
HAKEMISTO. 
Siv. 

Aaltio, E. A., lastenvalvoja, hänelle myönnetty virkaero 139 
Aatekilpailun järjestäminen stadionin paikan määräämiseksi 21, 80 
Ahlströmin, Rafael, rahastojen korkovarojen käyttö 258 
Aikataulut, kansanpuistojen liikenteen 263 
Aitaaminen, Vilhon vuorenkadun laivasillan 194 
Ajan tiedoittaminen, määräraha sitä varten 250 
Ajuritaksa, ehdotus siksi 14.3 
Alkoholipitoisia aineita, lupa myydä 142 
Alppilan hiihtomäen kuntoonpaneminen 122 
Alueiden, kaupungin laitosten käytettävinä olevien, vuokramaksut 156 

» liittäminen Helsinkiin, sitä käsittelevän komitean lakkauttaminen 117 
Aluelääkärien johtosäännön muutoksen vahvistaminen 128 
Aluelääkärin vaali ·. 140 
Ammattientarkastajan, kunnallisen, vaali 140 

» » virkaero 139 
Aminattiholhous, lastensuojelulautakunnan 41* 
Ammattikoulujen valtionapu 118 
Ammattikoulut, ks. myös Kirjapainokoulu, Valmistava poikain ammattikoulu, Val-

mistava tyttöjen ammattikoulu ja Yleinen ammattilaiskoulu. 
Ammattikoulutalon rakennuttaminen 37 
Ammattikurssit, kotitalous- ja siirtolapuutarhajohtokunnan järjestämät 88* 

» niiden järjestäminen työttömille naisille 234, 98* 
» tyttömille naisille, tuntipalkat niillä 89 

Ainmattiopetuslaitosten johtokunnan jäsenten vaali 149 
Ammattioppilaslautakunnan jäsenten vaali 149 

t> määrärahain ylittäminen 81 
» toiminta 90* 

Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden kauppaa, lupa harjoittaa 142 
Annankadun yli, lupa rakentaa katos 16 
Apulastentarha Aula, ks. Kansanlastentarhat. 
Arabia osakeyhtiön vuokra-alueen siistiminen 170 
Arkeologisia kaivauksia Vanhankaupungin alueella, määräraha niitä varten 109 
Arkistoesineiden, kaupungin, säilyttäminen 4* 
Arpojen myynti 173 
Arvioiminen, palolaitoksen henkilökunnan luontoisetujen 62 
Arvonta, obligatioiden 210 
Asemakaava, Malmin—Tapaninkylän huvila-yhdyskunnan 145 
Asemakartan, kaupungin, teettäminen 249 
Asuntojen luovuttaminen satamatyöntekijöille 29 
Asunto-osakevhtiöt, velkasuhteiden järjestäminen niiden kanssa 211 
Asunto-tonttien ja -alueiden vuokraaminen 156 



Hakemisto. 151* 

Asutusalueen, Pasilan, laajentaminen 3 
Autotallin vuokraaminen puhtaanapitolaitoksen tarpeisiin 193 
Autovaja, lupa rakentaa 185 
Avustaminen, aikakauslehden 239 

» Helsingin—Risteen rautatiehankkeen toimikunnan 87 
» kongressien 96—97, 251 
» kouluretkeilytoimiston 239 
» laulukuoron 96 
» matkailunäyttelyn 239 
» sairaanhoitajataryhdistyksen 239 
» Suomi-seuran 239 
» työttömien henkilöiden 34* 
» yleishyödyllisten yritysten ja laitosten 91—96, 83* 

Avustuksensaajat, köyhäinhoidon 21*, 24* 
Avustukset lahjoitusrahastoista 99, 34* 

» niitä varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 116 
» suoranaiset, köyhäinhoidon jakamat 21*, 22*, 30* 

Avustusrahastot, palokunnan 18* 

Bensiinijakeluasemia koskevia kysymyksiä 183 
Bensiinin varastopaikkain vuokraaminen 160 
Bensiinisäiliöitä, lupa rakentaa 23, 24 
Björksten, M., kulkutautisairaalan johtaja, hänelle myönnetty virkaero 139 
Blomqvist, K., Korkeasaaren eläintenhoitaja, hänen tekemiään valituksia 233 
Boijen, O., professori, sairaalassa kaupungin käytettävänä olevain sairassijain lisää-

minen 105 
» » » » » käytet tävänä olevain sairassijain mak-

sun korottaminen 105 
von Bonsdorff, P., lääketieteenlisensiaatti, valittu Marian sairaalan apulaislääkäriksi 140 
Brage-yhdistyksen avustaminen 93 

Caritas kesäsiirtolan avustaminen 92 
de la Chapelle, A., lääketieteen- ja kirurgiantohtori, valittu Marian sairaalan las-

tenosaston ylilääkäriksi 140 

Dalström, H., rahatoimikamarin sihteeri, hänen siirtämisensä tilastokonttoriin . . . . 262 
Desinfioimislaitokseen, vacuumdesinfioimiskojeen hankkiminen 245 
Desinfioimismajalan sisustaminen . 38 

» toimien uudestaanjärjestely 134 
Desinfioimisuunin osto 38 

Eduskuntatalon pengermäin sivuportaiden rakentaminen 46 
Eduskuntavaaleja varten, määräraha 87 
Edustajain vaali 145, 150 
Edustustarkoituksiin, määrärahojen myöntäminen 251—252 
Ekholmin, C. F., stipendirahaston korkovarojen käyttö 258 
Elinkautiseläkkeitä, ks. Eläkkeitä. 
Elinkeino-oikeusanomuksia 142 
Elinkustannusindeksin laskeminen 4* 
Elintarveteollisuuden tarpeisiin, tonttien varaaminen 155 
Eläinlääkintäbakteriologin vaali 140 



152 * Hakemisto. 

Eläinraatojen kuljettaminen ja polttaminen, määräraha sitä varten 251 
Eläinsuojelusyhdistyksille, määräraha 96, 251 
Eläintarha, aitioiden rakennuttaminen sen urheilukentälle 170 

» Korkeasaaren 255, 122* 
Eläintarhantien uudestaanjärjestely 48 
Eläkeanomuksia, evättyjä 98 
Eläkeoikeuden, menetetyn, korvaaminen 250 
Eläkkeet, myönnetyt 97, 236 

» niitä varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 116 
» oikeus niiden saamiseksi lukea hyväkseen virkavuosia 97 

Elät teelle antamat henkilöt, köyhäinhoidon 30* 
» » lapset, lastensuojelulautakunnan 49* 

Ensimmäisen kaupunginvoudin konttorin huoneisto 191 
» » lainopillisen apulaisen palkkaaminen, määräraha 

sitä varten 80 
» » lomasijaisten palkkionkorotus 102 
» » viran siirtäminen korkeampaan palkkaluokkaan 65, 102 

Erhelaskuralioja, myönnettyjä 244 
Eroamisvelvollisuus, kaupungin viranpitäjäin 139 
Esikaupunkikysymyksen, Helsingin kaupungin, selvittely 144 

Finanssitilaston, Helsingin kaupungin, laatiminen . 262, 5* 
Fylgia nuorisoseuran avustaminen 91 

Gottleben, E., oikeusneuvosmies, määrät ty hoitamaan kunnallispormestarinvirkaa 141 
Grönbergerin, Α., kuolinpesälle kuuluvien asunto-osakkeiden myynti 257 

Haagan kauppalan kanssa tehtv sopimus lihantarkastuksesta 145 
Hajoituskaivoja, lupa teettää 175 
Hakasalmen puiston uudestaan järj estely 48 
Hallituksen, kaupungin sairaalain, määräraha 245 
Hallitukset ja lautakunnat, kaupungin, niiden jäsenten vaali 146 

» » » » » puheenjohtajani, varapuheenjohta-
jani ja jäsenten palkkiot 78 

» » » » vapautus niiden jäsenyydestä 147 
Hainpaidenhoito, kaupungin koulukodeissa olevien lasten 83 
Hampaidenkorjausvälineiden hankkiminen koulukoteihin, määräraha sitä varten . . 84 
Hankintaa, sähköenergian, koskeva sopimus 126 
Hartman, T., arkistonhoitaja, kaupungin historiaa koskevan aineiston lunastaminen 

hänen kuolinpesästään 86, 262, 6* 
Hautapaikkojen, eräiden, myyntihinnasta, kaupungin osuus 16— 17 
Hautausavustus, myönnetty 99, 238 
Hautausmaan, uuden, laajentaminen 16 

» Malmin, laajentaminen 271 
Heikkokuuloisten suojaamisyhdistyksen avustaminen 93 
Heimbergerin, R., stipendirahaston korkovarojen käyttö 258 
Helsingfors svenska folkhögskola-opiston avustaminen 91 

» i> Marthaförening-yhdistyksen avustaminen 93 
» » seoutdistrikt nimisen liiton avustaminen 91 

Helsingin ja Porvoon välisen uuden maantien rakentaminen 143, 272 
» kalakauppiasyhdistykselle myönnetty määräraha 250 



Hakemisto. 153* 

Helsingin kasvatusopillisen talouskoulun avustaminen 92 
> kaupungin historiaa koskevan aineiston hankkiminen ja säilyttämi-

nen 86, 262, 6* 
» » maaliikenneohjelma 147 
» » rakennusosakeyhtiö n:o 4 9, 56, 212 
» » vedenhankinta 42 
» kaupunkilähetykselle, tontin luovuttaminen 19 
¡) kaupunkilähetyksen avustaminen 92 
» kirjatyöntekijäin yhdistyksen avustaminen 92 

kuuromykkäyhdistyksen avustaminen 93 
» makasiiniosakeyhtiölle, alueen vuokraaminen 161 
>> » lainan myöntäminen 55, 211 
> makasiiniosakeyhtiön kanssa tehty sopimus 211 
» Mariayhdistyksen avustaminen 93 
» nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 91 
» » naisten » > i> 91, 95 
» poikakotisäätiön avustaminen 92 
» raittiusseuran avustaminen 93 
» —Risteen rautatiesuunnitelma 87, 151 
» ruotsalaisen partiopiirin avustaminen 91 
» —Satakunnan ratasuunnitelmaa koskeva selostus 262 
» sivistysjärjestöjen kansankonservatorion avustaminen 93 
» sokeainyhdistyksen avustaminen 93, 212 
» sosialidemokraattisen naisyhdistyksen avustaminen 92 
» » nuorisoyhdistyksen avustaminen 92 
» » raittiusaluejärjestön avustaminen 93 
» suomalaisen Marttayhdistyksen avustaminen 93 
» taidehallia varten myönnetty määräraha 109 
» taloustyöntekijäin yhdistyksen avustaminen 92 
» teknillinen opisto osakeyhtiölle myönnetty rakennusajan pidennys . . . . 125 
» työväenyhdistyksen avustaminen 92 

Henkikirjoittajalle, tietoja kaupunginasemakaavanmuutoksista 263 
Henkilökohtaisia palkanlisäyksiä, evätty anomus saada 64 

» » myönnettyjä 63 
Henkilörekisterin pitäminen kaupungin viranpitäjistä, rahatoimikonttorille annettu 

tehtäväksi 264 
Henkisesti sairaiden huoltotoimiston lääkärintoimen siirtäminen vakinaiseen palkka-

sääntöön 134 
» sairaita varten, keskuskodin perustaminen 131 

Hermannin olojen johdosta tehty valitus 50 
Herttoniemen erään alueen luovuttaminen hiihtomäen rakentamista varten 122 

» » tontin vuokraaminen koulua varten 163 
» huvilain vuokralleanto 188 
» isännöitsijälle myönnetty virkaero 267 

Herzensteinin, M., professori, muistomerkin kuntoonsaattaminen 251 
Hesperian alue, vuokraoikeus siellä oleviin palstoihin 164 
Hesperiankatujen poikkileikkauksen muuttaminen 122 
Ilesperianpuiston uudestaanjärjestely 48 
Hevosten osto poliisilaitokselle 81 
Hiekan ottamiseen myönnetty lupa 180 
Hiekoittaminen, katujen 197 

Kunnall. kert, 1929, 23* 



154 * Hakemisto. 

Hieromalailokselle, sokeain, määräraha 95 
Hietalahden sulkutelakka= ja konepajaosakeyhtiölle, alueiden vuokraaminen 23, 159 
Hietaniemen uimaranta · · 53, 206, 250 
Iiiihtomäen, Alppilan, kuntoonpaneminen V12 
Iliilivarastopaikkain, korttelin nro 758, vuokraaminen 161 
Hjeitin, Gunnar, rahaston korkovarojen käyttö 259 
Holhouslautakunnan antama kertomus 77* 

» jäsenten vaali 148 
Humalisto n:o 3, huvila-alue, sen vuokraoikeus 169 
Humaliston sairaalan desinfiointi 246 

» » toimien lakkauttaminen 139 
Humalvuorelle, lupa kelkkamäen rakentamiseen 179 
Huolto toimisto henkisesti sairaita varten, sen lääkärinvirau siirtäminen vakinaiseen 

palkkasääntöön 131 
Huoneisto kansanlastentarhalle 40, 55 

» lastenseimelle 40 
Huoneistot, rahatoimikamarin vuokraamat 191, 2* 

» korjaustyöt niissä 201 
Huutokauppaliikkeen harjoittamiseen myönnetty lupa 142 
Huvilain, Herttoniemen, vuokralleanto 189 

» Länt. Pihlajasaaren, valvonta 207 
» » » vuokralleanto 189 

Huvilan osto Pihlajasaarelta 204 
Huvilapalstani, Länt. Kaivopuiston, vuokraoikeuden pidentäminen 25, 164 

» Tuurholman, käyttö 156 
Huvittelupaikkojen käyttö, maksut siitä 205 
Hyvösen lastenkoti 217, 63* 
Hätäaputyöt , niiden järjestäminen 88, 233 

» ks. myös Työttömät. 
Höyrylaivan osto 52 

Ikäkorotuksia koskevia päätöksiä 71, 73—77, 220 
Ilmajohto-omnibusseilla, Fredrikinkadun liikennöiminen 28 
Ilmoitukset, kaupungin, niiden julkaiseminen Työväenjärjestöjen tiedonantajassa . . 121 

» rahatoimikamarin, niiden julkaiseminen 259 
Ilmoituksia, lupa kiinnittää 173 
Imatran voimalaitoksen sähkövirran vastaanottaminen, laitteet sitä varten 44 

» voimalaitos, maan pakkolunastaminen sen tarpeisiin 154 
In venttaa jäin, kaupungin irtaimen omaisuuden, evätty palkki onkorotusanomus . . . . 80 

» » » » vaali 148 
» kaupunginkassan, vaali 148 

Inventtaus, kaupungin irtaimen omaisuuden, sen suorittaminen 128 
Istutukset, taideteosten sijoittaminen niihin 256 
Istutusten hoito ja kunnossapito 198 

» järjestäminen 49 
Itsenäisvvdenpäivänä suoritetun työn korvaaminen 62 
Itämerenkadun varrella olevien varastopaikkani vuokraaminen 161 
Jakaminen, kaupungin, äänestysalueisiin 143 

» tonttien 8 

Jalkakäytävien kuntoonpaneminen 196 
Jaoituskaavat, vahvistetut , 3, 9 



Hakemisto. 155* 

Jaoituskaavat, ks. myös Kaupunginasemakaava. 

