
Asia rekisteri. 

Aistivialliset lapset, kasvatuslautakunnan toimesta eräissä laitoksissa hoidetut 279 
Alemmat käsityöläiskoulut, niiden johtokunnan jäsenen vaali 186 
Alho E., lääketieteentohtori, valittu suomenkiel isten kansakoulujen lääkäriksi 177 
Alppilan ravintola, vesiklosettien laittaminen siihen 39 
Aluelääkärinalueet, kaupungin 151 
Amanuenssin virka, tilastokonttorin, sen täyttäminen 203 
Aminoff, K. G., kansakouluntarkastaja, valittu suomenkiel isten kansakoulujen 

apulaistarkastajaksi 177 
Ammattiholhoojan selonteko vuodelta 1915 273 
Ammattikoulut, katso Alemmat käsityöläiskoulut, Tyttöjen ammattikoulu ja 

Valmistava poikain ammattikoulu. 
Andsten, V., koneenkäyttäjäni eski hänelle myönnet ty elinkautis apu raha . . . . 92 
Anneperin tiluksen vuokraaminen 17 
AnniwSkeIu, niallasjuomain. sen järjestäminen 182 

» väkiviinajuomain, sen järjestäminen 182 
Anniskeluoikeuden vuokramaksut 392 
Anniskeluoikeuksia, niallasjuomain 182 

» väkiviinajuomain 181 
Anniskelu veron palautus 393 
Apuharvennus kapun gin metsissä 343 
x^purahan anomuksia 92 
Apurahat, katso m y ö s Eiläke ja Helsingin anniskeluosakevhtiö. 
Apurahoja erinäisille henkilöille .s 91, 9 2 

» kunnoll isen palvelusväen palkitsemisrahastosta 106 
Arbetets vänner nimiselle yhdistyksel le myönnet ty määräraha 100 
Armeliaisuusyhdistysten ja vaivaishoidon väl inen 3'hteistyö 252 
Arvonta, obligatsionien 203 
Asukkiolot Vallilassa 362, 366 
Asunnonvälitj^stoimiston johtosääntö 148, 361 

» perustaminen 147 
» vuosirahasääntö 72 

Asuntotarkastaj an viran hoitaminen 155. 
Asuntotarkastuksen johtosääntö 353 

» järjestäminen 152 

» vuosirahasääntö 77, 120 

Automobiilien hankkiminen sairaiden kuljettamiseksi 29 
Avustetut lahjoitettujen rahastojen koroilla 238 

> vaivaishoidon kautta, niiden lukumäärä 237 
Avustukset, eri yhdistysten antamat 253 

» työttömäin perheille annetut H5- 239 
Avustusrahasto, köyhäin soittotaiteilijain 3S9 
Avustusta koteihinsa vaivaishoidolta saaneet henkilöt 237 



396 Asiarekisten. 

Bakteriologiset tutkimukset kaupungin laboratoorissa, niiden taksa 7 8 

Bengtsärin kasvatuslaitoksen korjaukset 37; 325 _ 
» maatilan taloudenhoito 273 

Bjällbon huvi lat i luksen myynti 5 
Blekholmankarin ti luksen vuokraoikeuden p i tennys 23 
Bruun, Otto, filosofianmaisteri, valittu ti lastokonttorin amanuenssiksi 208 
Brändön huvi lakaupungin raitiotietä koskevan toimilupakirjan si irtäminen 24 

» kartanoon rakennettava rautatie 25 
Brändönkadun tasoitus 47' 318 
Budjettivaliokunnan vaali i 8 5 
Busholman käyttäminen 1 1 

Bärlund-Terho, A. V., ent. vahtimestari, hänen eläkeanomuksensa evätty 91 

Bölessä olevan tontin luovuttaminen kirkkotontiksi 19 

Desinfioiminen, sotilaiden vaatteiden 76 

Eduskunnan koolle kutsumista koskeva alistus 179 
Eiran puistikkoon hankittavat veistokuvateokset 103, 105 

» sairaalan si lmäpoliklinikkaa varten 1916 vuoden menosääntöön otettu 
m ääräraha 120 

