ja laivarakennuskongressin avustaminen 77 
Merimiesten työnvälityksen järjestäminen . . 113, 100*, 104* 
Merisataman alueiden vuokraaminen 152 

» täyttämistöiden jatkaminen 189 
» varastopaikkani järjestely 260 

Metallityöntekijäin, työnsulun alaisten, evätty anomus veronhuojennuksesta 49 
Metsähallituksen halkotarhaa Lapinniemellä koskeva päätös 22 
Metsäin, kaupungin, hoito 147* 
Metsästysoikeus, myönnetty . 172 



Hakemisto. 

Mielisairaala, Nikkilän, ks. Nikkilän sairaala. 
Mielisairaiden henkilöiden hoito, sen valtionapu 208 

» huoltolan ja poliklinikan perustaminen 118 
» lukumäärän arvioiminen . 4* 

Muistolahjan ostamista varten myönnetty määräraha 246 
Muistomerkin pystyttäminen professori M. J. Herzensteinille 224, 246 
Munkkiniemen raitiotien toimilupa 29 
Murtovarkauden kaut ta menetetyn omaisuuden korvaaminen 210 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Musiikkilautakunnan antama kertomus 115* 

» huoneisto 182 
» jäsenten vaali 138 
» muuttokustannusten suorittaminen 240 

Mustasaaren liikenne 132* 
» ravintolan tarjoiluhinnasto 250 

Mustikkamaa, määräraha tasoitustöitä varten siellä 186 
Mustikkamaan liikenne 169, 132* 
Muuntaja-asemain rakentaminen 188 
Muuntaja-aseman osto 29 
Myrkyllisten aineiden kauppaa, oikeus harjoittaa 134 
Myrskyvaroituksien antaminen 238, 9* 
Myydyt tontit 143 
Myynti, katualueen 24, 26 

» Nikkilän kylän yhteismaan kaupungille kuuluvan osan 23 
Myöhemmäksi siirtäminen, kiinnitysten 202 

Naisammattiosastojen käsityöseuran avustaminen 75 
Naisten työlaitoksen perustaminen 120, 262, 26* 

» työtupain johtokunnan antama kertomus 107* 
» » » kokoonpano 257 
» » tulojen käyttö 203 
» työtupiin lainattujen kalustoesineiden korvaaminen 245 
» työtuvat, lomat niissä 251 
» » niissä järjestet tävät talouskurssit 261 
» » palokaluston osto sinne 241 
» » siellä valmistetut työt 108* 
» työtuvissa suoritetut palkat 69, 225, 108* 
» » tapahtunut murtovarkaus 210 
» » työskentelevät henkilöt 107* 

Neuvottelukunta, obligatioasioita varten asetettu 259 
» pohtimaan kysymystä Sörnäsin sivuradan alitse vievän tien leventä-

misestä 260 
Nikkilän kylän yhteismaan kaupungille kuuluvan osan myynti 23 

» maa-alueen osto 12, 141 
» sairaalan alueen tasoittaminen 187 
» » hoitohenkilökunnalle tulevain luontoisetujen arvo 53 
» » kaluston osto 65 
» » lisämäärärahat 66 
» » uuden vedenottopaikan teettäminen 12, 41 
» » ylitetyt määrärahat 65 

Norjan kuninkaan vierailun aiheuttamat toimenpiteet 77 



176* X X V I . K a i q n i n g i n y l e i s t e n t ö i d e n h a l l i t u s . 

Notariaattiluettelot, rahatoimikamarin, jäljennökset niistä henkikirjoittajalle 250 
Nuohous, kysymys sen kunnallistamisesta 131 
Nuorisonhuoltajan vaali 128 
Nuorisonhuolto-osasto, lastensuojelulautakunnan 56* 
Nuorten naisten kristillisen yhdistyksen koti osakeyhtiölle myönnetty lykkäystä 

tontinlunastuksen suorittamisessa 158 
Näyteikkunain valaistuskilpailu 262 
Näyttelypaviljonki, oikeus pystyt tää 162 

Obligatioasioita varten asetettu neuvottelukunta 259 
Obligatioiden arvonta 201 

» lunastaminen, sopimus siitä 195— 198 
» lunastamisesta suoritettava lisämaksu 201 
» lunastamista koskevat oikeudenkäynnit 199— 201 

Obligatiolainain, kaupungin, kuoletussuunnitelma 202 
Ohjesäännön, rahatoimikamarin, muuttaminen 112, 259 
Ohjesääntö, kunnalliskodin 119, 136 

» köyhäinhoidon 119, 136 
» työlaitoksen 119, 136 
» työnvälitystoimiston 113, 100* 

Ohjesääntöehdotus, satamaviranomaisten 260 8* 
Oikeus aidata istutus 167 

» asettaa hajuvesiautomaatteja 161 
» » henkilövaakoja 161 
» » mainoskilpiä v. m. . . . , 162 
» » puhelimia 164 
» » siirtokaappeja 163 
» » syöttö- ja jakokaappeja 163 
» » tienviittoja 163 

» harjoittaa autobussiliikennettä 170 
» » huutokauppa-ammattia 134 
» » kemikaliokauppaa 134 
» » metsästystä 172 
» » myrkyllisten aineiden kauppaa 134 
» » työnvälitystä 134 
» istuttaa ja kaataa puita y. m 171 
» järjestää autonäyttely 162 
» » radiomessut 163 
» käyttää kaupungin puistoja y . m 166 
» » raskaita kuorma-autoja 169 
» myydä denaturoituja ja alkoholipitoisia aineita 134 
» ottaa jäitä 170 
» » kiviä, hiekkaa y. m 171 
» pystyt tää näyttelypaviljonki 162 
» » pylväitä 167 
» rakentaa bensiinisäiliö 173 
» » hiihtomäki 168 
» » silta . 172 
» sisustaa autotalli 172 
» säilyttää rakennuksia 172 
» teet tää kaivo . 166 



Hakemisto. 177* 

Oikeus teettää rakennuksia 172 
» uittaa puutavaraa 171 
» vetää johtoja ja raiteita 164— 166 
» » radioantenneja 188 
» ylläpitää luistinratoja 168 
» » ravirata 168 

Oikeusaputoimiston huoneisto 181 
» johtokunnan jäsenten vaali 137 
» lisämääräraha 239 
» toiminta 83* 

Omaisuus, ks, Kiinteä omaisuus. 
Omakotialueen, Kumpulan, korttelien jaoituskaavat 183 
Opetuksen kuunteleminen kansakouluissa 122 
Opetus- ja sivistyslaitokset, niitä varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrä-

rahat 91 
» » » tulot niistä vuoden 1928 tulosäännön mukaan . . . . 102 

Oppisopimukset, ammattioppilaslautakunnan luetteloimat 99* 
Osakkeiden, Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiön n:o 3, osto 202 

» myynti - 248 
» uusien, merkintä Helsingin panttiosakeyhtiössä 202 

Osoitelomakkeet, määräraha niiden painattamista varten 64 
Osoitenumerot, hyväksytyt ehdotukset niiksi 184 
Osto, auton, rahatoimikamarille 242 

» Botbyn tilan erinäisten alueiden 9— 11 
» Brändön tilan H , 142, 8* 
» erään muuntaja-aseman 29 
» Fölisholmen-nimisen saaren 42 
» hevosten ja autojen, poliisilaitokselle 6'5 
» Huopalahdessa olevan Korpaksen tilan 123* 
» kaasumittarien 68 
» kaluston, kaupungin virastoille ja lautakunnille 242 
» » Nikkilän sairaalalle ^5 
» maa-alueiden, katujen leventämistä varten 6, 8, 12, 13, 104, 141 
» Nikkilän maa-alueen 42, 141 
» osakkeiden · 29, 202 
» palokaluston ^41 
» purgatorrattaiden, puhtaanapitolaitokselle 241 
» taideteosten 2 4 2 