Jatko-opetuksen järjestäminen kansakouluissa 132 
Johtojen laskeminen kaupungin katuihin, ohjeiden noudattaminen siinä 11)1 

» vetäminen, lupa siihen 29 
Johtosäännön, aluelääkärien, muutoksen vahvistaminen 128 

» vahvistaminen, kaupungin kansakoulujen tarkastajähcuvoston . . . . 132 
Julkaisut, ilmestyneet tilastolliset 2* 
Julkisivukaavioiden piirrättäminen, määräraha sitä varten 103 

» vahvistaminen 75* 
Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan antama vuosikertomus 75* 

» » jäsenten vaali 148 
Jyväskylä—Päijänne laivaosakeyhtiön ja kaupungin välinen rii tajuttu 213 
Jäiden ottamiseen myönnetty lupa 180 
Jälkitarkastus, lihan 128 
Järjestely, Eläintarhantien 48 

» puistojen 48 
» vuokra-alueiden 108 
» ylioppilastalon aukion raitiotieraiteiden 29 

Järjestyssääntöehdotuksen laatiminen ammattimaiselle autoliikenteelle 271 
Jäsenyys yhdistyksissä, kaupungin 87 
Jätteiden kuormauspaikan kuntoonpaneminen 15 
Jäätelönmyvntipaikkain vuokraaminen 172 

Kaasu johdon ulottaminen Pasilaan 44 
Kaasujohtojen laskeminen, määräraha sitä varten 194 
Kaasulaitokseen, uusien kaasu-uunien hankkiminen 43, 117 

» » toimien perustaminen 138 
Kaasulaitoksen määräraliain ylittäminen 81 

» määrärahat 110, 240 
» pääputkiverkon laajentaminen 117 
» toimien siirtäminen vakinaiseen palkkasääntöön 134 
». tulot vuoden 1930 tulosäännön mukaan 118 

Kahdeksan tunnin työpäivän käytäntöönottaminen kaupungin sairaaloissa 129 
Kaisaniemen puiston lammikon ympärille tulevien valaistuslaitteiden määrärahan 

siirto 87 
Kaivon, Lauttasaaressa olevan, kuntoonlaittaminen 207 
Kaivopuiston, Länt., huvilapalstani vuokraoikeuden pidentäminen 25, 164 
Kalahintain ilmoittamisesta myönnetty korvaus 250 
Kalastustorpan lunastaminen 155 
Kalaveden vuokralleanto 156 
Kalavedet, kaupungin, kalastusta niissä koskevan säännön 1 §:n muuttaminen . . 8* 
Kallia, R. G., filosofian- ja lakitieteenkandidaatti, valittu lastenvalvojaksi 141 
Kallionokka nimisen palstan osto 12 
Kallion ja Länsisataman välinen liikenneväylä 1 
Kaluston osto 252—-255 
Kannanta, kunnallisverojen 57, 213 

» tuulaakimaksujen 8* 
Kannattavuus, puhtaanapitolaitoksen työkoneiden 60-— 02 
Kansainvälisen naisvoimistelujuhlan avustaminen 97 
Kansakouluhuoneistojen, vuokrattujen, korjaukset 202 
Kansakouluja varten vuokratut huoneistot 192 



156 * Hakemisto. 

Kansakoulujen johtokuntain jäsenten vaali 149 
Kansakoulujen, kaupungin, tarkastajaneuvoston johtosäännön vahvistaminen 132 

» määrärahat 107, 246 
» valtionapu 118 

Kansakoulun sisustustyöt 40 
Kansakoulunopet ta ja t oikeus ikäkorotuksiin 71 
Kansakouluoppilaiden koulunkäynti vieraassa kunnassa 218 
Kansakouluoppilaille, liikenne-elokuvien esittäminen 247 

» raitiotielippujen jakaminen 247 
Kansakoulut, jatko-opetuksen järjestäminen niissä 84, 132 

» opetuksen harjoittelu niissä 132 
» suomenkieliset, vahtimestarintoimen perustaminen niihin 138 

Kansakoulutalojen käyttäminen muihin kuin koulutarkoituksiin 186—188 
Kansakouluun, Käpylän, vahtimestarin palkkaaminen 84 
Kansalaisoikeudet, Suomen, anotut 142 
Kansanlastentarha Alppimajan huoneisto 55 

» Barnabon huoneiston sisustustyöt 247 
» Kotivaran jakaminen 263 

Kansanlastentarliain huoneistoja koskevat päätökset 40, 193, 203 
i> johtokunnan jäsenten vaali 149 
» kansliahuoneiston vuokra 193 
» kanslian määrärahat 247 
» määrärahat 84, 108, 247, 248 
» valtionapu 118, 217 

Kansanlastentarhat, kesävirkistyksen järjestäminen lapsille niissä 248 
Kansanpuistoihin, käymäläin rakentaminen 205 
Kansanpuistoissa, palosuojelun järjestäminen 256 
Kansanpuistojen hallinnon selostus 120* 

» hallinnossa ilmenneet väärinkäytökset 212 
» henkilökunta 266, 120* 
» järjestäminen 50 
» liikenneyhteydet 52, 207, 231, 120* 
» liikenteen aikataulujen vahvistaminen 263 
» lisämäärärahat 250 
» ravintolain tarjoiluhinnastot 214 
» siltain rakennuttaminen ja korjaaminen 207 

Kansanpuistot, rahatoimikamarin jaosto niitä varten 259 
» les. myös Lauttasaari, Länt. Pihlajasaari, Korkeasaari, Seurasaari ja 

Varsasaari. 
Kasarmialueelle, Taivallahden, rakennusten teettäminen 204 
Kasteluvaunujen myynti 257 
Kasvavia puita, niiden käyttäminen johtopylväinä kielletty 174 
Kasvihuoneen, kaupunginpuutarhan, aukioloaika 263 
Katajanokalle, leikkikentän järjestäminen 48 
Katajanokan kanavan ja päävahdin välisen kadun leventäminen 47 

» kasarmialuetta koskevan tilusvaihtosopimuksen toteuttaminen 5 
» sataman laajennustyöt 45, 117 
» tullikamarin huutokauppahuoneiston laajentaminen 202 
» tullipostiosaston huoneiston sisustaminen 202 
» varastopaikkani vuokraaminen 162, 165 

Katselmukset, rahatoimikamarin toimeenpanemat 201, 268 



Hakemisto. 157* 

Katselmukset, Viikin latokartanossa toimitetut 53, 206 
Katselmusmiesten, kaupungin kiinteän omaisuuden, vaali 148 
Katuihin, johtojen y. m. laskeminen, sitä koskevia määräyksiä 194 
Katu- ja laiturivalaistusta varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 114 · 
Katujen hiekoittaminen 197 

» kiveämisen ja kuntoonpanemisen korvaaminen 218, 219 
» laajentamista tarkoittavat kaupunginasemakaavanmuutokset 7 
» » varten hankittava maa 13, 16 
» nimet, niiden muutoksien vahvistaminen 4 
» puhtaanapito 142*, 144* 
» päällystysaineita koskeva päätös 196 
» tasoittaminen 47, 48 

Katukauppa 128, 171—173 
Katupylväiden väri vivahdukset 195 
Katusillan rakentaminen Sörnäisten satamaradan yli 46 
Katutöiden, erilaisten, suorittaminen 194 
Katuvalaistus 86, 199 
Kaukolämmitysjohtojen laittaminen, lupa siihen 29 
Kauppahallin, Pasilan, myynti 204 
Ivauppahallirakennuksen, Harjuntorin, purkaminen 204 
Kauppahallit ja kauppatorit, niitä varten vuoden 1930 menosääntöön otetut mää-

rärahat 115 
» » » tulot niistä vuoden 1930 tulosäännön mukaan . . . . 119 
» niiden henkilökunta 265 
» » myyntikojujen vuokraoikeuden huutokauppa 170 

Kauppahinta, erään tontin, sen suorituksen lykkääminen 153 
» Osakeyhtiö Stockmannilta ostettujen talojen 212 

Kauppaoppilaitosten avustaminen 96 
Kauppatorilla olevan mukavuuslaitoksen siirto ja uudelleenrakentaminen 205 
Kauppatorin liikenneolojen järjestely 26, 271 
Kaupunginasemakaavanmuutoksia 4— 8 
Kaupungininsinööri E. Molanderille, virkaeron myöntäminen 139 
Ivaupungininsinöörinviran hoitaminen 142 

» täyttäminen 141 
Kaupunginjohtajain vastaanottoaika 259 
Kaupunginkassan neljännesvuositarkastusta koskevat määräykset 259 

» tilaa valaiseva taulukko 55 
Kaupunginkirjaston haaraosaston perustaminen Pasilaan 133, 65* 

» hallituksen antama vuosikertomus 65* 
» henkilökunta 65* 
» huoneistot 65* 
» johtokunnan jäsenten vaali 149 
» kirjavarasto 70* 
» lainausliike 65* 
» lukusalit 69* 
» menot ja tulot 70*— 71* 
» määräraha 84, 109 
» valtionapua koskeva anomus, evätty 217 
» viranpitäjäin palkat 63 

Kaupunkilähetyksen työtuvan avustaminen 235 
Kaupunkilähetys, ks. myös Helsingin kaupunkilähetys. 



158 * Hakemisto. 

Kaupunginlääkäri, toinen, H. Räbergh, hänelle myönnetty virkaero 139 
Kaupunginlääkärintoimen, toisen, hoidattaminen 139 
Kaupunginmuseon johtokunnan antama vuosikertomus 103* 

» )> jäsenten vaali 149 
Kaupunginorkesterin konserttien radioiminen 107* 

» taloudellinen tulos 106* 
» toiminta 105* 
» valtionapu 118, 217 

Kaupunginpuutarhan kasvihuoneen aukioloaika 260 
Kaupunginreviisori G. Winterille myönnetty virkaero 139 
Kaupungintalon eteisvahtimestarintoimen siirtäminen korkeampaan palkkaluokkaan 66 

» parvekkeen poistaminen 26 
Kaupungintaloon, lämminvesilaitteen johtaminen 202 
Kaupunginvaltuuston kokoonpano 1 

» kokoukset 2 
» puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 79 
» tarverahamäärärahaan, lisäys 80 
» vaalilautakunnan jäsenten vaali 147 
» valmisteluvaliokunta 2 

Kaupunginviskaalien lomaviransijaisten palkkaamiseksi, määräraha 102 
Kaupunginviskaalinviraston huoneisto 191 
Kaupunkiinliittämiskysymystä valmistelevan komitean lakkauttaminen 147 
Kaupunkiliiton, Suomen, kongressi, kaupungin edustajat siinä 151 
Kavallukset rahatoimikamarin asiamiesosastolla 58— 60 
Kelkkamäki Humalvuorelle, lupa rakentaa 179 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton avustaminen 92 
Kerhotoiminnan järjestäminen Vallilaan 87* 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistyksen avustaminen 92 
Keskuskadun laajentaminen ja kuntoonpaneminen 219, 271 
Keskuskodin perustaminen henkisesti sairaita varten 131 
Keskuskeittolan johtokunnan vaali 266 

» tulot vuoden 1930 tulosäännön mukaan 119 
» vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 115 

Keskuslautakunnan, kunnallisvaalien, lisämääräraha 87 
» Uudenmaanläänin vaalipiirin, jäsenten vaali 150 

Keskuspuiston käyttö 21 
Keskussairaala-alueen rakennuttaminen 31— 35 
Keskustalon, nuorison valistustyön, tonttipaikka 20 
Kesäaika kaupungin virastoissa 259 
Kesäloma, kansanpuistojen valvojan, sitä koskevat määräykset 266 

» kaupungin sairaalain hoitohenkilökunnalle myönnetty ylimääräinen . . 131 
Kesäloman, nautt imatta jääneen, korvaaminen . 233 
Kesälomat, kaupungin työntekijäin nauttimat 125*, 148* 

» ks. myös Lomat. 
Kesäsiirtolain määräraha 92, 96 
Kesävirkistys, kansanlastentarhain lasten 248 
Kielto, vahingonteko-, kaupungin kansanpuistoissa 121* 
Kieltolain noudattaminen 263, 109* 
Kiinnityksen myöhemmäksi siirtäminen 212 
Kiinteistöjä, oikeus omistaa 143 
Kiinteistöt, kaupungin, niiden palovakuutus 205 
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Kiinteistöt, kaupungin, niissä suoritetut korjaustyöt 201 
Kiinteä omaisuus, kaupungin, sen katselmusmiesten vaali 148 