Elinkeino-oikeuksien hakemuksia ... 181 
Elintarpeiden säi lytyssuojat 202 
Elintarvehinnat kaupungissa 177 
Elintarvekomitean asettaminen 110 
Eläintarhan istutukset . . . 339 

» lokaveden puhdistusasema 324 
* urheilukentän kuntoon panettaminen 53, 127 
» » käyt tämiseen myönnet ty lupa 200 

Eläkeperusteeet, kasvatuslaitosten toimihenkilöjen . . . . 176 
Eläkkeet ja apurahat, myönnetyt 91, 92 

» » » 1916 vuoden menosääntöön otetut . . 126 
» kansanlastentarhain opettajatarten 84, 297 

Klätteelle antaminen, turvattomani lasten, testamenttilahjoitus sitä varten . . 95 
» vaivaishoidon toimesta annetut henkilöt 246, 247 

Esi tysehdotus katunimen muuttamisesta 43 
» pohjavettä kuljettavan juomavesijohdon perustamisesta 42 

Hsplanadikappelin vuokra 19 
Eteläisen Uunisaaren vuokraoikeuden pitennys 21 
Fredrikinkadun osain kiveäminen 47, 323 
Fredriksperin alueen myynt i 5 

> ampumaradan suojelusalueen luovutus valtiolle 5 
Fy lg ia nuorisoliitolle myönnet ty määräraha 100 

Gagneur, B., insinööri, hänelle myönnetty lupa putkikaivojen teettämiseen 201 
Gahmberg, J., rahatoimikamarin rahainperijä, hänelle myönnet ty virkaero . . 205 
Garoff, V., yl ioppilas, hänelle myönnetty matkastipendi . . . . . 9^ 
Geitlin, B., filosofianmaisteri, valittu terveydellisten tutkimusten laboratoo-

rin johtajaksi xy6 
Grefbergin, Emma, rahasto, sen käyttäminen 251 
Gumtähden sairaala-alueen m y y n t i . . 5 
Gumtähdenkadun viereisen paikan tasoittaminen ja aitaaminen* 47 



Asiarekislevi. 397 

Gärkman, E., maanviljelijä, hänen omistamansa rakennuksen luovuttaminen 
sotilassairaalan käytettäväksi 88 

Haapaniemen urheilukenttää koskevia määräyksiä . . . . 202 
Hagan huvi layhdyskunnan järjestyssääntö 1S0 

» » palojärj estys 181 
» —Munkkiniemen raitiotietä koskeva toimilupakirja . . . 25 

Hakasalmenpuiston käyttämiseen myönnetty lupa 200 
» portinvartijatuvan kuntoonpanettaminen 39 

Hakkarainen, P., parmaaja, hänelle myönnetty eläke 91 
Hakomäki, M. työntekijä, hänen apurahakorotusanomuksensa evätt}' 92 
Halkojen y. m. ostoa varten otettu laina n + 

Halkominen, Köydenpunojankadun tehdastontin n:o 8 a 130 
Halkopihan järjestäminen kaupungin tarpeita varten 110 

» » valtion laitoksia varten 16 
Halkotarve,, kaupungin, sen turvaaminen 205 
Hallintojaosto, kunnan työväenasuntojen . 360, 366 

» y le i shyödyl l i sen rakennustoiminnan edistämisrahaston . . 360, 365 
Hallitus, kaupungin teknillisten laitosten, sen jäsenen vaali 209 

» » yle isten töiden, sen jäsenen ja varajäsenten vaali 187 
> > » » » vuosikertomus 3 n 
» kaupunginkirjaston, sen jäsenen ja varajäsenen vaali 187 
» » » vuosikertomus 302 

Halonmittaustaksan muuttaminen 180 
Hammasklinikka, kansakouluoppilaiden, sitä varten myönnetty määrä-

raha 100 
Heinäntekoon myönnetty oikeus 200 
Hels ingfors skeppsvarfsaktiebolag, laiva veistämöalueen' vuokraaminen sille . . 17 
Hels ingin anniskeluosakeyhtiöl le myönnetty e t u a n t i . . , 96 

» » » määräraha Korkeasaarella ja 
Seurasaarella olevain laitteiden kunnossapitoa varten . . . . 54,98, 100 