» tonttien 12, 140, 141 
H9Q 

» tuberkuloosiaikakauskirjain 
» työvälineiden, rakennuskonttorille 240 
» uuden turbogeneraattorin, sähkölaitokselle 3 / 

Oulunkylän asuntoalueiden katselmus 1^9 
» lastenkodin rakennusten käyttö 35 

Paikallisasiamiehet, lastensuojelulautakunnan 54* 
Paikkavuokran, varastopaikkain, korottaminen 8* 
Painatustyöt, suoritetut 264 
Painatustöiden, kaupungin, supistaminen 416 

» » valvojan antama kertomus 264 
Pakkolunastaminen, Leppäsuon alueen n:o 68 a 15, 136, 145 

Kunnall. kert. 1927. 25* 



178* XXVI. Kaiqningin y l e i s t e n töiden hallitus. 

Pakkolunastaminen, maa-alueen, Imatran voimalaitoksen tarpeisiin 145, 258 
Palkanlisäykset, myönnetyt henkilökohtaiset 54, 215 
Palkat, kunnan työntekijäin 69, 134* 

» naisten työtuvissa suoritetut, niiden vahvistaminen 69, 225 
» vahvistetut 214 

Palkintolautakunnan, itsenäisyyden muistomerkin aikaansaamiseksi julistetun kil-
pailun, jäsenen vaali 134 

Palkkaa, oikeus nostaa virkavapauden ajalta 216 
Palkka-asteikkojen soveltaminen 49 
Palkkain maksamisen aika 211, 225 
Palkkakysymyksiä 54, 55, 211 
Palkkatariffin, minimi-, kaupungin työntekijäin, vahvistaminen 73 
Palkkausjärjestelmä, kaupungin työntekijäin 72— 73 

» kunnan viranpitäjäin 50—54, 136 
Palkkasääntö, Helsingin kaupungin menosääntöön otettujen viranpitäjäin 53 
Palkkiot, korotetut 61, 222 

» myönnetyt 61, 62, 223, 224 
Pallokentän kelkkamäet, maksu niiden käytöstä 169 
Palohälyytyskilpien hankkiminen 241 
Palojärjestys, Pukinmäen yhdyskunnan 132 
Palokaluston osto erinäisiin kaupungin virastoihin ja laitoksiin 241 
Palokunnan avustusrahastot 23* 

» kalusto ja irtaimisto 23* 
Palolaitoksen laajentaminen 30 

» lisämääräraha 239 
» sairaidenkuljetusvaunujen käyttö 22* 
» vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 88 

Palolennättimen, uuden, hankkiminen, määräraha sitä varten 65 
Palomiehistölle maksuton uintikylpy uimahallissa 47 
Palomiehistön terveydentila 23* 
Palomäki, K. F., pastori, valittu lastenhoidontarkastajaksi ja nuorisonhuoltajaksi 128 
Palotoimikunnan antama kertomus 19* 

» jäsenten vaali 137 
Palovahingot 22* 
Palovahinkojen korvaaminen 66, 247 
Palo vakuutusmaksun, Eknäsin tilan, suorittaminen 247 
Palvelusehtosäännön, kaupungin viranpitäjäin, määräykset 106, 216 
Pasilan aluelääkärin huoneisto 181 

» aluelääkärinviran hoitaminen 127 
» esikaupungin liikenneolojen parantaminen 42 
» lastenseimen avustaminen 75 
» raitiotielinja 28 

Pasilassa olevien ammuskellarien käyttöoikeus . 23 
Pelastusarmeijan avustaminen 75 
Peltonen, E. J., diploomi-insinööri, valittu rakennustarkastuskonttorin rakennus-

insinööriksi 128 
Perunanviljelystä varten vuokratut maa-alueet 153 
Pesutuvat, kunnalliset, kysymys niiden perustamisesta 121 
Pidennys, vuokraoikeuden 153 
Pientenlastenkoti, uusi, oikeus sijoittaa lapsia sinne 122 
Pientenlastenkotia varten rakennettava talo 33— 35 



Hakemisto. 179* 

Pihamaa, yhteinen, lupa järjestää 105 
Piirustukset, kaupunginvaltuuston hyväksymät 30— 31 

» rahatoimikamarin hyväksymät 174 
Poliisilaitoksen huoneisto 181 

» lääkärin huoneisto 181 
» määräraha 64, 239 
» tallien puhtaanapito, huolehtiminen siitä 130 
» vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 88 

Poliisimiehistölle maksuton uintikylpy uimahallissa 47 
Poliisitalon rakentaminen Hietaniemenkadun varrelle 30, 193 
Poliklinikan perustaminen mielisairaille henkilöille 118 
Poliklinikka, silmä-, kojeiden osto sinne 244 
Polttaminen, kotieläinten raatojen 246 
Postipakettiosaston, Katajanokan, huoneisto 179 
Provision vahvistaminen, pankeille kannannasta suoritettavan 206 
Puhelimia, oikeus asettaa 164 
Puhelimien hankkiminen 245 
Puhelinkeskus, Käpylän, tonttipaikka sitä varten 27 
Puhelinkeskusteluista maaseudulle, maksujen kanto 206 
Puhtaanapito, poliisilaitoksen tallien, huolehtiminen siitä 130 

» sitä varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 99 
Puhtaanapitohallituksen jäsenten vaali 138 
Puhtaanapitohallitus, lupa sen kaluston myyntiin 245 
Puhtaanapitolaitoksen antama kertomus 148* 

» autojen vakuuttaminen 247 
» johtajan vaali 129 
» kaluston ja työvälineiden osto 241, 244 
» tulot vuoden 1928 tulosäännön mukaan 102 
» viranpitäjäin sijaisille suoritetut palkkiot 222 

Puhtaanapitosääntöehdotuksen tarkastaminen 261 
Puiden istuttamiseen ja kaatamiseen myönnetty lupa 171 
Puistoja y. m., lupa käyttää 166 
Pukinmäellä olevan toipumakodin palovahingot 247 
Pukinmäen erään alueen vuokraaminen 27 

» yhdyskunta, hyväksytty ehdotus sen jaoituskaavaksi 131 
» » » » » rakennusjärjestykseksi 132 
» » palojärjestyksen laatiminen sille 132 

Pukinmäki, evätty anomus sa?da ostaa eräs alue sieltä 24 
Pukkisaaret, niiden välinen silta 172 
Puranen, S., notaari, valittu reviisoriksi 126 
Purgatorrattaiden osto puhtaanapitolaitokselle 241 
Puutarhakirjallisuuden hankkiminen . . . ; 245 
Puutavaran lauttauksen valvonta kaupungin satamissa 223 

» uittamiseen Vantaan joessa myönnetty lupa 171 
Pyhäkoulukongressi, kaupungin lippujen v. m. lainaaminen sille 233 
Pylväitä, lupa pystyttää 167 
Pöytäkirjain, rahatoimikamarin, laatiminen 250 