» » » sitä varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrä-
rahat 115 

» » » tulot siitä vuoden 1930 tulosäännön mukaan 119 
Kilpailu sopivan paikan hankkimiseksi stadionille 21, 86 
Kilpiä, lupa asettaa 173 
Kioskien osto 250 
Kioskin siirtäminen 182 
Kirjanpitokoneiden osto 255 
Kirjanpitotapa, lisämäärärahani 87 
Ivirjapainokoulun huoneisto 103 

» lisämäärärahat 247 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjoja sokeille yhdistyksen avustaminen 93 
Kirkko- ja seurakuntatalon hyväksytyt piirustukset 26 
Kirkollisverojen periminen ulosottotietä 12*— 14* 
Kirkon, Vallilan, tonttipaikka 155 
Kivelän sairaalan apulaislääkärintoimen täyttäminen 140 

» » erään toimen lakkauttaminen 139 
» » korjaus- ja sisustustyöt 39, 203 
» v lisämäärärahat 82 
» » uusien toimien perustaminen 136 
» » ylitetyt määrärahat 82 

Kiveämisen, kadun, korvaaminen 218 
Kivinokan alueiden vuokraaminen 163 
Kodin perustaminen kuuromykille 143 
Kodinhoitokurssit, kotitalous- ja siirtolapuutarhajohtokunnan järjestämät 88* 
Koirain luetteloimismaksun vahvistaminen 214 
Koleraparakkien luovuttaminen satamatyöläisille 29 
Kolmivuotiskatselmukset, toimitetut 169 
Komitea avustusten jakamista varten työttömille henkilöille 271, 22*, 34* 

» järjestämään Suomen kunnallisten huoltotyöntekijäin liiton vuosikokousta 21* 
» kuntainvälinen, valmistelemaan kysymystä maantien rakennuttamisesta 

Porvoosta Viipuriin asti 147 
» laatimaan ehdotusta Hietaniemen uimarannan lopulliseksi järjestelyksi 

ja käytöksi 271 
» >> » kaupunkien kunnallislain muuttamisesta aiheutuviksi 

toimenpiteiksi 146 
» )> » rahatoimikonttorin kirjanpidon ja kirjanpito-osaston 

työmenetelmän uudestaan järj estämiseksi 269 
» » » tavaraliikennettä koskeviksi toimenpiteiksi 8* 
» » » uuden tien rakennuttamiseksi Helsingistä Porvooseen 272 
» » myytäväksi tarjottavien tonttien luetteloa 270 
» selvittelemään kysymystä uuden kappaletavara-aseman aiheuttamista hai-

toista 269 
» valmistelemaan alueiden kaupunkiinliittämiskysymystä, sen lakkauttaminen 147 
» » kysymystä ajoliikenteen järjestelystä Kauppatorilla 271 
» » » huoneistojen hankkimisesta tullikamarille . . . . 269 
» » » kaupungin käymäläin järjestämisestä 270 
» » » » vaakamestarikonttorin uudestaan-

järjestämisestä 9* 
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Komitea valmistelemaan kysymystä Kivelän sairaalan laajentamisesta 270 
» » » kunnallisen verotuksen perusteiden muuttami-

sesta 269 
» » » väestörekisterin aikaansaamisesta 269, 6* 

» • » » rautatie- ja maantiekysymyksiä 147 
» » » sairaalain filmivarastojen säilyttämisestä 270 
» » » stadionin rakentamisesta 22, 146 
» » » uuden kansakoulutalon rakennuttamisesta 

Vallilaan 270 
» » » » paviljongin rakennuttamisesta kunnal-

liskotiin sekä työlaitoksen muuttamisesta 270 
» ks. myös Toimikunta ja Valiokunta. 

Komiteain jäsenten vaali 146, 269 
» » vahvistetut palkkiot 78 

Komiteatöitä varten, määräraha 86 
Koneiden hankkiminen rahatoimikonttorille veroluettelojen y.m. kirjoittamista varten 80 
Kongressit, kaupungin edustus niissä 150, 151 

» määräraha niitä varten 96, 251 
Konvalescenthem—Toipumakoti-yhdistyksen avustaminen 94. 106 
Korjaustyöt kaupungin omissa ja kaupungin hallussa olevissa taloissa . . 38—40, 201 

» Korkeasaarella 203, 207 
Korkeasaaren eläintarha 255, 122* 

» erään ent. eläintenhoitajan tekemiä valituksia 233 
» ja Palosaaren välisen sillan rakentaminen 207 
» liikenne 120*, 121* 
» liikenteen ylläpitäminen, määräraha sitä varten 231 
» ravintolan vuokraamista koskeva sopimus 190—191 

Korkeasaari, korjaustyöt siellä 203, 207 
» määräraha puhelinkaapelin vetämiseksi sinne 194 
» näköalatornin rakentaminen sinne 207 

Korkeusmääräykset, tontinrajain 18, 122, 260 
Korokkeiden rakentaminen ja siirtäminen 200, 201 
Korot, vuoden 1930 tulosääntöön otetut 117 
Korpaksen tilalla olevien rakennusten korjaustyöt 203 
Korpi, H., diploomi-insinööri, hänelle myönnetty virkaero kunnallisesta ammattien-

tarkasta j an virasta 139 
» » » valittu kunnalliseksi ammattientarkastajaksi 140 

Kortteli n:o 1, Sörnäisten niemekkeen, autovajan ja varastosuojan rakennutta-
minen sinne 185 

» » 178, vuokraoikeus sillä oleviin alueisiin 165, 168 
» » 194 a, sen hankkiminen 16 
» » 247, » alueiden vuokralleanto 161 
» » 331, » läpi kulkevan kujan kuntoonpanettaminen 195 
» » 416, » käyttö 49 
» » 702, tanssi- ja soittolavan rakentaminen sinne 205 
» » 758, sen hiilivarastopaikkain vuokraaminen 161 

Korvaus, linnoitustöiden aiheuttaman vahingon 218 
» vuokra-alueen supistamisesta 169 

Koteja kodittomille lapsille yhdistyksen avustaminen 92 
» tylsämielisille r. y., alueen vuokraaminen sille 25 

Kotitalous- ja siirtolapuutarhajohtokunta 81*, 87* 
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Koulukodit, korjaustyöt niissä . . 202 
» uusien toimien perustaminen niihin 137 

Koulukotien määrärahat 83 
» toiminnan vuosiselostus 45* 

Koulumatkailutoimiston avustaminen . , . · · · · 239 
Koulun tont t ipaikka Herttoniemellä 163 
Krematorion ympäristön tasoittaminen 49 
Kristliga foreningen av unga män i Helsingfors nimisen yhdistyksen avustaminen . . 92 
Kruununvuoren selälle johtavan liikenneväylän valaistuksen parantaminen 8* 
Kujan kuntoonpanet taminen, korttelin n:o 331 läpi kulkevan 195 

» siistiminen 169 
Kulkutaut ien leviäminen, t a r tunnan saaneen maidon kaut ta 136 
Kulkutautisairaala, sairaidenkuljetusauton osto sinne 82 

» uusien toimien perustaminen sinne 136 
Kulkutautisairaalan johtajalle myönnet ty virkaero 139 

» johta jan vaali 110 
» lisämäärärahat 82 
» yli tetyt määrärahat 82 
» ympäristön järjestely 49 

Kulosaaren isännöitsijälle, virkaeron myöntäminen 267 
» -Puodinkylän välisen tien parantaminen 197 
» sillan yli kulkemisesta, maksu siitä 214 

Kumpulan laakson luovuttaminen maatalousnäyttelyä varten 22 
» oloja koskevia valituksia 50 
» omakotialueiden vuokramaksut 156 
» ravirataa koskeva vuokrasopimus 167 
» siirtolapuutarhayhdistykselle, määräraha 250 

Kunnalliselle ammatt ientarkastajal le myönnet ty virkaero 139 
Kunnallisen ammat t ien tarkas ta jan vaali 140 

» hammaspoliklinikan huoneiston kor jaustyöt 202 
» jaoituksen muut taminen, Helsingin läheisten alueiden 144 
» väestöluettelon laatiminen 6* 

Kunnallishallintoa varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 102 
Kunnalliskertomusten, vuosien 1875—87, laatiminen 262 

» yleishakemisto 2* 
Kunnalliskodin avustavan emännöitsijäntoimen siirtäminen korkeampaan palkka-

luokkaan 65 
» hoitohenkilökunnan työaika 22* 
» johtokunnan oikeus virkojen täyttämiseen 21* 
» kirjasto 29* 
» lähellä olevan alueen vuokralleanto 25 
» sairaanhoito 29* 
» toiminta 26* 
» tu loa tuot tavat laitokset 29* 
» vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 106 

Kunnalliskotiin, jäähdytyslaitoksen ja juurikasvikellarin rakennut taminen 37 
» kolmen yöhoi ta ja t taren palkkaaminen 83 
» lämminvesilaitteen hankkiminen 40 
» pesukoneen hankkiminen 40 
» työhuoneen järjestäminen 10 
» uuden paviljongin rakennut taminen 21* 

Kunnall. kert, 1929, 23* 
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Kunnalliskotiin, uusien toimien perustaminen 137 
Kunnallislain, kaupunkien, muuttamisesta aiheutuvia toimenpiteitä 146 
Kunnallispormestarin, v. t., palkkaedut 70 
Kunnallispormestarinviran hoidattaminen 141 
Kunnallistaminen, yksityisten lastenseimien 133 
Kunnallisteknillinen yhdistys, Suomen, sen vuosikongressia varten myönnetty 

määräraha 96 
Kunnallisten työväenasuntojen hallintojaosto 81*, 85* 
Kunnallisvaalien lisämäärärahat 87 
Kunnallisverojen kannanta-ajat 57 
Kunnallisverot, ulosottoteitse perityt 12*— 13* 
Kunnallisverotus 213, 101*—102* 

» Suomenlinnassa 58 
Kunnallisvirkamiesten aikakauslehden avustaminen 239 
Kuntainvälinen komitea valmistelemaan kysymystä uuden maantien rakentamisesta 

Viipuriin asti . . ·.· 147 
Kuolemansyytilaston uuden nimistöehdotuksen laatiminen 5* 
Kuolinpesän oikeus palkan nostamiseen 238 
Kuorma-ajuritaksan ehdotus 143 
Ivuormauskorokkeen rakentaminen, lupa siihen 174 
Kuormauspaikkain, jätteiden, kuntoonpaneminen 45, 141* 
Kurssit lämmittäjille, määräraha niitä varten 246 
Kuuromykkäin kodin perustaminen, kysymys siitä 143 
Kuva julisteen, Helsinkiä mainostavan, hankkiminen 239 
Kyläsaareen, uimalaitoksen rakentaminen 50 
Käpylän raitiotien rakentaminen kaksiraiteiseksi 201 
Iväpylään, paloaseman teettäminen 31 
Käsityökurssit, kotitalous- ja siirtolapuutarhajohtokunnan järjestämät 88* 
Käymäläin, kaupungin, uudelleenjärjestäminen 270 

» rakentaminen kansanpuistoihin 205 
Käyttöoikeus, vuokramaan, myönnetty vapaampi 169 
Köyhäinhoidon avustuksensaajat 24* 

» jakamat suoranaiset avustukset 22*, 30*, 32* 
)> kodeissakävijät • . . . · . . ' 23* 
» lastenhoito 30* 
» lisämäärärahat 83 
» tarkastuspiirit 19* 
» tulot ja menot 35* 
» uuden avustuskanslian perustaminen 22* 
» virkailijat 22* 

Köyhäinhoito, sitä varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 106 
» tulot siitä vuoden 1930 tulosäännön mukaan 118 

Köyhäinhoitolautakunnan antama kertomus 19* 
» asiamiesosasto 23*, 39* 
» eräille jäsenille ja viranpitäjille myönnetty matka-avustus 21* 
» erään viran nimityksen muuttaminen 135 
» jaostot 20* 
» jäsenyydestä myönnetty vapautus 147 
». kansliain huoneistot 192 
» » työt .-.. .• 22*, 38* 
» » ylimääräisiä apulaisia varten, määräraha 106 
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Köyhäinhoitolautakunnan kokoonpano . , . 19* 
» kokoukset 20* 

» lisämäärärahat 246 

» puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 149 

» rekisteritoimisto . . . . . . " . . . . . . . . : 23* 

» työtupa . . . . . . . 137, 192, 20*, 34* 
» työvoiman lisääminen . . . . . . . . ..., 267 

Laajentaminen, Nikkilän sairaalan 35 
» Pasilan asutusalueen 3 

» poliisilaitoksen autovajan 38 
» uuden hautausmaan 16 

Lahjoituksia 99, 257 

Lahjoitusrahastoista myönnetyt lainat 211 
Lahjoitusrahastoja lastensuojelutarkoituksiin . . . . . . . . . . . . . 47* 
Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö .. . . . . . 99, 257, 34* 
Lahjoitusrahastot, ks. myös Rahastot. 
Lainaaminen, lippujen y. m. f . . . . 175, 239 
Lainain myöntäminen . . . . . . . . . < 55, 211 

» ottaminen . . . . . . . . 55, 208 
Lainarahasto, yleishyödyllisen rakennustoiminnan e d i s t ä m i s - . . . . . . . . , 81*, 36* 
Lainat, vuoden 1930 tulosääntöön otetut 117* 
Laitoshoitoa kunnalliskodin ja työlaitoksen ulkopuolella 33* 
Laitosten ja yritysten, yleishyödyllisten, avustaminen 91—95, 83* 
Laiturivalaistusta varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat . . . 114 
Laivaveistämöaluetta koskeva vuokrasopimus 168 
Lakkoon osallistuneiden työntekijäin työsopimuksen irtisanominen 89 
Lammassaaren vuokralleanto 163 
Lapinlahti, tien rakentaminen sen rantaa pitkin . , 17 
Lapinniemellä olevien raiteiden nimitys . . . . . .-. . . 194 
Lappi, V., reviisori, valittu revisionikonttorin reviisoriksi . . 139 
Lapset, turvattomat, lastensuojelulautakunnan osasto heitä varten 48 

» varattomat, kesäkodin hankkiminen heille 52 
» » rautatielippujen hankkiminen heille 52 

Lasten työkotiyhdistyksen avustaminen 92 
Lastenhoitoyhdistyksen avustaminen . 92, 95 
Lastenkodin rakentaminen Sofianlehtoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Lastenkodit, lastensuojelulautakunnan alaiset, määräraha niiden ylimääräisen 

henkilökunnan palkkaamiseksi . . . . . . 246 
» » » niiden toiminta vuonna X929 48 
» » » terveydenhoito niissä . . . .,. . >. . . . . 62 
» pelastusarmeijan, lysoolin maksuton hankkiminen niihin 239, 
» ks. myös Hyvösen lastenkoti, Oulunkylän lastenkoti ja Sofianlehdon 

pientenlas tenko t i. 
Lastenkotien voimassapitoa varten myönnetty avustus . . . . . . . . . :... . . 92 
I.astenseimen huoneisto . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . 40 

» Pasilan, avustaminen . . . . . ; 92, 95 
» Vallilan, määräraha . . . . . . . . . . · . . . . . k . . . . . . ? ; . . . . 84 
» » perustaminen ¿-. . , . . . . . . . . . . . . . . . 40, 133 

Lastenseimien, yksityisten, kunnallistaminen . 133 
Lastensuojelulautakunnan alaisten laitosten terveydenhoito 59 



164 * Hakemisto. 