» anniskeluosakeyhtiön jäsenten vaali 185 
» » tarkastajan vuosikertomus. 391 
» » tilintarkastajan vaali 185 
» » voittovarat vuodelta 1914 97, 393 
>> kansakoulujen opettaja- ja opettajata^hdistyksi l le myönnetty 

kahden rahaston korkovarat 94 
» » opettaja- ja opettajataryhdistyksille myönnetty 

määräraha 99 
» kuuromykkäyhdistyksel le myönnetty määräraha 100 

käsi työkoulun huoneisto 20 
» makasiiniosakeyhtiön talossa olevan huoneiston vuokraaminen . . 64 
» palvelijataryhdistykselle myönnetty määräraha 99 
» —Porkkalan väylän tutkiminen 64 
» pörssin tilintarkastajan vaali 185 
» raitt iusyhdistysten keskustoimikunnalle myönnetty määräraha . . 99 
» talousopistolle myönnet ty määräraha io i 
» talousopiston määrärahan anomus evätty 109 
» telefooniyhdistyksen toimi lupakirjan täydentäminen 23 
» teoll isuuskoulun johtokunnan jäsenten vaali 1S7 
» teurastamo-osakeyhtiölle myönnet ty vuokraoikeuden pitennys 

erääseen alueeseen • 2 2 
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Helsingin teurastani o-osakeyhtiön teurastamossa teurastettujen eläinten tar-
kastus *59 

» työväenjärjestöjen työttömyyskomitean anomus lainan saamisesta 109 
» uimaseuralle myönnetty käyttö-oikeus Ursinin kallion uimalaitok-

seen ] 9 
» vapaaehtoinen palokunta 227 

Henkilökohtainen palkanlisäys rakennuskonttorin insinööriosaston insinööreille 125 
Henkilöllisten vaivaismaksujen poistaminen tileistä 207 
Henriksson, J. V., palolaitoksen »kersantti, hänelle myönnetty eläke 91 
Hermannin tonttien vuokraoikeuden pitennys 21, 22, 23 

» työväenyhdistys II vapautettu tontinvuokran suorittamisesta 19 
Hesperian puiston käyttämiseen myönnetty lupa 200 

» puistossa olevain leikkikenttäin kuntoonpanettaminen 53 
» ylimääräistä tuberkulosisairaalaa varten myönnetty määräraha 28, 121 

Hietalahden laivatokka- ja konepajaosake3rhtiölle myönnetty lupa sivurai-
teen laskemiseen 27 

» » » > » vuokrattu alue <.... 12 
Hiihtomäkien korjauksia varten myönnetty määräraha 54 
Hissien rakentamista ja käyttöä koskeva ohjesääntö 180 
Hissitarkastajain ohjesääntö i&> 
Holhousasioita 269 
Holhouslautakunnan puheenjolitajantoimen hoitaminen 1S4 

» vuosikertomus 353 
Houruinhoito, katso Mielisairaat 
Humaliston huvilapalstan n:o 7 lunastus 4 

» » » vuokraoikeuden pitennys 22 
» rakennusten vuokrasopimuksen pitennys 77 
p varasairaalaa varten myönnetty lisämääräraha 76 
» varasairaalan sairasmaksutaksa 75 

Humallahden uimahuoneiden vuokraaminen 200 
Huutokaupalla luovutetut virvokejuomavaunujen ja my^^ntikojujen paikat . . 200 
Huutokauppaajanammatin harjoittamiseen ni3'önnetty lupa 181 
Hyväksyminen, rakennuspiirustusten 199 

» takuusitoumusten 199, 208 
Hyväntekeväisyysyhdistysten ja vaivaishoidon välinen 3'liteistyö 252 
Hätäapukomitean asettaminen 176, 363, 380 
Hätäaputyötilasto ; 108, 363 
Hätäaputöiden järjestäminen naisille 109, 379 
Högre svenska handelsläroverket nimistä oppilaitosta varten 1916 vuoden 

menosääntöön otettu määräraha 123 
HögvSandin parantola, kansakouluoppilaiden sinne sijoittamista varten myön-

netty määräraha 99 
Höyrykattilat, kulkutautisairaalan, niiden muutostöitä varten myönnett37 

määräraha 31 

Ikäkorotus teknillisten laitosten virkamiehille 124 
Inventtaajat, kaupungin kassan 55 

p kaupunginkirjaston 184 
Inventtaus, kaupunginkirjaston kirjavaraston 56 
Istutusten kunnossapito 52, 126. 336 