Raastuvanoikeuden kaluston osto 242 
» lisämääräraha 64 
» osastojen puheenjohtajain palkkiot 61 
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Raastuvanoikeuden puhtaaksikirjoituskanslian henkilökunnan lisääminen 124 
» pöytäkirjanpidosta suoritettavan korvauksen korottaminen . . 64 
» viranpitäjäin sijaisille suoritetut palkkiot 216 
» v. t. rikosasiainnotaarin palkkaamiseksi myönnetty määräraha 252 
» vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 86 

Raatihuoneen kaluston osto 242 
Radioantenneja, lupa vetää kaupungin katujen yli 188 
Radioantennien asettamislupia myönnettäessä noudatettavia periaatteita 262 
Radioiminen, kaupunginorkesterin konserttien 117* 
Radiomessut, oikeus järjestää 163 
Rahaston, Alma Liljeblads fond för pauvres honteux-nimisen, hoito 83 

» Alma Uhlénin, avustus-, korkovarain käyttö 248 
» C. F. Ekholmin stipendi-, korkovarain käyttö 84, 249 
» G. Pauligin lahjoitus-, korkovarain käyttö 84 
» K. H. Renlundin stipendi-, korkovarain käyttö 249 
» R. Heimbergerin stipendi-, korkovarain käyttö 249 

Rahastosta, kunnollisen palvelusväen palkitsemis-, jaetut avustukset 249 
Rahastot, Rafael Ahlströmin, korkovarain käyttö 248 

» » » niille kuuluvain erinäisten osakkeiden myynti 248 
Rahatoimenjohtajaksi valittu johtaja V. Hupli 128 
Rahatoimikamari, vapautus sen jäsenyydestä 135 
Rahatoimikamarin auton osto 242 

» edustajain vaali hallituksiin, lautakuntiin v. m 257 
» johtosäännön muuttaminen 113, 259 
» jäsenten vaali 136 
» kanslian kaluston osto 243, 245 
» kokoonpano y. m 140 
» kokoukset yr. m 249 
» käyttövarat, määräraha niistä illanvieton järjestämiseksi 44 
)> notariaattiluettelojen jäljennökset henkikirjoittajalle 250 
» ohjesäännön muuttaminen 112, 259 
» oikeus vahvistaa maksimipalkat kaupungin töissä 73 
» » » sopimuspalkkoja 53 
» pöytäkirjain laatiminen 250 
» viranpitäjät 252 
» » heidän sijaisilleen suoritetut palkkiot 216 

Rahatoimikonttorin kaluston osto 243 
» lisämääräraha 238 
» uudelleenjärjestelyn aiheuttamat toimenpiteet 253 
» viranpitäjät 253 
» » heidän sijaisilleen suoritetut palkkiot 218 
» ylitetyt määrärahat 64 

Raidelaite, korttelin n:o 178, sen teettäminen 189 
Raiteita ja johtoja, oikeus vetää 164— 166 
Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö, suomenkielen asema siinä 106 

» » > tonttien varaaminen sille 27 
Raitiotielinja Pasilaan 28 
Raitiotielinjain, Ylioppilastalontorin, uudestaanjärjestely 28 
Raitiotiemaksujen korottaminen 62 
Raitiotiet, Munkkiniemen ja Haagan, niiden toimilupa 29 

» myönnettyjä vuosikortteja niillä 215 



Hakemisto. 181* 

Raittiuslautakunnan antama kertomus H8* 
» jäsenten vaali 137 

Raittiusopetuksen järjestäminen 118* 
Rajasaaren huvilapalstan n:o 2 b vuokraamisehdot 27 
Rakennuksen teettäminen erinäisille ammattiopetuslaitoksille 32, 262 
Rakennukset, rahatoimikamarin myymät 1Ö2 
Rakennuksia, lupa säilyttää 172 

» » teet tää 1 ' 2 
Rakennusajan pidentäminen 104, 175 
Rakennusjärjestyksen muuttaminen ja täydentäminen 104, 250 
Rakennusjärjestys, korvaus oikeudesta poiketa siitä 15, 105 

» Pukinmäen yhdyskunnan 132 
Rakennuskonttori, työvälineiden ja kaluston osto sinne 240 
Rakennuskonttorin erään viran uudestaanjärjestely 124 

» geodeettisen osaston toiminta 144* 
» huonerakennusosaston toiminta 141* 
» katu- ja lokaviemäriosaston toiminta 139* 
» kaupunginasemakaavaosaston toiminta 143* 
» maanmittausosastolla noudatettava taksa 62 
» määrärahat 68, 95, 240 
» puisto-osaston toiminta 144* 
» satama- ja rautatieosaston toiminta 136* 
» tilivirasto, pienehköjen maksujen kanto siellä 203 
» tiliviraston toiminta 147* 
» työpajat 147* 
» varasto-osaston toiminta 146* 
» viranpitäjät 255 
» » heidän sijaisilleen suoritetut palkkiot 222 

Rakennusmääräykset, kaupunkiin yhdistetyn alueen 105 
» Vallilan korttelia n:o 580 koskevat 105 

Rakennusoikeuden lisääminen 104 
Rakennuspiirustukset, ks. Piirustukset. 
Rakennusrajain muuttaminen 9 
Rakennustarkastus, taksa maksuista sille kuuluvista toimituksista 62 
Rakennustarkastuskonttorin antama kertomus 76* 

» henkilökunnan lisääminen 125, 254 
» huoneisto 181 
» kaluston osto 244 
» lisämääräraha 238 
» rakennusinsinöörin vaali . . . 128 
» rakennusinsinöörinviran täyttäminen 126 
» viranpitäjäin sijaisille suoritetut palkkiot 216, 219 

Rakennusten, kaupungin, korjaukset 190 
» » käyttö 176 
» korkeusmääräykset, muutetut 15, 105 
» poistaminen 173 

Rakennustoiminnan, yleishyödyllisen, avustaminen 77, 209 
» » edistämislainarahasto 86*, 96* 

Rakennustoiminta Helsingissä 76* 
» puolikunnallinen 77, 87*— 92* 

Rakennusvelvollisuuden laiminlyöminen, sakko siitä 175 
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Rakennusyritysten, kaupungin, suunnittelu ja järjestely 123 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginvaltuuston diariin merkityt 103 
Rautaromun käyttäminen 103 
Rautatieaseman edustalla olevan aukion järjestely 184 
Rautatieraiteen laskeminen Lastauttajankadulle 38 
Ravintolain vuokraaminen 180 
Ravirataa, lupa ylläpitää 168 
Reijola, lupa kaivon teettämiseen sinne 166 
Reimarsin tilan palstain muutetut vuokraehdot 27 
Rekisteritoimisto, köyhäinhoidon 28* 
Retkeilylautakunnan, valtion, avustaminen 233 
Revisionikonttorin erään kirjoituskoneen korjaaminen 243 

» muistutusten johdosta aiheutuneet toimenpiteet 261 
» viranpitäjät 126 
» » heidän sijaisilleen suoritetut palkkiot 219 

Riita Leppäsuon alueen n:o 68 a lunastamisoikeudesta 15— 18 
Rikostuomioiden toimeenpanijalle myönnetty määräraha 237 

» toimeenpanijan konttori, määräraha ylimääräisiä apulaisia varten 212 
» » konttorin kaluston osto 243 
» » » viranpitäjäin sijaisille suoritetut palkkiot 218 

Rosenbröijer, E., insinööri, valittu puhtaanapitolaitoksen johtajaksi 129 
Ruotsalainen, A., lääketieteen- ja kirurgiantohtori, valittu suomenkielisten kansa-

koulujen koululääkäriksi 128 
Ruskeasuon siirtolapuutarhan käytävien hiekoittaminen . 193 
Ruuanjätteiden hinnan vahvistaminen 207 
Ruumiidenkuljetusmaksut 207 
Ryttylän koulukodin keittiörakennuksen rakentaminen 31, 203 