Lastensuojelulautakunnan alaisten laitosten toiminta vuonna 1929 44*, 45* 48* 
» ammattiholhous 41* 
» antama kertomus 40* 
» aviottomain lasten osasto 53* 
» elätteelleantotoiminta 49* 
» jäsenten vaali 149 
» kokoonpano 40* 
» kokoukset 41* 
» lahjoitusrahastot 47* 
» lisämääräraha 83 
» nuorisonhuoltojaosto 52* 
» paikallisasiamiehet 50* 
» toimihenkilöt 40* 
» toiminta kansakoulu johtokuntana 40* 
» tulot ja menot 56* 
» turvattomain lasten osasto 48* 
» ylim. apulaista varten myönnetty määräraha 246 

Lastensuojelulautakunta, uuden toimen perustaminen sinne 137 
Lastensuojelutoiminta, sitä varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat . . 107 

» tulot siitä vuoden 1930 tulosäännön mukaan 118 
Lastentarha, ks. Kansanlastentarhat. 
Lastentarhan huoneisto 40 
Lastenvalvoja E. A. Aaltiolle myönnetty virkaero 139 
Lastenvalvojan vaali 141 
Latvia, kaupungin edustajain käynti siellä 151 
Laulukuoron avustaminen 96 
Lausunto, kuorma-ajuritaksaa koskeva 143 

» eräiden alueiden yhdistämistä kaupunkiin koskeva 144 
Lautakunnat , ks. Vaali. 
Lauttasaari, kahden käymälän rakennuttaminen sinne 205 

» liikenne sinne 52, 120* 
» neuvottelut maanomistajain kanssa tilusvaihdoista siellä 271 
» sen kansanpuiston puiden harventaminen 198 
» » laivalaiturin korjaaminen 207 
» » uimarannan siistiminen ja puhdistaminen 207 
» siellä olevan kaivon kuntoonpaneminen 207 

Leikin edistämistä varten, määräraha 240 
» järjestäminen lapsille 52* 

Leikkikenttien hoito ja kunnossapito 198 
» järjestäminen 48, 49, 50, 175 

Lennätin- ja postitalon tonttipaikka 14 
Lentokoneiden liikennemaksujen arvioiminen 57 
Lepokotiyhdistyksen, Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien, avustaminen . . . . 239 
Leppäsuon alueen hallinta- ja lunastusoikeuden pakkolunastaminen 10, 153 
Lihan jälkitarkastus 128 
Lihantarkastamon henkilökunnalle, virkalakkien hankkiminen . 245 

» huoneisto 192 
Lihantarkastusta koskeva sopimus, Haagan kauppalan kanssa tehty 145 
Liikenne, kaupungin satamain jää-, toimenpiteet sen helpottamiseksi 201 

» kansanpuistoihin kohdistuva 52, 263, 120* 
Liikenne-elokuvien esittäminen 247 
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Liikennemaksujen palauttaminen 57 
» suorittaminen, vapautus siitä 57 
» veloittaminen 9* 

Liikennemaksutariffi 57, 8* 
Liikenneolot, Kauppatorin 26, 271 
Liikenne veron suorittaminen, vapautus siitä 214 
liikennevälineet Helsingissä, niitä koskeva selostus 28 
Liikenneväylä Länsisatamasta Pasilaan, Vallilaan ja Kallioon 4 

» Rautatiekaduilta Turuntielle, sitä koskeva sopimus 15 
Liikenneväylän järjestäminen Länsisatamaan 4, 13 
Liikenneyhteydet, kansanpuistojen 207 
Liikenteen järjestely, toimenpiteet sen johdosta 200 
Liittäminen kaupunkiin, Helsingin läheisyydessä olevien alueiden 144 
Liljebladin, Alma, lahjoitusrahasto 257—258 
Linnoitustöiden aiheuttaman vahingon korvaaminen 218 
Lippujen, kaupungin, lainaaminen 175, 239 
Lisämäärärahani kirjanpito 87 
Loistojohdon, Ruumiskarin, siirtäminen 194 
Loman, nautt imatta jääneen, korvaaminen 233 
Loviselundin alueen vuokraoikeuden pidentäminen 165 
Luetteloimismaksun, koirain, vahvistaminen 214 
Luistinradat 179, 111* 
Luistinurheilun edistämiseksi, määräraha 241 
Lumenkaatopaikat 178 
Lunastaminen, kalastustorpan 155 

» obligatioiden 210 
» tonttien, ilman huutokauppaa, oikeus siihen 151 

Luonnonpuistot, ks. Kansanpuistot. 
Luontoiseduista, nautituista, vahvistetut poistot 221 
Luontoisedut, palomiehistön, niiden arvioiminen 62 

» sairaalain viranpitäjäin nautt imat 63 
Luoto, saari, siellä olevan ravintolarakennuksen myyntitarjous 8* 
Luoton, tilapäisen, myöntäminen kaupungille 208 
Luovuttaminen, tonttien . 153 
Lupa asettaa kilpiä, ilmoituksia y. m. mainoslaitteita 173 

» hajoituskaivojen teettämiseen 175 
» harjoittaa ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden kauppaa 142 
» » huutokauppaliikettä 142 
» » metsästystä 181 
» » rohdoskauppaliikettä 142 
» » työnvälitystä 142 
)> istuttaa puita 180 
» kaataa puita 180 
» käyttää kaupungin puistoja, aukioita y. m 176 
» » tornirakennusta 124, 125, 185 
» myydä alkoholipitoisia aineita 142 
>/ omistaa kiinteistöjä 143 
» ottaa jäitä 180 
» » soraa ja hiekkaa 180, 198 
» perustaa sairaala 123 
» pitää luistinrataa 179 
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Lupa pystyttää pylväitä 1 / 1 

» rakennusten säilyttämiseen 
» rakentaa autovaja y. m. . . 
» » kuormauskoroke 
» » muuntaja-asemia. 174 
» » petroolisäiliö 23, 24, 182 
» teettää kelkkamäki . . . . . . .'. 179 
» » rakennuksia 123, 181 
» vetää johtoja . 29 
» » radioantenneja 171 
» » raiteita 174 

Lämmittäjäin kurssien osanottajille, määräraha . . 240 
Lämpökeskus, korttelien n:o 37, 40 ja 41 talojen yhteinen, lupa teettää . 29 
Lämpöteknikon antama kertomus 136* 
Länsisatamaan, liikenneväylä 4, 13 
Länsisataman laajennustyöt 117 
Länt. Pihlajasaareen, aurinkokylpypaikan järjestäminen . . . . . . . 206 

» » käymäläin rakennuttaminen 205 
» Pihlajasaaren erään huvilan osto .·••. 204 

» » huvilain valvonta 207 
» » » vuokralleanto 189 
» » kansanpuiston lisämääräraha 250 
» » laivalaiturin kuntoonpaneminen 207 
» » liikenne 52, 120*, 121* 

Lääkekaappien hankkiminen urheilukentille . . 249 
Lääkkeitä varattomille henkilöille, aluelääkärien oikeus köyhäinhoitolautakunnan 

kustannuksella tilata . . 21* 

Maa-alueiden osto 12—13 
Maan hankkiminen katujen laajentamista varten 13, 10 

» luovuttaminen Pakinkylän läpi rakennettavaa tietä varten 163 
» pakkolunastanvnen Imatran voimalaitoksen tarpeisiin 154 
» » Oulunkylästä Tuomarinkylään rakennettavaa tietä varten 152 

Maantiekysymyksiä, Helsingin kaupunkia koskevia .·-. 147 
Maantien, uuden, rakentaminen Helsingin ja Porvoon välille 143 
Maanviljelystiedustelu, tilastokonttorin toimeenpanema 4* 
Maarajat, kaupungin satama-alueiden · . 10 
Maatalouskonttorin antama kertomus 113* 

» lisämäärärahat 250 
Maatalouslautakunnan antama kertomus 113* 

» jäsenten vaali 150 
» ylitetyt määrärahat 86 

Maatalousnäyttelyn, X I I I yleisen, paikka : . . . . . . . . . 22 
Maatilain, kaupungin, hoito 111* 

» » lisämäärärahat 86 
» osto 11—13, 110 

Maidon, kaupunkiin tuodun, bakteriologinen tarkastus 130 
Maidontarkastamo, sen määräraha 245 

» uuden viran perustaminen sinne 130 
Maidontarkastus, todistus sen toimittamisesta 263 
Mainoslaitteita, lupa asettaa 173, 174 



Hakemisto. 167* 

Maistraatin vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 102 
Maito- ja elintarveteollisuus, tonttien varaaminen sen tarpeisiin 155 
Maitolaboratooriin, uusien toimien perustaminen 136 
Maitonäytteiden hankkiminen, määräraha sitä varten 105 
Maitopisarayhdistyksen avustaminen 92 
Majoituslautakunnan antama kertomus 76* 

» viranpitäjäin palkkiot 79 
Makkarakauppa kaupungin kaduilla 128, 172 
Makkien puhtaanapito 145* 
Maksut huvittelupaikkojen käytöstä 205 

» Kulosaaren sillan yli kulkemisesta 214 
» niiden periminen ulosottolaitoksen toimesta 14* 
» oikeudesta aidata kaupungin maata 215 
» rakennuskonttorin suorittamista töistä kannettavat 215 
» urheilukenttien käytöstä 175 

Malmin-Tapaninkylän kaupunginasemakaava 145 
» » liittäminen kaupunkiin 145 

Maria-yhdistyksen avustaminen 93 
Marian sairaalaan, kojeiden ja koneiden hankkiminen 82 

» » sähkö- ja radiojohtojen vetäminen 202 
» » uusien toimien perustaminen 136 
» » ylihoitajattaren apulaisentoimen perustaminen 137 
» sairaalan korjaus- ja sisustustyöt 39 
» » lastenosaston lääkärintoimet 140 
» » määrärahat 82, 106, 246 
» » toimien uudestaanjärjestäminen 134 

Martikainen, O., yli-insinööri, valittu kaupungininsinööriksi 141 
Martta-yhdistyksen avustaminen 93 
Matalikon poistaminen 8 
Matka-avustuksia, myönnettyjä 87, 242—244, 21 
Matkakertomuksia, kaupungin apurahainsaajain antamia 264 
Matkustussäännön, kaupungin viranhaltijain, vahvistaminen 126 
Menosääntö, kaupungin, vuoden 1930 99, 101 

» poliisilaitoksen 63 
Merimiesten työnvälitys 95 
Merisataman varastopaikkoja koskevia määräyksiä 160 

» varastopaikkojen vuokraaminen 160 
Metsien, kaupungin, hoito 134 
Metsästysoikeus, myönnetty 181 
Mielisairaala, ks. myös Nikkilän sairaala. 
Mielisairaalan, uuden, rakennuttaminen 36 
Mielisairaita henkilöitä varten, sairassijain lisääminen 39 
Molander, E., kaupungininsinööri, hänelle myönnetty virkaero 139 
Moottoriajoneuvojen, kaupungin, verovapaus 214 
Muistolahjan antaminen sihteeri K. Reinille 255 
Mukavuuslaitoksen siirtäminen ja laajentaminen 205 
Mukavuuslaitokset, Kaivopuiston ja Kaisaniemen, niiden sulkeminen 261 

» ks. myös Käymälät. 
Munkkisaaren alueiden vuokralleanto 23, 159 
Museo, kaupungin, ks. Kaupunginmuseo. 
Musiikkilautakunnan antama kertomus 105 



168 * Hakemisto. 