» laittamiseen myönnett3' määräraha 53, 126 
Isännöitsijäpalkkio, varatuomari K. L. F. Mörtengrenille myönnetty 202 



A siavekisten. - 399 

Jakelujohdon laskeminen Ninirodkatuun 43 
Janson, V., kuvanveistäjä, hänelle myönnet ty kilpailupalkinto 105 
Jauhojen y. m. ostoa varten otettu laina 114 
Johansson, B., työntekijä, hänel le myönnetty eläke 91 

» K., » hänen apuraha-korotusanomuksensa evätty 92 
Johtokunnat, kaupungin kansakoulujen, niiden jäsenten vaali 184 
Johtokunta, aleni pain käsityöläiskoulujen, sen jäsenen vaali 186 

» Hels ingin anniskeluosakeyhtiön, sen jäsenen vaali 185 
» » teoll isuuskoulun, sen jäsenten vaali 187 
» kansanlastentarhain, sen jäsenten vaali 186 
» kunnan työnvälitystoimiston, sen puheenjohtajan, varapuheenjoh-

tajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 186 
» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin, sen 

jäsenten vaali 187 
» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin, sen 

vuosikertomus 281 
» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin, si l le 

myönnet ty vastuunvapaus 56 
» tyttöjen ammattikoulun, sen jäsenten ja varajäsenten vaali 186 
» valmistavan poikainammattikoulun, sen jäsenen ja varajäsenen 

vaali 186 
Johtosäännöt, vaivaishoitohallituksen toimihenkilöjen 166—175 
Johtosääntö, asunnon välitystoimiston 14S 

» asuntotarkastuksen 153 
hissitarkastajain 180 

» kasvatuslautakunnan 149 
» l ihan tarkastusaseman 157 
» musiikkilautakunnan 149 
» terveydell isten tutkimusten laboratoorin 155 
» tilastokonttorin . , 146, 219 

Juoksupunnusvaakain käyttäminen lihan tarkastusasemalla ja teurastamossa. . 159 
Juomaveden hankkiminen 201 
Jäiden ottoon myönnet ty lupa 201 
Järjestysmiehen asettaminen Sini vuorenmaalle 10, 126, 203 

» » Ursinin kallion uimalaitokseen 19 
Järjestyssääntö, Hagan huvi layhdyskunnan 180 

» satamaradan kääntösiltain käyttämistä koskeva 52 

Kaasujohtojen laskettaessa noudatettavat ohjeet 44 
Kaasulaitoksen määrärahan muutettu käyttäminen 90 

» pääputki verkon laajentaminen 42, 124 
» rakennusten korjaus ja kunnossapito 42 
» vakuuttaminen sota vakuutusyht iössä 41 

Kaasulaitoksesta odotettavat tulot 1916 vuoden tulosäännön mukaan 129 
Kaasulaitosta varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 124 
Kaasumittarien osto I T 4 
Kaasun laatu 9 0 

Kaatopaikka, Malmin, sen poismuuttaminen 53 
Kadut ja yle iset paikat, niitä varten myönnetty määräraha, 46, 47' I 2 5 

> > » » rakennuskonttorin rakentamat ja korjaamat 316 
Kaisaniemen kelkkaratain väliaikaisten siltain teettäminen 53 
Kaisaniemenkadun nimi ^ 
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Kaisaniemenkadun tasoitusta varten myönnetty lisämääräraha 129 
Kaitsijat, vai vaishoitohallituksen, heidän palkkauksensa vahvistaminen . . 81, 122 
Kalavesi, kaupungin, sen arviointi 2 °2 
Kalli inajanlisäyksen myöntäminen kansanlastentarhain opettajattarille 87 