» » määräraha 66 

Sairaalain, kaupungin, hallituksen jäsenten vaali 138 
» » lisämäärärahat 66 
» » taksa hoitomaksuista niissä 62 
» » ylitetyt määrärahat 65 
» perustaminen, valtion ja kaupungin yhteistoiminta siinä 117 
» uusien, suunnitteleminen 261 

Sairaalamaksujen suorittaminen, vapautus siitä 48 
Sairaalat, kaupungin, ks. myös Kivelän sairaala, Marian sairaala, Nikkilän sairaala 

ja Tuberkuloosisairaala. 
Sairaanhoito, sitä varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 89 

» tulot siitä vuoden 1928 tulosäännön mukaan 101 
Sairaidenkuljetusvaunujen, palolaitoksen, käyttö 22* 
Sairausavustukset, työntekijöille tulevat, niitä koskevain päätösten tulkitse-

minen 225 
Sairaus- ja hautausapu hätäaputyöntekijöille 225 
Sairaustapaukset, äkilliset, lääkärinpalkkio kotikäynneistä niissä 62 
Saltzman, F., lääketieteen- ja kirurgiantohtori, valittu Marian sairaalan sisätauti-

osaston ylilääkäriksi 128 
Sanomalehtien myynti kaupungin kaduilla 160 
Saostusaltaiden, vesijohtolaitoksen, rakentaminen 36 
Satama-alueet, kaupungin, niiden maarajain määrääminen 260 



Hakemisto. 183* 

Satamahallintoa varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 87 
Satamahallituksen antama vuosikertomus 8* 

» jäsenten vaali 136 
» kanslia, laskukoneen osto sinne 243 

Salamain liikenne 4* 10* 
Satamajäänsärkijän johto- ja ohjesääntö 260 
Satamakannantakonttorin antama vuosikertomus 11* 

» lisämääräraha 238 
» ohjesääntö 8* 
» viranpitäjät, heidän sijaisilleen suoritetut palkkiot . . 2 1 8 , 219 

Satamalaitoksen vahvistetut ohjesäännöt 8* 
Satamaliikennekonttoriin perustettava uusi virka 125 
Satamaliikennekonttorin antama vuosikertomus 10* 

» kaluston osto 243 
» ohjesääntö 8* 
» viranpitäjäin sijaisille suoritetut palkkiot 218 

Satamamaksuista myönnetty alennus 8* 
Satamamaksujen maksuunpano 11* 
Satamaraiteiden rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuus 189 
Satamat, asuntolaivain sijoittaminen niihin satamatyöläisiä varten 169 

» kaupungin, käsikirjan julkaiseminen niistä 241 
» työt niissä 38— 39 

Satamaviranomaisten johto- ja ohjesääntöehdotus 260, 8* 
Saukon hiilisataman rakentaminen 38 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle myönnetty 

vastuunvapaus 45 
» » » » » johtokunnan jäsenten 

vaali 138 
» » » » » tilintarkastajain vaali . . 135 

Sekalaisia menoja varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 100 
» määrärahoja, myönnettyjä 246 
» tuloja vuoden 1928 tulosäännön mukaan 103 

Seurasaaren liikenne 132* 
» ravintolan tarjoiluhinnasto 250 
» uimarantaan hankittava hiekka 180 

Seurasaarentien varrella olevien ammuskellarien käyttöoikeus 23 
Siirto, vuokraoikeuden 154 
Siirtolapuutarhajaosto, sosialilautakunnan 86*, 96* 
Siirtolapuutarhamajojen, Kumpulan, mallipiirustusten teettäminen 175 
Siirtolapuutarhan, Kumpulan, puutarhurinasunnon laajentaminen 193 

» Ruskeasuon, käytävien hiekoittaminen 193 
Siirtolapuutarhat, niiden sosialilautakunnan jaoston lakkauttaminen 116 
Siirtäminen, autoaseman 170 

» kioskin 173 
Siistimistöiden suorittaminen 184 
Silmäpoliklinikan, Marian sairaalan, korotetut määrärahat 65 
Silta, lupa rakentaa 172 
Sivistyslaitoksia varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 91 
Sivistysyritysten, avustettujen, valvonta 116* 
Sivuvirkain lakkauttaminen 51 
Sivuvirkoja, viranpitäjäin oikeus pitää 53, 106, 257 



Hakemisto. 

Sofianlehdon tilan alueelle rakennettava talo pientenlastenkotia varten 34 
Sokeiden avustaminen 234 
Sopimuspalkat, vahvistetut 54 
Sopimuspalkkoja, rahatoimikamarin oikeus vahvistaa 53 
Sosialilautakunnan antama vuosikertomus 86* 

» huoneisto 181 
» jäsenten vaali 136 
» kaluston osto 243 
» kunnallisten työväenasuntojen hallintojaosto 86* 93* 
» lisämääräraha 238 
» siirtolapuutarhajaosto 116, 86* 97* 
» viranpitäjäin sijaisille suoritetut palkkiot 216 
» vuokrajaosto 86* 95* 
» yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahaston hal-

lintojaosto 86* 96* 
Sotaväen harjoituksia varten Pasilassa luovutettu puistoalue 23 

» majoituksesta johtuneiden menojen korvaaminen 81* 
» ravintoannokset rauhan aikana 133 

Stadionin aikaansaaminen Helsinkiin 84 
Stadionsäätiö, kaupungin liittyminen jäseneksi siihen . . 247, 123* 
Sulfiittilipeä, katujen kastelu sillä 187 
Sundelius, H., lääketieteenlisensiaatti, valittu ruotsinkielisten kansakoulujen koulu-

lääkäriksi 129 
Suomen lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 74 

» liikemiesten kauppaopiston johtokunnan jäsenten vaali 139 
» merimieslähetysseuran avustaminen 75 
» palosuojeluyhdistys, maksut kaupungin jäsenyydestä siinä 247 
» sähkölaitosyhdistys, kaupungin jäsenyys siinä 247 
» valkoiselle kaartille lainattu kaupungin lippuja y. m 233 
» vankeusyhdistyksen avustaminen 75 

Suomi-seuralle myönnetty määräraha 234 
Suoranaiset avustukset, köyhäinhoidon jakamat 36* 
Suvilahden kasarmin tyhjentäminen 179 
Svenska handelshögskolan-opisto, kaupungin edustus sen juhlallisissa avajai-

sissa 139 
Syöttökaappeja, oikeus asettaa 163 
Sähköjohtojen asettaminen Toivoniemen koulukotiin 31 

» laskeminen 23 
Sähkölaitoksen henkilökunnan lisääminen 126, 255 

» huoltokonttorin kaupungin kassaan tallettamani varain korko . . . . 203 
» määrärahain ylittäminen 68 
» omaisuuden arvo 45 
» tulot vuoden 1928 tulosäännön mukaan 102 
» uuden turbogeneraattorin osto 37 
» uusi syöttökaapeli 37 
» virkain luokittelu 213 
» vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 94 

Sähkövaroitusmerkkilaitteen asettaminen 185 
Sähkövoiman hankinta Imatran voimalaitokselta 38 

» toimittaminen Toivoniemeen 163 
Säilytvskellarin, uuden, rakentaminen kaupungin kasvivarastoa varten 35 