Musiikkilautakunnan jäsenten vaali 149 
Mustasaaren liikenne 120* 
Mustikkamaa, kahden laiturin rakentaminen sinne 207 

» liikenne sinne 207, 120*, 121* 
» siellä olevien alueiden vuokraaminen 168 
» » » rakennusten osto 204 
» uuden uimalaitoksen teettäminen sinne 38 
» ylim. yövartijan palkkaaminen sinne 250 

Muuntaja-asemia, lupa rakentaa 174 
Myynti, kasteluvaunujen 257 

» romun 257 
» tonttien 17, 18, 19, 153 

Mäkelän alueen tonttien varaaminen 155 
» » uusi jaoituskaava 3 
» teollisuusalueen rakennusjärjestys 122 
» tontteja vuokrattaessa noudatettavia määräyksiä 23 

Mäntysaari, anomus saada lunastaa 155 

Naisammattiosastojen käsityöseuran avustaminen 92 
Naisten työtuvan johtokunnan antama vuosikertomus 98* 

» » » vaali 266 
» » tulojen käyttö 212 

Narinkkakauppa 41, 171 
Nikkilän sairaalaan, uuden vedenottopaikan hankkiminen 42 

» » uusien toimien perustaminen 136 
» sairaalan laajentaminen 35 
» » uudistyöt 37 
» sairaalarakennukselle, järjestysmiehen palkkaaminen 249 

Nobel Standard osakeyhtiön Suomessa säiliöiden y. m. piirustusten hyväksyminen 185 
Normaalikellojen lämmittäminen 200 
Nosturi Rahapajani-annassa, sille sattuneen vahingon korvaaminen 218 
Nosturit kaupungin satamissa, niiden määrärahain ylittäminen 81 

» niiden hankkiminen rakennuskonttorille 85 
Nuorisonliuoltojaosto, lastensuojelulautakuiman 52* 
Näköalatornin rakennuttaminen Korkeasaarelle 207 
Näyttelyä varten, Berliinin matkailu-, määräraha 239 

Obligatioiden arvonta 210 
» lunastaminen 210 

Ohjesääntöjen, työväenopistojen, vahvistaminen 132 
Oikeus kuolinpesälle palkan nostamiseen 238 
Oikeusaputoimiston huoneisto 192 

» johtokunnan jäsenten vaali 118 
» toiminta 78* 

Oikeusaputoimistoon, uuden toimen perustaminen 135 
Olaus-Petri seurakunnalle myönnetty rakennusajan pidennys 126 
Olin, B., kunnallinen ammattientarkastaja, hänelle myönnetty virka-ero 139 
Omaisuus, kaupungin, sille finanssitilastossa annettu arvo 262 

» » ks. myös Kiinteä omaisuus. 
Omakotialueilla, puutarhaviljely s 89* 
Omakotitontit, Kumpulan, niiden vuokramaksun suorittaminen 156 



Hakemisto. 169* 

O m i ii bu s a u t o 1 ii ke n n e Fredrikinkadulla 28 
» sitä koskevia kysymyksiä 179 

Oopperaesitykset, kaupunginorkesterin avustamat 107* 
Oopperaesityksien, ruotsinkielisten, järjestäminen 109 
Opetuksen kuuntelu ja harjoittelu kansakouluissa 132 
Opetus-ja sivistyslaitokset, niitä varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrä-

rahat 107 
» » » tulot niistä vuoden 1930 tulosäännön mukaan . 118 

Opintomatkaa varten myönnetyn virkavapauden ajalta, oikeus nauttia palk-
kaa . 70, 223 

Oppisopimukset, ammattioppilaslautakunnan luetteloimat 90* 
Osakeyhtiö, Hietalahden sulkutelakka ja konepaja-, Munkkisaaren vuokraaminen 

sille 23 
» Marjaniemen huvilayhdyskunnalle myönnetty lupa Kulosaaresta Puo-

dinkylään vievän ajotien parantamiseen . 198 
» Nobel Standardille myönnetty vuokraoikeuden pidennys Sörnäisten 

niemekkeellä oleville alueille 165 
» Stockmannille, talojen kauppahinnan suorittaminen . 212 

Osakkeiden osto 56, 211 
Osto, desinfioimisuunin 38 

» erikoiskoneiden, rahatoimikon t torille 80 
» hevosten poliisilaitokselle 81 
» kaluston, kaupungin virastoille 252 255 
» koneiden ja kojeiden Marian sairaalalle 82 
» maan, katujen laajentamista varten 13 
» maatilain ja maa-alueiden 11, 12, 13, 116, 117 
» osakehuoneiston kansanlastentarhain tarpeisiin 55 
» rakennusten 31, 20 1 
» sairaidenkuljetusauton 82 
» työkoneiden rakennuskonttorille 85 
» Västra Skärgården nimisen höyrylaivan 52 

Oulunkylän ja Tuomarinkylän välistä tietä varten, maan pakkolunastaminen . . . . 152 
» kartanon isännöitsijälle, virkaeron myöntäminen 267 
» lastenkoti, palovahinkojen korjaaminen siellä 203 
» maa-alueiden osto 12 

Packalen, K., neiti, korvaus hänelle eläkeoikeuden menettämisestä 250 

Paikallisasiamieliet, lastensuojelulautakunnan 50* 
Paikka stadionille 20, 86 

» Sörnäisten paloasemalle 155 
» Topeliuksen muistopatsaalle 20 
» X I I I yleiselle maatalousnäyttelylle 22 

Pakinkylän läpi rakennettavaa tietä varten, maan luovuttaminen 163 
» rakennusten osto 31 

Pakkolunastaminen, Leppäsuon alueen hall inta-ja lunastusoikeuden 10, 153 
» maan, Imatran voimalaitokselle 151 
» » Oulunkylästä Tuomarin kylään vievää tietä varten . . . . 152 

Palauttaminen, liikennemaksujen 57 
Palkan nauttiminen sairasloman ajalta, työntekijäin oikeus siihen 90 

» » virkavapauden aikana, oikeus siihen . . . . 68—70, 90, 223, 231 
Palkankorotusanomuksia, evättyjä 66 

Ktinnall.kert. 1929. 22* 



170 * Hakemisto. 

r;* 

Palkankorotusanomuksia, hyväksyttyjä 6;>, 219 
Palkanlisäyksiä, evä t ty jä henkilökohtaisia 64 

» myönne t ty jä henkilökohtaisia 63 
» ks. myös lkälisäyksiä. 

Palkansäästöt , siviiliviraston leski- ja orpokassalle 65 
Palkat , kaupungin työntekijöille vahvistetut 90, 233 

» » viran pitäjille vahvis te tut 219 
Palkkausjärjestelmän, kaupungin, tarkistus 219 
Palkkiot, eri tehtävis tä myönnety t 231 

» vahvistetut 78, 79, 80 
Paloasemalle, Käpylän, miehistön ottaminen 135 
Paloaseman paikka, Sörnäisten 155 

» teet täminen Räpylään 31 
Palokunnan alipäällystön ikäkorotukset 71 

» avustusrahastot 18* 
» käyt täminen järjestyksen ylläpitämiseen 120 

Palolaitokseen, uusien toimien perustaminen 135 
Palolaitoksen henkilökunnan luontoisetujen arvioiminen . 62 

» määräraha 104, 215 
» sairaankuljetus vaunut 17* 

Palomiehistön terveydentila 17* 
Palosaaren ja Rorkeasaaren välisen sillan rakentaminen 207 
Palosuojelu, kansanpuistojen 256, 121* 
Paloteiden rakennuttaminen Sörnäisten niemekkeelle 169 
Palotoimikunnan an tama kertomus 15 

» jäsenten vaali 149 
Palovahingonkorvausten, myönnet ty jen , käy t tö 203 
Palovahingot 17* 
Palovakuut taminen, kaupungin kiinteistöjen ja irtaimistojen 205, 219, 4* 
Pant ter inäyt te ly Palosaaressa 212, 122* 
Parantolahoidon lisämääräraha 83 
Parantolan avustaminen 94 
Pasilaan, kaasujohdon ulottaminen 44 

» kaupunginkirjaston haaraosaston perustaminen 84, 133, 65* 
» liikenneväylä Länsisatamasta 4 

Pasilan asutusalueen laajentaminen 3 
» kauppaliallialueeii vuokraaminen 159 
» kauppahallin myynt i 204 
» lastenseimen avustaminen 92, 95 
» uuden haarakir jaston määrä raha t 84 

Pelastusarmeijalle myönnet ty oikeus maksut ta saada lysoolia kaupungin varastosta 239 
» tontin luovuttaminen 18 

Pelastusarmeijan avustaminen 93 
Periminen, kaupungin saatavien 260 
Perunapalstain vuokraaminen 163 
Pesulaitoksen, kunnallisen, perustaminen ammattipesi jät täri l le 87* 
Petas-nimisen maatilan osto 12 
Petersonin kodekirjan hankkiminen rahatoimikamariin 255 
Petroolin varastopaikoiksi, alueiden vuokraaminen 160 —161 
Petroolisäiliöiden rakentamisluvat 23, 182 
Pidennys, vuokraoikeuden 23, 24, 25, 26, 163, 164 



Hakemisto. 171* 

Pientenlasteiikodin, Sofianlehdon, rakennuttaminen - 122, 130* 
Pihamaan, yhteisen, järjestäminen 170 
Pihlajasaari, ks. Länt. Pihlajasaari. 
Piirustukset, kaupunginvaltuuston hyväksymät 26, 31, 38 

» rahatoimikamarin hyväksymät 184, 185 
Piirustuksia, terveydenhoitolautakunnan oikeus tarkastaa . . . . 185 
Piirustusten hyväksyminen, kirkkorakennuksen 26 
Pohjoismaiden hallinnollisen liiton yleisen kokouksen avustaminen . . . 97 

» kuuromykkäkongressin määräraha 97 
Poikakotisäätiö, ks. Helsingin poikakotisäätiö. 
Poikkileikkauksen muuttaminen, Hesperiankatujen 122 
Poliisilaitoksen autovajan laajentaminen 38 

» huoneistoissa suoritetut korjaustyöt 202 
» huoneistot 192 
» menosääntö 63 
» määräraha 81, 104, 245 

Poliisitalon, Vallilan, tonttipaikka 22 
Polttoainekulutus kaupungin kiinteistöissä 4* 
Portaiden rakentaminen, eduskuntatalon pengermäin 
Porvoon ja Helsingin välisen uuden maantien rakentaminen . 113, 147 
Posti- ja lennätintalon tonttipaikka 14 
Postimaksuvapaus, terveydenhoitolautakunnan kirjeenvaihdon 62 
Puhelimien hankkiminen kaupungin virastoihin 256 

» % lisämääräraha sitä varten 86 
Puhelinkaapelin, uuden, vetäminen Korkeasaareen 194 
Puhelinkaapin rakennuttaminen 201 
Puhtaanapito, sitä varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 114 

» Suomenlinnan puistikkojen 199 
Pulitaanapitoliallituksen antama kertomus 141* 

» jäsenten vaali 150 
Puhtaanapitolaitoksen autoja varten vuokrattava autovaja 193 

» autovajan korjaaminen 40 
» kirjanpito v. m 263 
» kuormauspaikat 45 
» lisämäärärahat 86, 250 
» tulot vuoden 1930 tulosäännön mukaan 119 
% työkoneiden kannattavuuslaskelmat 60 - 62 

Puhtaanapitotyöntekijäin raitiotiematkojen järjestäminen 222 
Puiden istuttaminen 198 

» kaatamiseen ja istuttamiseen, lupa 180 
» kaupungin mailla kasvavien, hoito 198 

Puistikon, Urheilukadun varrella olevan, kuntoonpaneminen 49 
Puistoja, kenttiä y. m., oikeus käyttää 176 
Puistojen hoito ja kunnossapito 198, 199 

» uudestaan järjestely 48 
Pukinmäen huvilayhdyskunnan liittäminen kaupunkiin 145 

» » rakennusjärjestys 145 
» tienjaon aiheuttamat toimenpiteet 155 

Punainen risti, ks. Suomen punainen risti. 
Puodinkvlän-Kulosaaren välisen tien parantaminen 197 
Puranen, S., reviisori, hänelle myönnetty virkaero revisionikonttorin reviisorintoimesta 139 



72 * Hakemisto. 

Puranen, S., reviisori, valittu kaupungin kiinteistöjen väliaikaiseksi isännöitsijäkö . . 139 
Puutarhanäyttelyn aiheuttamia toimenpiteitä 175 
Puutarha viljelys omakotialueilla 89* 
Pylväiden, kaupungin kaduilla olevien, värivivahdukset 195 

» pystyttäminen, lupa siihen 171 
Pääsiäislauantaina, päätös kaikkien rahatoimikamarin alaisten virastojen pitämi-

sestä suljettuina 259 
Pöytäkirjakieli, työväenopistojen puheenjohtajaneuvoston 133 

Raastuvanoikeuden huoneistot, lämpöjohtojen teettäminen osaan niistä 201 
» puheenjohtajäin palkkiot 79 
» vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 102 
)> ylimääräisen henkilökunnan palkkaamiseksi myönnetty mää-

räraha 211 
Radioantennien vetäminen kaupungin maiden yli, lupa siihen 171 
Radioiminen, kaupunginorkesterin konserttien 107* 
Raha-asiatilasto, tilastokonttorin laatima 5* 
Rahastoa, Alma Liljebladin, koskevat määräykset 257, 258 
Rahaston, Alma Uhlenin, avustus-, korkovarojen käyt tö 258 

»> G. F. Ekholmin stipendi-, korkovarojen käyttö 99, 255 
» Gunnar Hjeitin, korkovarojen käyttö 259 
» K. H. Renlundin stipendi-, korkovarojen käyttö 258 
» kunnollisen palvelusväen palkitsemis-, korkovarojen käyttö 258 
)> R. Heimbergerin palkinto-, korkovarojen käyttö 258 

Rahastot, Rafael Ahlströmin, niiden korkovarojen käyttö 258 
Rahatoimikamariin, Petersonin kodekirjan hankkiminen 255 
Rahatoimikamarille asetettujen laskujen hyväksyminen 259 
Rahatoimikamarin asiamiesosastolla tapahtuneet kavallukset 58—60 

» asiamiesosaston toiminta vuonna 1929 273 
» autojen aiheuttamia kuluja 244 
» edustajat hallituksissa ja lautakunnissa y. m 268 
» jaostot 259 
» jäsenten vaali 148 
» kansliahuoneiston sähköjohtojen uusiminen 202 
» kanslialiuoneistoon, ilmoitusten kiinnittäminen 255 
» kokoonpano y. m 152 
» kokoukset y. m 259 
» kuulutusten ja tiedonantojen julkaiseminen 259 
» lisämäärärahat 244 
» oikeus käyttää yleisten töiden määrärahoja 87 
» postin hoitaminen 259 
» sähköosoitteen kirjaaminen 244 
» viranpitäjät 264 
» virkain siirtäminen korkeampaan palkkaluokkaan 65, 102 
» ylitetyt määrärahat 80 