» » kaupungin virka- ja palve lusmiehi l le . . 57, 21G 
Kallström, J. VM portinvartija, hänelle m y ö n n e t t y eläke 91 
Kalustomäärärahaa koskevia määrä}'ksiä 108 
Kaluvaja, kunnalliskodin, sen laajentaminen 36 
Kanavoimistyöt , katso Viemärikanavat. 
Kankaanpää, V., johtaja, määrätty toistaiseksi hoitamaan lihantarkastusase-

man johtajanvirkaa 176 
Kannanta-aikaiu luvun- lisääminen 72 
Kansakouluhammasklinikkaa varten myönnet ty määräraha 100 
Kansakouluja varten myönnetty lisämääräraha 83 

» » 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 123 
Kansakoulujen opettaja- ja opettajataryhdistyksil le myönnetty kahden rahas-

ton korkovarat 94 
» » » » myönnet ty m ä ä r ä r a h a . . . . 99 
» valtioapu 82, 83 

Kansakoulujohtokuntain jäsenten vaali 184 
Kansakoululapset, kesävirkistyksen järjestäminen h e i l l e . . . . 83, 94, 97, 99 

» kurssien järjestäminen heille n. s. Ärtin koulupuutarhasssa 92 
» maksuttomia kjdpyjä heil le Ursinin kallion uimalaitok-

sessa 19 
» paikkoja varten heille Högsandin parantolassa myönnet ty 

määräraha 99 
» ruokaa varten hei l le myönnetty määräraha 100, 123 
» tuberkulootiset, virkistyskotia varten heille myönnetty 

määräraha 99 
Kansakoulunlääkärin valitseminen . . 177 
Kansakoulu opettajille toimeenpantavat opastuskurssit 83 
Kansakoulutalojen korjaukset 37, 83, 327 

» rakennuttaminen 36, 37 
Kansalaisoikeuden, Suomen, saantia koskevat anomukset 18r 
Kansanjuhlien y. m. pitämiseen myönnetty lupa 200 
Kansanlastentarhain lasten hammashoito 300 

> » lukumäärä 295 
» opettajattaret 292 
» opettajattarien eläkkeet 84, 297 
» » kalli inajanlisävkset 87, 299 
» tarkastajalle myönnet ty palkankorotus ' 123 
» terveydenhoito 298 

Kansaniastentarhoja varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 123 
Kansl iahuoneiston vuokraaminen venäläiselle sotaväel le 88 
Karstun kasvatuslaitoksen oppilaille myönnetyt uutteruusraliat 84 
Kasvatuslaitokset 270, 276 
Kasvatuslaitoksil le 1113'önnetty lisämääräraha 84 
Kasvatuslaitosten johtajille ja johtajattarille myönnet ty palkankorotus 84 

» opettajakunta 272 
» toimihenkilöjen eläkeperusteiden m u u t t a m i n e n . . . 176 
» valtioavut 82, 83 

Kasvatuslautakunnan johtosääntö 149 
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Kasvatuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen vaali 186 
» tarverahain määrärahain yl i tys 
» toiminnan kustannukset 272, 278 
» vuosikertomus 267 

Katsastusmiehet, kaupungin irtaimen omaisuuden 1S5 
» » kiinteän » 39 
» kaupunginkassan 55 

- » kaupunginkirjaston 184 
Katselmukset, kaupungingeodeet in toimittamat 32^ 

» rahatoimikamarin » 199 
Kattilakivimuodostuksen vähentäminen kaupungin vesijohtovedessä 89 
Katujen puhtaanapito 340 

» viertäni in en 46 
Katuvalaistusta varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 125 
Kauppahalleja varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 124 
Kauppahalli, Hakaniementorin, sitä varten myöainetty lisämääräraha 113 

» Rantatorin, sitä varten myönnet ty lisämääräraha 89 
Kauppahallin myymälö is tä kertyneet vuokratulot 127, 200 

» valaistusmenojen laskeminen 124 
Kauppahinta, erään tontin, evätty anomus huojennusten saamisesta sen suo-

rituksessa 110 
Kauppatilasto, kunnallinen, sen ottaminen tilastokonttorin huostaan 217 
Kaupungin kiinteä omaisuus, sen katselmusmiehet - 3 0 