Hakemisto. 185* 

Sääntöjen vahvistaminen, maksuunpanon 206 
Sörnäsin aluelääkärin vaali 128 

» satamassa olevien kaapelien korjaaminen 211 
» sivuradan alitse vievän tien leventäminen 260 

Taidehallia varten myönnetty tonttipaikka 24 
Taideteollisuuskeskuskoulun kouluneuvoston jäsenten vaali 139 
Taideteollisuusyhdistyksen huoneisto 29 
Taideteosten osto kaupungille 242 
Taivallahden kasarmialue, sen yhdistäminen kaupungin viemärijohtoihin . . . . 23 

» » sinne rakennettavia rakennuksia 23 
Taivaskallio, eräälle kahvilalle vuokrattava alue sieltä 169 

» lupa hiihtomäen rakentamiseen sinne 168 
Taksa hoitomaksuista kaupungin sairaaloissa 62 

» lannan myynnistä, sen vahvistaminen 148 
» luotsauksen 105 

» maksujen laskemiseksi rakennustarkastukseen kuuluvista toimituksista . . . . 62 
» rakennuskonttorin geodeettisella osastolla noudatettava 62 

Taksoituslautakunnan jäsenten vaali 137 
Talojen puhtaanapito 152 
Talousarvio, Hyvösen lastenkodin, rahatoimikamarin vahvistama 209 
Talousarvioehdotus, sen laatiminen 204 

» vuoden 1928 85 
Talousarvio valiokunnan jäsenten vaali 135 
Talouskurssien järjestäminen 261 
Tanskan kuninkaan vierailun aiheuttamat toimenpiteet 77 
Tapaturma työssä, kunnan työntekijöitä kohdannut 135* 155 
Tapaturman aiheuttaman ruumiinvamman vahingonkorvauksen korottaminen 224, 226 

)> johdosta työkyvyttömäksi joutuneen työntekijän avustusta koske vain 
päätösten tulkitseminen 225 

Tapaturmavakuutukset, kaupungin työntekijäin, sopimus siitä 224 
» teknillisten laitosten viranpitäjäin 213 

Tarkastusmatkani korvaaminen 215 
Tasoittaminen, kansakoulupihamaan 186 

» katujen : 42, 186 
» Nikkilän sairaalan alueen 187 

Tasoittamistyöt Mustikkamaalla, määräraha niitä varten 186 
Taulukko valaiseva kaupunginkassan tilaa 45 
Tehdastonttien vuokraaminen 151 
Tehtaanpuisto, tonttipaikka kirkkoa varten sieltä 26 
Teknilliset laitokset, kaupungin, niiden ammattityöläisten palkat 224 

» » » » hallituksen jäsenten vaali 138, 257 
» » » » henkilökunnan lisääminen 126, 255 
» » » » kuoletussuunnitelma 45 
» » :> » määrärahani ylittäminen 67 
» » » » viranpitäjäin tapaturmavakuutus 213 
» » » niitä varten vuoden 1928 menosääntöön otetut 

määrärahat 93 
» » »· tulot niistä vuoden 1928 tulosäännön mukaan. . . . 102 
» » » ks. myös Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Vesijohtolaitos. 

Teollisuuskoulun, Helsingin, johtokunnan jäsenten vaali 139 
Kunnall. kert. 1927. 25* 



186* XXVI. Kaiqningin y l e i s t e n töiden hallitus. 

Teollisuuskoulun, Helsingin, tonttipaikka 25 
Teollisuustarkoituksiin luovutettujen tonttien luetteloiminen 144 
Terveydellisten tutkimusten laboratoorin määrärahain käyttö 254 

» » » ylitetyt määrärahat 65 
Terveydenhoito lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa 63*— 66* 

» sitä varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 88 
)> tulot siitä vuoden 1928 tulosäännön mukaan 101 

Terveydenhoitoa varten myönnetty lisämääräraha 65 
Tervevdenhoitojärjestyksen torikauppaa koskevat määräykset 105 
Terveydenhoitolautakunnan jäsenten vaali 137 

» lisämääräraha 239 
» valitsemistapa 135 
» viranpitäjät 254 
» » heidän sijaisilleen suoritetut palkkiot . . . . 219 

Terveyspoliisin viranpitäjät , heidän sijaisilleen suoritetut palkkiot 219 
Testamenttilahjoitukset kaupungin hyväksi, niiden vastaanottaminen 248 
Tien, Kulosaaresta Herttoniemeen, kuntoonpanettaminen 185 
Tienviittoja, oikeus asettaa 163 
Tiet, lausunnot niitä koskevissa kysymyksissä 251 
Tilan ostaminen Hyvinkäältä, kysymys siitä 120 
Tilastokonttorin antama vuosikertomus 1* 

» huoneiston laajentaminen 6* 
» julkaisutoiminta 3* 
» kaluston osto 243, 245 
» lisämääräraha 238 
» menot ja tulot 6* 
» viranpitäjät 254 
» » heidän sijaisilleen suoritetut palkkiot 222 
» virkain järjestely 123, 254 

Tilastolliset julkaisut, ilmestyneet 3* 
» » niiden kustannusten supistaminen 116 

Tilaston, verotus-, laatiminen 5* 
Tilat, ks. Maatilat. 
Tilien, kaupungin, vuoden 1926, kertomus . . . . 44 

» » » » tarkastus 44 
Tilinpäätös, kaupungin, vuoden 1926 44 
Tilintarkastajain vaali 126, 135, 259 
Tilusvaihto kaupungin ja John Stenbergin konetehdasosakeyhtiön välillä . . 18— 20 

» » » valtion välillä 20— 23 
Toimikunta johtamaan naisten työtupain järjestämiä talouskursseja 261 

» käsittelemään kysymystä yliopiston klinikkain perustamisesta 117 
Toipumakotiyhdistykselle myönnetty määräraha 233 
Toisen kaupunginvoudin konttorin huoneiston laajentaminen 180, 14* 

» » » kaluston osto 242, 244 
» » » lisämääräraha 237 
» » » työn uudestaanjärjestely 109-—112, 15* 
» » » viranpitäjäin sijaisille suoritetut palkkiot 218 

Toivoniemen koulukoti, sähköjohtojen asettaminen sinne 31 
Toivoniemi, sähkövoiman toimittaminen sinne 163 
Tontin vuokraoikeuden lunastaminen, kysymys siitä 157 



Hakemisto. 187* 

Tontin n:o 22b, Aleksanterinkadun, erään osan osto 141 
» » 17, Hernesaarenkadun, myynti 145 
» » 17, It. Kaivopuiston, vuokraaminen 153 
» » 4, Kaisaniemenkadun, osto 12, 140 
» » 4, Kumpulankadun, kuntoonpanettaminen 187 
» » 10, Lapinrinteen, osto 141 
» » 3, Nervanderinkadun, luovuttaminen taidehallia varten 24 
» » 48, Runeberginkadun, lunastaminen ilman huutokauppaa 145 
» » 1, Siltasaarenkadun, lunastaminen 19 
» » » » niuuttaminen asuntotontiksi 20 
» » 8, Sirkuskadun, osto 141 
» » 4, Suvilahdenkadun, myynti 19 
» » 17, Topeliuksenkadun, laajentaminen 26 
» » 8, » lunastaminen 15 

Tontinlunastuksen suorittamisen lykkääminen 158 
Tontinlunastusmaksut, tulot niistä vuoden 1928 tulosäännön mukaan 102 
Tontinrajain korkeusmäärävkset 5, 103, 184 