Raliatoimikonttoriin, erikoiskoneiden osto 80, 102 
Rahatoimikonttorille annettu toimeksi henkilörekisterin pito kaupungin viranpitäjistä 264 
Rahatoimikonttorin huoneiston korjaukset 202 

» lattiain vahaaminen 244 
» työmenetelmä 260 
» viranpitäjät 265 



Hakemisto. 173* 

Rahatoimikonttorin virkain siirtäminen korkeampaan palkkaluokkaan 65, 102 
» » » vakinaiseen palkkasääntöön 102, 134 

Rahoitussuunnitelman laatiminen viisivuotiskaudeksi 1930—34 51 
Raiteita, lupa rakentaa . . . 174 
Raitioteiden sähköenergian tarpeen tyydyttäminen 44 
Raitioteitä koskevia kysymyksiä 201 
Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiölle, alueen vuokraaminen . . 1 5 9 
Raitiotielinjoja, uusia, varten, toimiluvan myöntäminen . . 27 
Raitiotielippujen jakaminen kansakouluoppilaille 217 
Raitiotiematkojen järjestäminen puhtaanapitolaitoksen työntekijöille 222 
Raitiotien, kaksiraiteisen, rakentaminen Räpylään 201 
Raitiotieraiteiden siirtäminen, 201 

» ylioppilastalon aukion, järjestely 29 
Raitiotievuosikortin hankkiminen eräille viranpitäjille 222 
Raittiuslautakunnalle, moottoripyörän osto 103 
Raittiuslautakunnan antama kertomus 108* 

» huoneisto 192 
» jäsenten vaali . . 148 

Raittiusopetuksen järjestäminen 108* 
Raittiustodistuksia, annettuja 110* 
Raittiusyhdistys Kilven avustaminen 93 
Rakennusajan pidentäminen 125, 185 
Rakennusjärjestys, lupa poiketa siitä 123 

» Mäkelän teollisuusalueen 122 
» määräraha uuden laatimista varten 245 
» oikeus poiketa sen määräyksistä 123 
» Pukinmäen huvilayhdyskunnan 145 
» sen pykäläin muuttaminen 122 

Rakennuskonttoriin, työkoneiden osto 85 
» uuden toimen perustaminen 138 

Rakennuskonttorin asemakaavaosaston toiminta 136* 
» geodeettisen osaston toiminta 137* 
» huonerakennusosaston toiminta 131* 
» katu- ja lokaviemäriosaston toiminta 131* 
» konepajain toiminta 139* 
» määrärahat 248 
» puisto-osaston toiminta 137* 
» satama- ja rautatieosaston huoneisto 193, 203 
» » » » toiminta 126* 
» » » » virkain siirtäminen vakinaiseen 

palkkasääntöön 134 
» tiliviraston kamreerin toimi 142 
» » toiminta 140* 
» työt, menot niistä 215 
» varasto-osaston toiminta 139* 
» vuosikertomusta koskevat toivomukset 263 

Rakennuskorkeuden määräyksistä poikkeaminen 123 
Rakennusoikeuden pidennys, Badhusgatan 14 nimiselle osakeyhtiölle myönnetty . . 9 

» » lääkärien sairaalaosakeyhtiölle myönnetty 7 
Rakennusoloja, Tukholman, valaisevien valokuvien hankkiminen 245 
Rakennuspiirustukset, ks. Piirustukset. 



174 * Hakemisto. 

Rakennuspiirustusten kuljet taminen maistraat is ta asuntotarkastuskonttori in 245 
Rakennusrajain muuttaminen 4, 7, 9, 18 

» » ks. myös Kaupunginasemakaavanmuutos. 
Rakennustarkastuskonttorin an tama kertomus ; : · · · 72* 

» määrärahat . . . 81, 245 
» vahtimestarintoimen siirtäminen korkeampaan palkka-

luokkaan 65 
Rakennusten, kaupungin, korjaukset * 40 

» » käyt tö 188 
» ostaminen, Mustikkamaalla olevien 204 
» » Pakinkylässä olevien 31 
» poistaminen 1^2, 203 
» säilyttäminen, lupa siihen 181 
» teet täminen 181, 205 

Rakennustoiminnan, yleishyödyllisen, edistämislainarahasto 81*, 86* 
Rakennustoiminta Helsingissä 5*, 72*, 74* 
Rakennusyrityksiä varten, maan aitaaminen 215 
Ratkaisemat tomat asiat, kaupunginvaltuuston diariin merki tyt . 121 
Rautatiekysvmyksiä, Helsingin kaupunkia koskevia 147 
Rautatiesuunnitelma Helsinki—Riste, kaupungin edusta ja t sitä koskevissa neuvot-

teluissa 151 
» » » sen toimikunnan avustaminen 87 
» » —Satakunta , sitä koskeva selostus 262 

Rautatiesuunnitelman, erään, tutkiminen 4* 
Ravintolain vuokralleanto 190 
Ravira taa , Kumpulan, koskeva vuokrasopimus 167 
Rein, K., sihteeri, muistolahjan antaminen hänelle 255 
Renlundin, K. H., stipendi- ja palkitsemisrahaston korkovarojen käyt tö 258 
Revisionikonttorin reviisorille S. Puraselle myönnet ty virkaero . 139 

» reviisorin vaali 139 
» vahtimestarintoimen siirtäminen korkeampaan palkkaluokkaan 65 

Riita koskeva vuokraoikeutta . v . . > v . . v> . . . . 158 
» » Pasilankadun tont t ia n :o 13 . 159 

Riste—Helsingin rautatiesuunnitelma 151 
Rohdoskauppaliikettä, lupa har joi t taa . . 142 
Romun my y n ti · · 257 
Ruoholahden varastopaikkani vuokraaminen · · 161 
Ruoka-avustusten jakaminen työttömille henkilöille 89 
Ruuanlait tokurssi t , kotitalous- ja siirtolapuutarha johtokunnan jär jes tämät 88* 

» työttömille naisille jär jes te tyt . . . . 99* 
Ruumiidenkuljetusta koskeva sopimus 251 
Ruumiskarin johtoloiston siirtäminen 194 
Ruutikellarialueen, Viikin, r a ja t 155 
Ryt ty län tilalle, määräraha muonamiehen ja ylim. tallimiehen palkkaamiseksi 84, 246 

» koulukodin sepäntoimen siirtäminen vakinaiseen palkkasääntöön 131 
» koulukotiin, Siltalan tilan liittäminen . . 12 

Räbergh, IL, toinen kaupunginlääkäri, hänelle myönnet ty virkaero . . . 139 

Saatavien, kaupungin, periminen . . . . . . . . . . 260 
Sairaala kortteliin n:o 517, lupa rakentaa . 123 
Sairaalahoitoa, maksutonta , eräiden hoi tajat tar ien oikeus saada . . . . . 70 
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Sairaalain, kaupungin, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsen-
ten vaali 

)> » hoitohenkilökunnan talviloma 130—131 
» » korjaus- ja sisustustyöt 38 
» » lisäsäännöt 129 
» » lomakevaraston hoitaminen 263 
» » määrärahat 82, 105 
» » suunnittelua koskevat päätökset 131 
» » toimien uudestaan järjestely 134 
» » työaika 129 
» » ulkopuolella asuvalle henkilökunnalle myönnetty vuokra-

avustus 136 
» » viranpitäjäin vahvistetut luontoisedut 63 
» » vuosikertomusten julkaiseminen 128 
» valtion ja kaupungin yhteisten, perustaminen 33—35, 146 

Sairaalan, punaisen ristin, tonttipaikka 22 
Sairaalat, kaupungin, uusien toimien perustaminen niihin 136 

» » ks. myös Kivelän sairaala, Kulkutautisairaala, Marian sai-
raala, Nikkilän sairaala ja Tuberkuloosisairaala. 

» y. m. kunnalliset laitokset, terveydenhoitolautakunnan oikeus niiden raken-
nuspiirustusten tarkastamiseen 185 

Sairaanhoitajatarkotiin, Hietaniemenkadun, kodinhoitajattaren palkkaaminen . . 137 
Sairaanhoitajatarkoulun lisämääräraha 83 

» oppilaiden työaika 131 
» toimien uudestaanjärjestely 135 

Sairaanhoitajataryhdistyksen avustaminen 239 
Sairaanhoito, sen määrärahan ylittäminen 82 

» sitä koskevien selontekojen julkaiseminen . 5* 
» » varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 105 
» tulot siitä vuoden 1930 tulosäännön mukaan 117 

Sairaanhoitokertomuksien julkaiseminen 5* 
Sairaankuljetusauton osto . 82 
Säiraankuljetusvaunujen, palokunnan, käyttö 17* 
Saksalaisen koulun tonttipaikka 18 
Salmisaareen johtavien raiteiden nimitys ". . 194 
Salmisaaren erään rakennuksen purkaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
Sanomalehdistölle annettavat kunnallishallintoa koskevat lausunnot 260 
Satama-alueiden, kaupungin, maarajat 10 
Satamahallinnon määrärahain ylittäminen 81 

» vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 103 
Satamahallituksen antama vuosikertomus 8* 

» jäsenten vaali 148 
Satamain, kaupungin, laajennustyöt H 7 

» » nosturien määrärahain ylittäminen 81 
Satamakannantakonttorin antama vuosikertomus 9* 

» huoneiston sähkösoittojolitojen uusiminen 202 
» toimien siirtäminen vakinaiseen palkkasääntöön 134 

Satamalaitoksen määrärahat 103, 113, 244 
» viisivuotissuunnitelma 8* 

Satamaliikennekonttorin antama vuosikertomus 9* 
Satamaliiton, Suomen, järjestämä kongressi, kaupungin edustajat siinä 150 
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Satamamaksujen veloittaminen 10* 
Satamarakennustöiden määräraha -15 
Satamat, kaupungin, jääliikenne niissä 201 
Satamatyöntekijät, asuntojen luovuttaminen heille 29 
Sclrvvanck, C. G., lääketieteenlisensiaatti, valittu terveydenhoidontarkastajaksi . . 110 
Sedmigradskyn pientenlastenkoululle, tonttien myyminen 17 

)> pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle myönnetty 
vastuun vapaus 54 

» » ja Marian turvakodin johtokunnan jäsenten 
vaali 149 

» » ja Marian turvakodin tilintarkastajain vaali . . 146 
Sekalaisia menoja varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 116 

» tuloja vuoden 1930 tulosäännön mukaan 119 
Seurasaaren liikenne 120* 
Sielunterveysseuran avustaminen 92 
Siirto, määrärahojen 87 

» vuokraoikeuden 165, 167 
Siirtolapuutarhat, toiminta niissä 87* 
Siirtolapuutarhayhdistykselle, määräraha 250 
Sillan aitaaminen, Vilhonvuorenkadun varrella olevan 194 
Sillman, E., lääketieteenlisensiaatti, valittu aluelääkäriksi 140 
Silta Sörnäisten satamaradan yli 46 
Sillain, kansanpuistojen, kuntoonpaneminen 207 

» Vantaanjoen yli vieväin, kunnossapito 18 
Siltalan tilan osto 12 
Sivistyslaitoksia varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 107 
Sivistysyritysten, avustettujen, valvonta 106* 
Sivuvirkoja, viranpitäjäin oikeus pitää 267—268 
Sjölund, J., eläinlääketieteen tohtori, valittu eläinlääkintäbakteriologiksi 140 
Sjöströmin, O., leskirouva, testamenttimääräykset . 99 
Sofianlehtoon rakennettavan pientenlastenkodin piirustukset 122 
Soittolavan rakentaminen kortteliin n:o 702 . . . . . . . . . . . . 205 
Sokeain hieroinalaitokselle, määräraha 95 

» ystävät nimisen yhdistyksen avustaminen 93 
Sokeille henkilöille myönnetty oikeus torikaupan harjoittamiseen 170 

» » työn järjestäminen 235 
Sopimuksen tekeminen Haagan kauppalan kanssa lihantarkastuksesta 145 
Sopimus koskeva Korkeasaaren ravintolaa 190 
Soran ottamiseen myönnetty lupa 198 
Sosialilautakunnan antama vuosikertomus 81* 

» jäsenten vaali 148 
» kunnallisten työväenasuntojen hallintojaosto 81*, 85* 
» tontinvuokrajaosto . . . . 81*, 86* 
» vahtimestarintoimen siirtäminen vakinaiseen palkkasääntöön . . 134 
» yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahaston hal-

lintojaosto 81*, 86* 
Sotaväen ravintoannokset rauhan aikana 143 
Stadionin paikka 20 

» sijoittamista koskevan aatekilpailun järjestäminen, määräraha siihen . . 86 
Stadionkomitean jäsenten vaali 21, 146 
Stadionsäätiön jäsenten vaali 150 
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Slaiidardisoiniistyön, Suomen, avustaminen 87 
Stipendejä, myönnettyjä 99, 242—243 

» ks. myös Matka-apurahoja. 
Sturenkadun sillan kustannusten jako M 

» silta, työt siellä 195 
Suomen kunnallisteknillisen yhdistyksen vuosikongressin avustaminen 96 

» kunnallisten huolto työntekijäin liiton vuosikokouksen aiheuttamat toimen-
piteet 21* 

» lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 92, 95 
» merimieslähetysseuran avustaminen 92 
» petroolintuonti osakeyhtiö Masutille myönnetty oikeus autovajan ja varasto-

rakennuksen rakennuttamiseen 185 
» punaiselle ristille, tontin luovuttaminen 22 
» sairaanhoitajatarliiton avustaminen 92 
» satamaliiton järjestämä kongressi, kaupungin edustajat siinä 150 
» standardisoimistyön edistämisyhdistyksen avustaminen 87 
» työväen raittiusliiton avustaminen 93 
» vankeusyhdistyksen avustaminen 92 

Suomenlinnan puistikkojen puhtaanapito 199 
Suomenlinnassa, kunnallisverotus 58 
Suomi-seuran avustaminen 239 
Suunnitelma, viisivuotiskautena 1930—34 suoritettavien uudistöiden ja hankintojen 51 
Suvilahden kasarmin luovuttaminen satamatyöläisille 29 
Svea-nimisen huvilapalstan osto Oulunkylästä 12 
Sähköenergian hankintasopimus 126 
Sähköenergian tarpeen tyydyttäminen, raitioteiden 44 
Sähkökeskuksen, eräiden talojen yhteisen, teettäminen 29 
Sähkölaitokseen, uuden toimen perustammen 138 
Sähkölaitoksen höyrykattilalaitteen suurentaminen 44 

» jolitojentarkastajantoimen siirtäminen vakinaiseen palkkasääntöön 134 
» laajentaminen 117 
» määrärahain ylittäminen 84 
» määrärahat 84, 111, 248 
» tulot vuoden 1930 tulosäännön mukaan 118 
» virkain siirtäminen korkeampaan palkkaluokkaan 66 

Sähkövirran vastaanottaminen Imatran voimalaitoksesta, laitteet sitä varten 44 
Sääntö kalastuksen harjoittamisesta kaupungin kalavesissä, sen muuttaminen . . . . 8* 
Sääntöön, kaupungin sairaalain, laadittava lisäys 129 
Sörnäisten niemekkeelle, autovajan ja varastosuojan rakennuttaminen 185 

» » teiden ja vesijohtojen teettäminen 169 
» » öljysäiliön y. m. rakennuttaminen 182 
» niemekkeellä olevien alueiden vuokralleanto 23, 24, 162 
» » » » vuokraoikeuden pidentäminen 165 
» osakeyhtiön tarjous luovuttaa vuokra-alueensa kaupungille 271 
» paloaseman paikka 155 
» satamaradan yli, katusillan rakentaminen 46 

Taideteollisuuskeskuskoulun johtokunnan jäsenten vaali 150 
Taideteosten sijoittaminen kaupungin istutuksiin 256 
Taidetta kouluihin nimisen yhdistyksen avustaminen 91 
Taivallahden luo, kasarmirakennusten teettäminen 201 

Kunnall. kert, 1929, 23* 
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Taksa, kuorma-ajuri- , ehdotus siksi 1 
Taksoituslautakunnan jäsenten palkkionko ro tus 80 
Tallbacka, Tuurholmassa oleva huvilapalsta, sen vuokraoikeuden pidentäminen . . . . 20 
Tallqvist, II., eläinlääketieteen tohtori, val i t tu teurastamon johtajaksi 1 10 
Talojen, kaupungin, korjaustyöt 10 

» puhtaanapi to 145* 
Talousarvio, Hyvösen lastenkodin, rahatoimikamarin vahvistama 217 

» kaupungin, vuoden 1930 99, 201 
Talousarvioehdotuksen, viisivuotiskaudelle 1930—34, laatiminen 51 
Talousarviovaliokunnan jäsenten vaali 110 
Talouskurssien järjestäminen työttömille naisille 235, 99* 
Tampereen kaupungin perustamisen muistojuhla, kaupungin edusta ja t siinä 151 
Tanssilavan rakentaminen kortteliin 11:0 702 205 
Tapaninkylän-Malmin kaupunginasemakaava 1 15 

» » liittäminen kaupunkiin 1 15 
Tapaturma työssä, kunnan työnteki jöi tä kohdannut 120*, 118* 
Tapaturma vakuut taminen, kaupungin työntekijäin 233 
Tariffi, liikennemaksu- 57, 8* 
Tarjoiluliinnastot, kansanpuistojen ravintolain 211 
Tarkastajaneuvoston, kaupungin kansakoulujen, johtosäännön vahvistaminen 132 
Tarkastusmiesten, kaupungin kiinteän omaisuuden, vaali 148 
Tasoittaminen, katujen 47, 48 
Taulukko valaiseva kaupunginkassan tilaa 55 
Tavaraliikenne Helsingissä, sitä koskevan tullisäännön muuttaminen 8* 
Teatterien avustaminen 109 
Teatteriesplanaadi, Topeliusmuistomerkin sijoittaminen sinne 20 
Teat ter inäytännöt , kaupunginorkesterin avus tamat 107* 
Tehdastonttien vuokralleanto 159 
Teiden kunnossapito 197 
Tekijänoikeudesta myönnet tävä korvaus 248 
Teknilliset laitokset, kaupungin, evä t ty palkankorotusanonuis niiden eräille työn-

tekijöille 89 
» » » niiden hallituksen puheenjohtajan, varapuheen-

johta jan ja jäsenten vaali 149 
» » » niiden johtajain palkkajärjestely 135 
» » » » määräraha 110, 248 
» » » » määrärahain ylittäminen 81 
» » » tulot niistä vuoden 1930 tulosäännön mukaan . . 118 
» » » yli johtajanviran perustaminen niihin 135 
» » » ks. myös Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Vesijohtolaitos. 

Teollisuusalueen, Mäkelän, laajentaminen 3 
» » rakennusjärjestys 122 

Terveydenhoidon, kaupungin, selontekojen julkaiseminen 5* 
» määräraha 82, 101 

Terveydenlioidontarkastajan vaali 110 
Terveydenhoitolautakunnan jäsenyydestä, vapautus 147 

» kirjeenvaihdon postimaksu vapaus 02 
» oikeus kunnan sairaalain v. m. laitosten piirustusten 

hyväksymiseen 185 
Testamentin, kaupungin hyväksi tehdyn, vastaanottaminen 99 
Teurastamon johtajan vaali 140 
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Tie Kulosaaresta Puodinkvlään, sen parantaminen 197 
» Oulun kylästä Tuomarinkvlään, maan pakkolunastaminen sitä varten 152 
» Pakinkylän läpi, maan luovuttaminen sitä varten 163 

Tienjako Pukinmäellä, sen aiheuttamat toimenpiteet 155 
Tilasto, kaupungin raha-asiain 262 
Tilastokonttorin huoneisto 193, 202 

julkaisut 128, 2* 
» menot ja tulot 6* 
» määräraha 245 
» viranpitäjät 266, 1* 
» vuosikertomus 1 * 

Tilat, ks. Maatilat ja Huoneistot. 
Tilinpäätös, kaupungin, vuoden 1928 54 
Tilintarkastajain vaali 146 
Tilusvailitosopimus, valtion kanssa tehty 5, 14, 204 
Toimien, kunnan, lakkauttaminen 139 

» » siirtäminen vakinaiseen palkkasääntöön 134 
» » uudestaan järjestäminen 134 
» » uusien, perustaminen 135, 136, 137, 138 

Toimikunta avustusten jakamista varten työttömille henkilöille, sen antama selon-
teko 234 

» avustusten jakamista varten työttömille henkilöille, sen asettaminen . . . . 271 
Toipumakodin avustaminen 94 
Toiselle kaupunginvoudille, määräraha 244 
Toivolan koulukodin korjaustyöt 40 
Tontinrajain korkeusmääräykset 122, 200 
Tontit, luettelo myytäväksi tarjotuista 151 

» rahatoimikamarin myymät 153 
» X I I I kaupunginosan, eräitä niitä koskevat määräykset 154 

Tontti 11:0 9 Dagmarin kadun varrella, sen myyminen saksalaiselle kouluvhdistyk-
selle 18 

» » 1 Kaisaniemenkadun varrella, evätty anomus saada lunastaa 20 
» )> 1 » » sen kauppahinnan suorittamisen lyk-

kääminen 153 
» » 7 korttelissa 11:0 474, sitä koskevan tilus vaihtosopimuksen toteuttaminen 5 
> » 13 Pasilankadun varrella, sitä koskeva riita 159 
» » 12 Runeberginkadun varrella, sen myynti 19 

Tonttien jakaminen 8 
» lunastaminen ilman huutokauppaa, oikeus siihen 154 
)> » Länsisataman liikenneväylää varten 13 
» luovuttaminen 18—19, 153 
» Mäkelän, vuokraaminen 23 
» myyntitarjouksia, evättyjä 14 
» n:o 11 ja 13 Kaisaniemenkadun varrella, pidennetty rakennusaika 185 
» » 2 ja 4 Kaivokadun varrella, kadunosien kunnossapito 196 
» varaaminen 155 
» yhdistäminen 8 

Tonttijaoituksen muuttaminen 9 
Tonttipaikka, Herttoniemen kansakoulun 163 

» poliisitalon 22 
» posti- ja lennätintalon 14 
Kunnall. keri. 1929. 24* 



462 * Hakemisto. 

Tontt ipaikka, sairaalan 22 
» Vallilan kirkon , 155 

Topeliusmuistomerkin paikka 20 
Torikauppa 41, 170 
Torkkelinpuistikon is tut taminen, määräraha sitä varten 49 
Tornirakennuksia, lupa käy t tää 124—125, 185 
Torppa, J . R., filosolianmaisteri, vali t tu ti lastokonttorin aktuaariksi 1* 
Toukolan olojen johdosta esitetty valitus 50 

» vuokra-alueen siistiminen 170 
Tuberkuloosihuoltotoimisto, kirjojen ja sanomalehtien hankkiminen sinne 105 

» tes tamentt i sen hyväksi 251 
Tuberkuloosisairaala, sitä varten myönnet ty l isämääräraha 35 

» uusien toimien perustaminen sinne 130 
Tulensammutuskojeiden hankkiminen 257 
Tulipalot 15* 
Tulirokkokulkutaudin aiheuttamia menoja 82 
Tullikamarin huoneistojen laajennus- ja sisustustyöt 202 
Tullipostiosaston huoneisto Katajanokal la , sen sisustaminen 202 
Tullisäännön muut taminen, sen a iheut tamat toimenpiteet 8* 
Tu lo - j a omaisuusveron periminen ulosottotietä 12*— 13* 

» » omaisuusverotuslautakunnan jäsenten vaali 150 
Tulosääntö, kaupungin, vuoden 1930 117 
Tunneleita kortteleista nro 215 b ja 215 c valt ionrautateiden alueelle, lupa raken-

taa 15 
Tuomarinkylään rakennet tavaa t ietä varten hanki t tava maa 152 
Turun kasarmialueen hankkiminen kaupungille 16 

» kaupungin 700-vuotismuistojuhla, kaupungin edustajat siinä 150 
utki ja lautakunnan jäsenten palkkionkorotus 80 

» » valitseminen 148 
Tuulaakimaksu vuonna 1929 57, 8*, 10 
Tuurholman huvilapalstani käyt tö 156 

» » vuokra-ajan pidentäminen 26 
» kansanpuiston liikenneyhteys 207 
» tilan hoito 206 
» » osto 11, 117 

Työaika kaupungin sairaaloissa 129 
» ulosottoapulaisten i . . 128 

Työehtosopimukset kaupungin töissä, evä t ty anomus sen käytäntöönottamisesta . . 89 
Työsopimuksen irtisanominen 89 
Työkalujen hankkimista varten myönnet ty määräraha 249 
Työkoneiden kannat tavuuslaskelmat , puhtaanapitolai toksen 60— 62 

» osto rakennuskonttorille 85 
Työlaitoksen, miesten, toimien täyt täminen 21* 

» » toiminta 26*, 39* 
Työmaat , kaupungin, kieltolain noudat taminen niillä 263 
Työnhakemukset työnvälitystoimistossa 92* 
Työntekijäin, kaupungin töissä olevain, kesälomat 125*, 148* 

» » » » oikeus naut t ia palkkaa sairauden ajal ta . . . . 90 
» » )> » palkat 90, 233, 124* 
» » » » työsopimuksensa irtisanominen 89 

Työnvälityksen harjoittamiseen myönne t ty lupa 112 
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Työnvälityksestä myönnetty valtionapu 210 
Työnvälitysosasto, merimiesten 95* 
Työnvälitystoimiston haaraosaston perustaminen 89, 262 

» henkilökunta 91* 
>> johtokunnan antama vuosikertomus . 91* 
» » jäsenten vaali 148 
» määräraha 245 

Työsuhteet Helsingissä vuonna 1929 96* 
Työt, ks. Yleiset työt. 
Työteho puhtaanapitolaitoksella, sitä koskeva selvitys 61 
Työttömyyden aiheuttamat köyhäinhoitomenot 83 

» lieventämistä tarkoit tavat toimenpiteet 88--89, 213, 233, 22*, 34 
Työttömyys, ks. myös Hätäaputyöt . 
Työttömät henkilöt, avustusten myöntäminen heille 233- 235 

» konttoristit y. m., toimenpiteet heidän avustamisekseen 88 
» naiset, ammattikurssien järjestäminen heille 98 

Työtupa, kaupunkilähetyksen, sen avustaminen 235 
» köyhäinhoitolautakunnan, sen huoneisto 192 
» » » toiminta 21*, 34 
» » » valmisteiden myynti 21 

Työtupaan, köyhäinhoitolautakunnan, uuden toimen perustaminen 137 
Työväen mielenosoituksen aiheuttamat toimenpiteet 120 
Työväenasunnot, ks. Kunnalliset työväenasunnot. 
Työväenjärjestöjen tiedonantaja, kaupungin ilmoitusten julkaiseminen siinä 121 

» » sen tilaaminen kaupunginkirjaston lukusaleihin 121 
Työväenopistoihin, taloudenhoitajantoimen perustaminen 138 
Työväenopistojen johtokuntain jäsenten vaali 147, 149 

» määräraha 248 
» puheenjohtajaneuvoston pöytäkirjakieli . .' 133 
» » sihteerin palkkio 79 
» vahvistetut ohjesäännöt 132 
» valtionapu 118 

Täytemaan vastaanottaminen, sen määrärahain ylittäminen 85 
Töölön seurakuntatalo, vesi- ja viemärijohtojen teettäminen sinne . 43 

» sokeritehtaan viereisen kujan siistiminen 169 

Uhlenin, Alma, rahaston korkovarojen käyttö 258 
Uimalaitoksen, Mustikkamaan, hyväksytyt piirustukset 38 

» paikka 269 
» rakentaminen Kyläsaareen 50 

Uimalaitosten, kaupungin, käyttö 189 
Uimapaikkojen osoittaminen 206 
Uimaranta, Hietaniemen, määräraha sitä varten 247 