» suoristaminen 104 
Tontit, luettelo myytäväksi tarjotuista 145, 259 

» luovutetut 144 
» n:ot 22 a ja 22 b, Aleksanterinkadun, niiden rakentamisoikeuden laajentaminen 15 
» oikeus lunastaa niitä ilman huutokauppaa 145 
» rahatoimikamarin myymät 143, 145 
» teollisuus-, luettelo niistä 144 

Tontteja koskevan korttiluettelon laatiminen 224 
» koskevat kaupunginasemakaavan muutokset 5—9, 15, 24 

Tontti n:o 4, Hietaniemenkadun, poliisitalon rakentaminen sille 30 
» » 9, Kaisaniemenkadun, riita koskeva uudisrakennusta sillä 146 
» » 3, Kansakoulukadun, sille rakennet tava koulutalo 33 
» » 7, Korkeavuorenkadun, rakennusten teettäminen sille palolaitoksen tar-

peisiin 30 
Tonttia n:o 1, Siltasaarenkadun, koskeva selvitys 223 
Tonttien jakaminen 7 

» järjestely 8 
» muutetut rakennusrajat 9 
» n:ojen 5 ja 7, Eurantien, varaaminen 27 
» » 1, 2 ja 3, Hietalahdenrannan, niuuttaminen tehdastonteiksi 184 
» » 12, 14 ja 16 Porvoonkadun, rakennuttaminen 104 
» tehdas-, vuokraaminen 151 
» Vallilan, luovuttaminen 147 
» » vuokraehdot 157 
» varaaminen 27, 145 
» yhdistäminen 6, 183 

Tonttihuutokauppain toimittaminen 143 
Tonttipaikka Helsingin teollisuuskoulua varten 25 

» kirkkoa varten Tehtaanpuistoon ' 26 
» konservatoriorakennusta varten 24 
» koulua varten 27 
» Käpylän puhelinkeskusta varten . 27 
>/ pientenlastenkotia varten 35 
» taidehallia varten 24 
Kunnall. kert. 1927. 25* 
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Torikauppa 105, 160 
Torpan erottaminen 146 
Torppain, Hert toniemen, vuokraaminen 147 
Toukolan asuntotontin vuokraaminen 151 

» asuntotuotanto 87* 
» raitiotien lisämaksun poistaminen 62 

Tuberkuloosiin kuolleet lapset 4* 
Tuberkuloosisairaala, ammatt i leht isar jan hankkiminen sinne 239 
Tuberkuloosisairaalan rakennustoimikunta, jäsenyys siinä 262 

» rakennustyöt 30 
» yl ihoi tajat tarenviran t äy t t äminen 126 

Tuberkulootiset henkilöt, peruutet tu päätös tont t ipaikan luovuttamisesta asuinraken-
nusta var ten heille 25 

» perheet, lastenkodin perustaminen niiden lapsille 261 
Tuberkulootisten miesten kotiin asetet tava järjestysmies 255 
Tulensammutusvälineiden hankkiminen kansakouluihin 239, 241 
Tulipalot 247, 19* 
Tulli- ja pakkahuoneen, Ka ta janokan , korjaustyöt 35 
Tullikamarin uusi tulli- ja postiosaston kaluston osto 243 
Tullipaviljongin, tilapäisen, rakentaminen Katajanokalle 193 
Tulo- ja omaisuusverolautakunnan huoneiston vuokran vahvistaminen 179 

» » » jäsenten vaali 139 
Tulosääntö, vuoden 1928 84 
Tuntipalkan korot taminen hätäaputöissä 69 
Turbogeneraattorin, uuden, osto sähkölaitokselle 37 
Tutki ja lautakunnan jäsenten vaali 137 
Tuulaakimaksujen maksuunpano 11* 
Työehtosopimus kaupungin ja sen työntekijäin välillä 70—71, 72 
Työjärjestyksen, kaupunginviskaalien, vahvistaminen 107 
Työlaitoksen kor jaustyöt 35, 247, 26* 

» kuntainvälisen, perustaminen 120, 258, 26* 
» ohjesääntö HO, 136 

toiminta 31*, 42* 
Työnhakemukset työnvälitystoimistossa 101* 
Työntekijäin, kaupungin töissä olevain, ammatt i- , palkkain vahvistaminen 224 

» » » » eläkesääntö 79 
» » » » kesälomat 135*, 154* 
» » » » lomapalkkain suorit taminen 225 
» » » » palkat 69, 135* 
» » )> » palkkausjär jestelmä 49, 72— 73 
» » » » sairaustapausten ja tapa turmain korvauk-

sen suorit taminen 225 
» » » » tapa turmavakuutus , sopimus siitä 224 
» » » » työehtosopimus, heidän ja kaupungin vä-

linen 70—71, 72 
Työnvälityksen, merimiesten, jär jestäminen 113, 100*, 104* 
Työnvälityksestä saatava valtionapu 103, 208 
Työnvälitystoimiston henkilökunta 101* 

» johtajan vaali 128 
» » virkaero 127 
» johtokunnan antama vuosikertomus 100* 



Hakemisto. 189* 

Työnvälitystoimiston johtokunnan jäsenten vaali 130 
)> kaluston osto 213 
» l isämääräraha 238 
» ohjesääntö 113, 100* 
» viranpitäjäin sijaisille suoritetut palkkiot 216, 222 

Työnvälitystoimistoon peruste t tavat uudet virat 113, 125 
Työnväl i tystä , oikeus har jo i t taa 134 
Työpalkat 49, 69. 72, 135* 
Työsuhteet Helsingissä vuonna 1927 104* 
Työt, ks. Yleiset työt . 
Työt tömyys, sen ehkäisemistä ta rkoi t tavat toimenpiteet 42, 08 

» valt ionapu sen ehkäisemiseksi 208 
» ks. myös Hä täapu työ t . 

Työt tömät naiset, ammattikurssien jär jestäminen heille 69 
Työväenasunnot, ks. Kunnalliset työväenasunnot . 
Työväenopisto, määräraha sen talon sisustamista varten 67 
Työväenopiston johtokuntain jäsenten vaali 136, 138 

» määräraha 240 
» rakennuksen arvioiminen 194 
» » palovakuut taminen 247 
» rakennuksesta luovutet tava huoneisto kotitalouden y. m. kursseja 

varten 1.16 
» ruotsinkielisen osaston huoneisto 32, 182 
» suomenkielinen osasto, sinne perus te t tavat uudet virat 120 
» valtionapu 102, 209 

' työvälineiden osto rakennuskonttorille 240 
» tulipalossa vahingoittuneiden, poistaminen 247 

Tähtitorninmäelle pys ty te t tävä l ipputanko 168 
Täyt tämistöiden ja tkaminen Merisatamassa 189 
Töölön, Etu-, uuden kaupunginasemakaava-ehdotuksen laatiminen 3, 259 

Uimahallin rakentaminen 47, 123* 
Uimahuoneiden, uusien, rakentaminen 259 
Uimalaitosten, kaupungin, käyt tö 179, 122* 
Uimaranta , Seurasaaren, hiekan hankkiminen sinne 180 
Uittaminen, puutavaran, siihen myönnet ty lupa 171 
Uivan telakan, Kata janokan , siirtäminen 189 
Ulkoilmakonserttien toimeenpaneminen, määräraha sitä varten 117* 
Ulkoilmavirkistyksen jär jestäminen kansanlastentarhain lapsille 210 
Ulosmittauksia varten myönnet ty määräraha 237 
Ulosottolaitoksen l isämääräraha 64 

» tarkas ta jan an tama kertomus 14* 
Ulosottolaitoksessa tehtäviä uudistuksia 109— 112 
Ulosottolaitosta varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 86 
Ulosottolaki, lisäyksiä siihen 109 
Ulosottotoimin tapahtuvan verojenperinnän tarkkailu 109— 112 
Urheilu- ja leikkikentän jär jestäminen Käpylään 43 
Urheilukentän, Eläintarhan, käytöstä suori tet tava maksu 168 

» » l ipputankojen paikoilleen jä t täminen 168 
Urhei lulautakunnan antama kertomus 122* 

» jäsenten vaali . . , 137 



190* XXVI. Kaiqningin y l e i s t e n töiden hallitus. 