» » sen kuntoonsaattaminen 53 
Uivaatelakkaa varten varattava paikka , 23, 8 
Ulkoilmamusiikin esittäminen 109. 248, 107 
Ulkoilma valokuvausta, oikeus harjoittaa 172 
Ulosottoapulaisten työajan vahvistaminen 128 
Ulosottolaitoksen tarkastajan antama kertomus 12 

» ' vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 102 
Urheilukentille, lääkekaappien hankkiminen 249 
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Urheilukenttiä koskevia kysymyksiä 175 
Urheilukentän järjestäminen Annalan länsipuolelle 49 

» » Vanhankaupunginlahden ranta-alueelle 50 
Urheilulautakunnan antama kertomus 111* 

jäsenten vaali 148 
Urheilun edistämiseksi, määräraha 240 
Uspenskin katedraalia ympäröiväin pengermäin luovuttaminen yleisölle 48 
Uudestaan järjestely. Eläintarhantien 48 

» Helsingin kaupungin läheisten alueiden kunnallisen jaon . . . . 111 
» puistojen 18 
» toimien 134 
» ylioppilastalon aukion raitiotieraiteiclen 29 

Uudistyöt ja hankinnat viisivuotiskautena 1930 -4934 51 
Uurnahautausmaata varten, maan luovuttaminen 10 

Vaakamestarikonttorin, kaupungin, uudelleenjärjestely 9* 
Vaali, aluelääkärin 140 

» asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokuntain jäsenten 272 
» edustajain, eri tilaisuuksiin 145, 150 
» eläinlääkintäbakteriologin 140 
» hallitusten ja lautakuntain jäsenten 147 
» kaupungininsinöörin 114 
» kulkutautisairaalan ylilääkärin ja johtajan 140 
» kunnallisen ammattientarkastajan 140 
» lakimääräisten lautakuntain jäsenten 150 
» lastenvalvojan 141 
» Marian sairaalan apulaislääkärin 140 
» » » ylilääkärin 140 
» tasavallan presidentin, sen aiheuttamat kustannukset 104 
» terveydenhoidontarkastajan 140 
» teurastamon johtajan 140 
» tilintarkastajain 139, 146 
» valiokuntain ja komiteain jäsenten 146 
» vanhempainneuvoston 150 
» vuositilintarkastajain 146 
» yksityisten laitosten ja hallitusten jäsenten 150 

Vaalit, eduskunta-, määräraha niitä varten 87 
Vahingontekokielto kaupungin kansanpuistoissa 121* 
Vakanssisäästö, määräraha sen maksamista varten 65, 223 
Vakuuttaminen, kaupungin työntekijäin, tapaturmain varalta 233 
Vakuutukset, kiinteistöisännöitsijälle annettu toimeksi hoitaa niitä 219 
Valiokunta neuvottelemaan valtion kanssa keskussairaalakysymyksestä 270 

» valmistelemaan kysymystä kaupungin hallitusten, lautakuntain, valio-
kuntain ja komiteain jäsenten palkkion 
korottamisesta 269 

» » » obligatiolainan ottamisesta 269 
» » » rakennusjärjestyksen muuttamisesta 269 
» » yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmääräralian 

jakokysymystä 146 
» ks. myös Talousarvio valiokunta, Toimikunta ja Komitea. 

Valiokuntain jäsenten vaali 146, 269 



Hakemisto. 183* 

Valiokuntani jäsenyydestä vahvistettu palkkio 78 
Valitus, eräiden kaupunginosien oloista esitetty 50 
Valkoiiauhayhdistyksen avustaminen 92 
Vallilan alueiden vuokraaminen Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiölle 159 

» kirkon piirustukset 2(5 
»> » tonttipaikka 155 
» lastenseiinen perustaminen 133 
» poliisitalon tonttipaikka 22 
» tonttien varaaminen 155 

Vallilasta Länsisatamaan rakennettava liikenneväylä 1 
Valmista vain ammattikoulujen valtionapu 118, 217 
Valmistavan poikain ammattikoulun lisärakennus 10 

» » » määräraha 8-1, 108 
» tyttöjen ammattikoulun määrärahat 108, 217 

Valokuvien hankkiminen, Tukholman rakennusoloja valaisevien 215 
Valtionavut 118, 21G 
Valtionrautateiden satamaratakonttorin vuokra 81 
Valvojan, kansanpuistojen, kansliahenkilökunnan lisääminen 266 

» » kesäloma 2 G G 
» » vastaanottoaika 259 
» »> väärinkäytökset 212 
» kaupungin painatustöiden, antama kertomus · 274 

Vanhankaupungin alueella, määräraha arkeologisia kaivauksia varten 109 
» ranta-alueelle, urheilukentän järjestäminen 50 
» vesijohtolaitokseen, höyrykattilan ja turbogeneraattorin hankki-

minen 12, 117 
Vanhempainneuvoston vaali 150 
Vantaanjoen yli vieväin sillain kunnossapito 48 
Varaaminen, tonttien 155 
Varastopaikkain, Ruoholahden, järjestely 271 

» vuokraaminen 160, 161, 162 
Varastosuojan rakennuttamiseen myönnetty lupa 185 
Varsasaareen, vartijanasunnon rakennuttaminen 205 
Vastuun vapauden myöntäminen Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian 

turvakodin johtokunnalle 54 
Vaunupaikkani vuokralleanto virvoitusjuomien myyntiä varten 172 
Veden hankinta kaupunkiin 42 

» » Nikkilän sairaalaan 36, 12 
Veikkolan parantolan avustaminen 94 
Velat, kaupungin 102 
Veneeristen tautien poliklinikan, miesten, määräraha 215 
Venevalkamien, uusien, järjestäminen 50 
Verohuojennus työttömille 213 
Verojen, kunnallis-, kanto 57 
Verolippujen periminen 12* 
Verotuksesta kertyvät tulot vuoden 1930 tulosäännön mukaan 120 
Verotuslautakunnan jäsenten vaali 148 

» tulo- ja omaisuusverotuksen, jäsenten vaali 150 
Verotusvalmistelukunnan antama vuosikertomus 101* 

» lisämäärärahat 81 
Verovapaus, kaupungin autojen 211 



184 * Hakemisto. 

Veroäyrien suuruus 102* 
Veroäyrit, verotuslautakuniian panemat 102* 
Vesialtaan, Runeberginkadun, siirtäminen 1% 
Vesijohtojen laskeminen 43, 47, 117, 169, 194 
Vesijohtolaitokseen, Vanhankaupungin, höyrykatt i lan ja turbogeneraattorin hank-

kiminen 42, 117 
Vesijohtolaitoksen määräraha 110, 248 

» määrärahain yli t täminen 81 
» tulot vuoden 1930 tulosäännön mukaan 118 

Vesikioskien vuokralleanto 172 
Viemärijohdon, Kyläsaaren, parantaminen 50 

» Munkkisaarentien alaisen, pidentäminen 48 
Viemärijohtojen laskeminen 43, 47, 113 
Viikin latokartanon lähtö- ja tulokatselmus 53 

» » rappiotilan korvaaminen 206 
» » ruutikellarialueen ra j a t 155 

Viipurista Helsinkiin rakennet tava uusi maantie 147 
Viijelyspalstain vuokralleanto 162 
von Willebrand, H., lääketieteen- ja kirurgiantohtori, vali t tu kulkutautisairaalan joh-

tajaksi 140 
Winter, G., kaupunginreviisori, hänelle myönnet ty virkaero 139 
Viranpitäjäin, kunnallisten, eroamisvelvollisuus 139, 267 

» » evätyt palkankorotusanomukset 66 
» » henkilörekisteri 261 
)> » ikäkorotukset 73—- 77 
» » lupa asua kaupungin ulkopuolella 268 
» » » hoitaa sivutoimia 267—268 
» » matkustussääntö 126 
» » palkankorotus 65 
» » virkavapauksien tutkiminen 4* 

Viransijaisuusmäärärahoja, myönnettyjä 223- -231 
Virastot, kaupungin, niitä varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat 102 
Virkaeron myöntäminen viranpitäjille 139, 267 
Virkamatkojen korvaaminen 222 
Virkasivutulot kaupungin palkkausjärjestelmässä 219 
Virkavapauden, ylimääräisen, myöntäminen kaupungin sairaalani hoitohenkilö-

kunnalle 131 
Virkavapauksia, myönne t ty jä 141 
Virkavapaus, sairauden takia myönnet ty , oikeus palkan nauttimiseen sen ajal ta 68— 70 
Virkavuosien laskeminen 73—77, 97, 220 
Virkistyspaikkojen varaaminen 51 
Virutushuoneiden poistaminen 205 

» toimenhaltijani irtisanominen 266 
Voimistelun edistämistä varten myönnet ty määräraha 210 
Vuokra, kaupungin torien myyntipaikkani 41, 170 

» valt ionrautateiden satamaratakont tor in 81 
Vuokra-alueen siistiminen 170 

» supistamisesta myönnet ty korvaus 169 
Vuokra-alueiden, eräiden, käy t tö 8* 

» järjestely 168 
Vuokraaminen, alueen, yhdistykselle Koteja tylsämielisille 25 



Hakemisto. 185* 

Vuokraaminen, asuntotonttien ja -alueiden 15(5 
» Herttoniemen koulutontin 16,8 
» kalaveden 156 
» Kivinokan alueiden 163 
» Lammassaaren 163 
» Munkkisaaren 23, 159 
» Mustikkamaan alueiden 163 
» Mäkelän tonttien 23 
» Pasilan kauppahallialueen 159 
» perunapalstain 163 
» ravintolain 190 
» Sörnäisten niemekkeen y. m. alueiden 23, 21 
» tehdastonttien 159 
» Vallilan alueen 159 
» varastopaikkani 160, 161, 162 
» viljelyspalstain 162 
» XX kaupunginosan alueen 161 

Vuokra-avustus työttömille henkilöille, määräraha sitä varten 88 
Vuokramaksut, niiden alentaminen 169 

» » vahvistaminen 169 
» kaupungin laitosten käytettävinä olevien alueiden 156 
» Kumpulan omakotitonttien 156 

Vuokraoikeus, sen pidentäminen 23, 24, 25, 26, 163, 161 
» » siirtäminen 165, 166, 167 
» sitä koskeva riita 158 

Vuokrasopimukset, irtisanotut 168 
» muutetut 168 
» peruutetut 168 

Vuokratiedustelun toimeenpaneminen 262, 4* 
Vuokrien vahvistaminen, rahatoimikamarin vuokraamien huoneistojen 191—193 
Vuosikorttien, raitiotie-, hankkiminen eräille viranpitäjille 222 
Vuositilintarkastajain palkkionkorotus 79 

» sihteerin palkkaaminen, määräraha sitä varten 245 
» vaali 146 

Väestöluettelon, kunnallisen, laatiminen 6* 
Västra Skärgärden-niminen höyrylaiva, sen kasko vakuuttamin en 206 

» » » » » lippumaksut 214 
» » » » » vuokraaminen 218 

Väyläin, Kruunuvuorenselälle johtavien, valaistuksen parantaminen 8* 
Vääntöinankelin osto 255 

Yhdistyksen, lastenhoidon edistämis-, avustaminen 92, 95 
Yhdistys Koteja tylsämielisille, alueen vuokraaminen sille 25 
Yhdistäminen kaupunkiin, Helsingin läheisten alueiden 144 

» korttelien ja tonttien 1, 8 
» ks. myös Kaupunginasemakaavanmuutos. 

Yleisen ammattilaiskoulun huoneisto 192 
» » valtionapu 118 

Yleiset rasitukset, niitä varten vuoden 1930 menosääntöön otetut määrärahat . . 104 
» Lyöt, kaupungin, anomus työehtosopimusten käytäntöönottamisesta niissä 89 
» » » määräraha niitä varten 45, 85, 111. 249 



Hakemisto. 

Yleiset työt, kaupungin, niiden hallituksen antama vuosikertomus 121* 
» » » » » puheenjohtajan, varapuheenjohtajan 

ja jäsenten vaali 150 
» » » niiden hallituksen sihteerin palkkio 79 
» » » » määrärahain ylittäminen 80, 85 
» » » » työntekijäin tuntipalkat 90 
» » » rahatoimikamarin oikeus niitä varten myönnettyjen 

määrärahain käyttämiseen 87 
» » » tulot niistä vuoden 1930 tulosäännön mukaan 118 

Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahasto 81*, 86* 
Yliopiston eläintieteellinen laitos, kuolleen myskihärän täyttäminen siellä 256 
Ylioppilastalon aukion raitiotieraiteiden järjestely 29 
Ylitetyt määrärahat 80, 81, 82, 84, 85, 86 
Yritysten ja laitosten, yleishyödyllisten, avustaminen 91—96, 83* 
Yötyö, kaupungin •sairaanhoitajatarkoulun oppilaiden 131 

Äänestysalueiden, kaupungin, uudestaan jakaminen 1 13 

Öljysäiliöitä, lupa rakentaa 23, 24 



Julkaisuluettelo. 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

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

I I . Ulkomaan kauppa. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—11. 1 9 1 6 - 2 6 . 

I I I . Merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1 - 3 . 1 9 1 5 - 2 6 . 

I I—II I . Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 
1—4. 1927—30. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknillis-
ten laitosten hallituksen julkaisema. 
1—15. 1916—30. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston jul-
kaisema. 
1—15. 1916—30. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—7. 1916—30. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin tilasto-
toimiston julkaisema. 
5—11. 1909—15. 12—24. 1919—31. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin kaupungin 
tilastotoimiston julkaisema. 
21—42. 1908—29. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilastotoi-
miston julkaisema. 
1—8. 1911, 1914, 1919, 1922, 1924, 1926, 1928, 1930. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kaupungin 
tilastotoimiston julkaisema. 
1 - 7 . 1923—29. 

F. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset. Kunnallinen käsikirja. Helsingin 
kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 