Urheilun ja leikin määrärahain jako · 234 
Urheilupuiston aikaansaaminen 84 
Urheiluseurojen avustaminen 77, 231 
Uudenmaan kasarmin alueella olevan tontin luovuttaminen Helsingin upseeri-

yhdistykselle 26 
» » ent., ranta-alueen aitaaminen 192 

Uudestaanjärjestely, aluelääkärien alueiden 113 
» kansakoulunopettajain eläkkeiden 228 
» kaupunginviskaalinvirkain . . 100 

kunnan virkain 123, 121, 254 
» rahatoimikonttorin, sen aiheuttamat toimenpiteet 253 
» toisen kaupunginvoudin konttorin työjärjestelmän 109—112, 14* 

Uudestaanjärjestäminen, kaupunginvakaajanviran 132 
Uudisrakennukset, istutusten vierellä olevat, niiden piirustusten hyväksyminen . . 250 
Uudisrakennustoiminta, kunnallinen 87* 

» vuonna 1927 76* 
Uutleruusraliat valmistavissa ammattikouluissa, määräraha niiden jakamiseksi . . 240 

Vaali, aluelääkärien 128 
» asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain hallitusten jäsenten 262 
» edustajain, eri tilaisuuksiin 139 · 
» eräiden koulujen vanhempainneuvoston 139 j 
» hallitusten ja lautakuntain jäsenten 136 
» holhouslautakunnan puheenjohtajan 134 
» kansakoulujen koululääkärien 128, 129 
» kanslianjohtajan 128 
» kaupunginjohtajain 128 
» lakimääräisten lautakuntain jäsenten 139 
» lastenhoidontarkastajan ja nuorisonhuoltajan 128 
» Marian sairaalan johtajan 128 
» » » sisätautiosaston ylilääkärin 128 
» puhtaanapitolaitoksen johtajan 129 
» rahatoimenjohtajan 128 
» rahatoimikamarin edustajain, hallituksiin, lautakuntiin, y. m 257 
» rakennustarkastuskonttorin rakennusinsinöörin 128 
» ruotsinkielisten kansakoulujen tarkastajan 128 
» terveydenhoitolautakunnan 135 
» tilintarkastajain 135, 259 
» työnvälitystoimiston johtajan 128 
» valiokuntain ja komiteain jäsenten 135, 259— 262 
» vuosi tilintarkastajain - 135 
» yksityisten laitosten hallitusten jäsenten 139 

Vaalin, kunnallisen, aiheuttama valitus 135 
Vahingonkorvauksen korottaminen, tapaturman aiheuttaman ruumiinvamman 224, 225 

» suorittaminen 225 
Vakaajia, kaupunkien erioikeus nimittää ja erottaa 132 
Vakanssisäästö, siviilivirastojen leski- ja orpokassaan 54, 214 
Vakautetun velan, kaupungin, kirjaanpano 203 
Vakuutukset, määräraha niitä varten 247 
Valiokunta pohtimaan kysymystä kunnan työntekijäin palkkauksen järjestämisestä 72 

» » Leppäsuon alueen 11:0 68 a lunastamista ja pakkolunastamista 136 



Hakemisto. 191* 

Valiokunta tarkastamaan köyhäinhoidon sekä kunnalliskodin ja työlaitosten ohje-
sääntöehdotusta IHO 

» valmistelemaan kysymystä kaupungin viranpitäjiltä vaadittavasta 
kielitaidosta 130 

» » » » viranpitäjäin ja työntekijäin 
palkka- ja eläkejärjestelmän uudistamisesta 50, 130 

» » yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärä-
rahan jakokysymystä 135 

Valiokuntain jäsenten vaali 135 
Yalkonauhayhdistyksen avustaminen 75 

» työkoti Grankullassa, sen tarjoaminen kaupungille 120 
Vallilan asuntotonttien luovuttaminen 117 

» asuntotuotanto 87* 
» korttelia n:o 580 koskevat rakennusmääräykset 105 
» korttelien muutetut iaoituskaavat 4 
» tonttien vuokraehdo t . . 157 
» vuokratontin lunastaminen 223 

Valmistava poikain ammattikoulua varten myönnetty lisämääräraha 240 
» tyttöjen ammattikoulu, palokaluston osto sinne 241 

Valmistavan poikain ammattikoulun kiinteistön arvioiminen 194 
» » » viranpitäjäin sijaisille suoritetut palkkiot . . . . 221 
» tyttöjen ammattikoulun huoneisto 32 

Valmistavat ammattikoulut, määräraha uutteruusrahojen jakamiseksi siellä . . . . 210 
» » niiden valtionapu 102, 209 

Valtionapu pientenlastenkolia varten 35 
Valtionavustukset, myönnetyt 208— 209 

» vuoden 1928 tulosäännössä huomioonotetut 102, 103 
Vanliaankaupunkiin rakennettavat saostusaltaat vesijohtolaitosta varten 30 
Vanhankaupungin raitiotien lisämaksun poistaminen 02 
Vanhempainneuvosto, eräiden koulujen 139 
Vantaanjoki, lupa puutavaran uittamiseen siinä 171 
Varaaminen, tonttien 27, 145 
Varasto- v. m. alueiden vuokraaminen 157 
Varastoalueita koskeva päätös 152 
Varastopaikkani järjestely Merisatamassa 260 

» tilapäisten, tarkastus 258 
» vuokramaksun korottaminen 8* 

Varastosuojäin, Eteläsataman, numeroiminen 192 
Varoitusmerkkilaitteen, sähkö-, asettaminen 185 
Vastuunvapauden myöntäminen kaupungin hallituksille ja lautakunnille 45 

» » Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian tur-
vakodin johtokunnalle 45 

Yaunuvaa'aii pystyttäminen 190 
Vedenkulutuksen lisämääräraha 241 
Vedenkulutusmaksuista diakonissalaitokselle myönnetty alennus 48 
Vedenottopaikan teettäminen Nikkilän sairaalalle 12, 41 
Vedenpuhdistuslaitoksen, Alppilan, uudestaanrakeiitaminen 40 
Veistoteosten osto 212 
Velat, kaupungin 86 
Veneeristen tautien poliklinikan määräraha 239 
Venelaiturin rakentaminen 190 



192* XXVI. Kaiqningin y l e i s t e n töiden hallitus. 

Verojen, kunnallis-, kanto 19 
• » » maksuajan pidennys 18 

» periminen * 206, 1(5* 
» perinnän, ulosottotoimin tapahtuvan, tarkkailu 109— 112 

Verolippujen periminen 16* 
Veronmaksajain, huolimattomain, aiheuttamat toimenpiteet 206 
Verot, Eknäsin tilan 206 

» kunnallis-, lisäveron laskeminen niille 205 
Verotuksessa tehtävä vähennys verovelvollisen henkilön tuloista 48 
Verotuksesta kertyvät tulot vuoden 1928 tulosäännön mukaan 103 
Veroluslautakunnan, tulo- ja omaisuusverotuksen, jäsenten vaali 139 
Verotustilaston laatiminen 5* 
Verotusvalmistelukunnan antama kertomus 111* 

» kanslia, kirjoituspöydän osto sinne 211 
» lisämääräraha 238 
» viranpitäjäin sijaisille suoritetut palkkiot 218 

Verovelvollisen henkilön tuloista verotuksessa tehtävä vähennys 18 
Veroäyrin suuruuden määrääminen . . . . 205 
Veroäyrit, verotuslautakunnan panemat 112* 
Vesialueen, Vanhankaupunginlahden, vuokraaminen 153 
Vesijohdon korjaaminen, korvaus siitä 207 
Vesijohtojen laskeminen 23 
Vesijohtolaitoksen henkilökunnan lisääminen 126, 255 

» määrärahain ylittäminen ·>. 67, 68 
» omaisuuden arvo 45 
» saostusaltaat 36 
» tulot vuoden 1928 tulosäännön mukaan 102 
» vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 93 

Vesikioskien vuokraaminen 161 
Vesilinnan korottaminen 36 
AViderholm, A., neiti, hänen testamenttilahjoituksensa 248 
Viemärijohtojen laskeminen 23,41, 187 
Viemäriolojen, kaupungin, järjestely, asiantuntijan lausunto siitä 262 
Viikin latokartanon eräiden osain vuokraaminen 146 

» » hankkiminen kaupungille 258 
Viranpitäjille, köyhäinhoitolautakunnan, järjestet tävät kurssit 120 
Viranpitäjäin, kunnallisten, eläkesääntö 78 

» » eroamisvelvollisuus 127, 256 
» » kielitaito, heiltä vaadit tava 136 
» » nauttimista luontoiseduista vahvistetut poistot 216 
» » oikeus asua kaupungin ulkopuolella 257 
» » palkkausjärjestelmä 49—54, 136, 2* 
» » palvelusehtosäännön määräyksiä 106, 216 
» teknillisten laitosten, tapaturmavakuutus 213 

Viransijaisuuspalkkiot, m y ö n n e t y t . . . . . 58, 216, 217— 222 
Virastohuoneistoissa, kaupungin, vallitseva tilanpuute, toimenpiteet sen ehkäisemi-

seksi 3 0 

Virastot, kaupungin, niitä varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrä-
rahat 8 0 

Virkain, kunnan, lakkauttaminen 114, 123, 127 
• » luokittelu 54, 107, 112, 213, 255 



Hakemisto. 193* 

Yirkain, kunnan, uudestaanjärjestely 123, 124, 254 
» » uusien, perustaminen 112, 116, 124, 125, 126 

Yirkamatkain korvaaminen 215 
Virkasivutulojen menettämisen johdosta myönnetty korvaus 213 
Virkavapauksia, myönnettyjä 129 
Virkavapaus ammattiopiskelua varten, oikeus palkan nauttimiseen sen aikana . . . . 58 

» sairauden takia, evätty anomus saada nauttia palkkaa sen aikana . . 57 
» » » myönnetty, oikeus palkan nauttimiseen sen aikana 55, 

211, 216 
Virkavuosien laskemiseen myönnetty oikeus 53, 58—61, 83, 213, 2* 
Virutushuoneiden viranpitäjät 254 
Voimisteluseuroille myönnetty määräraha 234 
Vuokra-alue, korvaus sitä koskevan sopimuksen purkamisesta 158 
Vuokra-alueet, kaupungin, toimenpiteet niiden hoidon parantamiseksi 158 
Vuokraaminen, alueiden Merisatamassa 152 

» asuntotonttien ja -alueiden 147, 151 
» Brändön tilan 146 
» Eknäsin tilan 147 
» eräiden alueiden 9* 
» erään Pukinmäen alueen 27 
» erään Taivaskallion alueen 153 
» Herttoniemen maa-alueiden 147 
» maapalstain, perun an viljelykseen 153 
» ravintolain 180 
)> tehdastonttien 151 
» tontin, Cygnaeuksen kokoelmia varten 153 
» Topeliuksenkadun tontin n:o 8 15 
» varasto- y. m. alueiden 157 
» vesialueen' 153 
» vesikioskien 161 
» Viikin latokartanon eräiden osain 146 

Vuokra-anomuksista annetut lausunnot 146 
Vuokra-arvojen, kaupungin koulutalojen, laskemisperusteet 63 
Vuokraehdot, Vallilan tonttien 157 
Vuokramaksut, alennetut 157 

» suorittamattomat 158 
» vahvistetut 146 

Vuokran, V avarsin valtion virkatalon, suorittaminen 157 
Vuokraoikeuden pidentäminen 153 

» siirtäminen 154 
Vuokrarahoja, myönnettyjä 215 
Vuokrasopimuksen määräykset, muutetut 157 
Vuokrat, rahatoimikamarin vahvistamat 209 
Vuokratiedustelun järjestäminen 251, 4* 
Vuokratontin, Vallilan, lunastaminen 223 
Vuokratontit, asuntotuotanto niillä 87* 
Yuositilintarkastajain palkkion korotus 61 

» vaali 135 
Vähennys verovelvollisen henkilön tuloista, verotuksessa tehtävä 48 
Yävarsin valtionvirkatalon vuokra 157 



194* X X V I . K a i q n i n g i n y l e i s t e n t ö i d e n h a l l i t u s . 

Yhdistäminen, tonttien 6, 183 
Yhteismäärärahoista palkattujen viranpitäjäin palkkajärjestely 53 
Yhteisostojen järjestäminen kaupungin virastoille ja laitoksille 259 
Yleisen ammattilaiskoulun huoneisto 32, 182 

» » valtionapu 209 
Yleiset rasitukset, niitä varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat . . . . 88 

» työt, kaupungin, määräraha niitä varten 42, 43 
» » » niiden hallituksen antama kertomus 134* 
» » » » » jäsenten vaali 138 
» » » niitä varten vuoden 1928 menosääntöön otetut määrärahat 95 
» » » tulot niistä vuoden 1928 tulosäännön mukaan 102 

Yleishyödyllisen rakennustoiminnan avustaminen 209 
» » edistämislainarahasto 86*, 96* 

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustaminen 73-—77, 92* 
Ylioppilastalontorin liikenneolojen järjestely 28 
Ylitetyt määrärahat 43, 64, 65, 67, 68, 239, 240 
Ylittäminen, menosäännön määrärahain, sitä koskevain asiain käsittely 67 
Ylityöstä suoritettu korvaus 211 
Yritysten ja laitosten, yleishyödyllisten, avustaminen 73—77, 92* 



Julkaisuluettelo. 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastokonttorin jul-
kaisema. 
1—13. 1910—26. 

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

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

I I—II I . Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Helsingin kaupungin tilastokonttorin 
julkaisema. 
1—2. 1927—28. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknillis-
ten laitosten hallituksen julkaisema. 
1—13. 1916—28. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin raliatoimikonttorin 
julkaisema. 
1—13. 1916—28. 

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—22. 1919—29. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin 
tilastokonttorin julkaisema. 
21—40. 1908—27. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilastokont-
torin julkaisema. 
1—7. 1911, 1914, 1919, 1922, 1924, 1926, 1928. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin 
tilastokonttorin j ulkaisema. 
1 - 6 . 1923—28. 

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