» » » siitä odotettavat tulot 1916 vuoden tulosäännön 
mukaan 127 

» metsäin hoito 343 
» velkoja varten 1916 vuoden menosääntöön otettu m ä ä r ä r a h a . . . . 118 
» virastoja varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha . . 11S 

Kaupunginarkkitehdin vuosikertomus 32s 
Kaupunginasemakaava-arkkitehdin opintomatka 336 

» » » vuosikertomus 335 
Kaupunginasemakaavan muutos, Kirkkomaankatua koskeva 2 

» » kortteleita n:oja 403 ja 422 koskeva 2 
» » korttelia n:o 204 koskeva 2, 336 
» » » » 2 9 2 » 3 
» » tehdaskorttelia n:o 176 koskeva 336 

Kaupungingeodeetin vuosikertomus 325 
Kaupunginkassan katsastusmiehet 55. 203 
Kaupunginkirjastoa varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 123 
Kaupunginkirjastolle annetut lahjat 3 1 0 

Kaupunginkirjaston hallituksen jäsenen ja varajäsenen vaali 187 
b inventtaajain vaali 184 
» kirjastotalon rakentaminen 302 
» kirjavarasto 56» 3° 3 

» lainaajat 30<c» 
» lainausliike 3°4 

lukusalit 308 
» tulot 3o8 , 
» vuosikertomus 3° 2 

Kaupunginorkesteria varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 123 
Kaupunginorkesterin jäsenten kesätyö 39<> 

,> kokoonpano 3^5 
51 



Kaupunginorkesterin taloudellinen tulos 3S7 
» toiminta 3^5 

vuokratariffi 3^9 
Kanpunginpalvelijöiden raitiotielippujen ostoon myönnetty määräraha 118 
Kaupunginpuutarhan rakennusteu korjaukset 39 
Kaupunginpuutarhurin vuosikertomus 336 

Kaupunginreviisorille myönnetty virkaero 7° 
Kaupunginvaltuuston jäsenet 1 

» kokoukset y. m 2 
tarveraliain määrärahaan myönnetty lisäys 63 

» valmisteluvaliokunta 1 
Kaupunginvoudinkonttorin tarverahain määrärahaan myönnetty lisäys 63 
Kaupunkilähetykselle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 99 
» testamenttivaroista myönnetty määräraha 95 

Kaupunkilähetyksen vastaanottokoti ?72, 279 
Keisarivierailu 
Keittokurssien voimassapito 10f, 109 
Kelkkaratain laittaminen 53 
Kellarivapaus, kaupungin m 
Kerjuu kaupungissa 253 
Kermakauppasääntö 
Kertomus kaupunginkirjaston inventtauksesta 56 

» lahjoitusrahastojen 1914 vuoden tileistä ja tilinpäätöksestä 55 
p 1914 vuoden tileistä ja tilinpäätöksestä 
» » » tilien ja hallinnon tarkastuksesta 55 

Keskushallitus, vaivaishoidon 235 
Kesäoleskelua varten lapsille myönnetty määräraha 99 
Kesäpuutarha, lasten, sitä varten myönnetty määräraha 100 
Kesäsiirtolaa varten köyhille lapsille myÖnnettv määräraha 99 

» » työläisnaisille myönnetty määräraha 101 
Kesäsiirtolat, kansakouluoppilaiden 99 

> kansan lastentarhain 99, 300 
Kesätyöskentelyn järjestämistä varten lapsille myönnetty määräraha 100 
Kesä virkisty s, kansakoululasten 83, 97 
Kiiliäinen, E. J., parmaaja, hänelle myönnetty eläke 91 
Kiinteä omaisuus, kaupungin, sen katsastusmiehet 39 

» » » siitä odotettavat tulot 1916 vuoden tulosäännön 
mukaan 127 

Kilpailu veistokuvateosten hankkimiseksi kaupungille T02 
Kiijasto, katso Kaupunginkirjasto. 
Kirkkomaankadun muutettu kaupungiuasemakaava 2 
Kirkkorakennusten paikkoja varten luovutettavat tontit 19 
Kiveäminen, Fredrikinkadun erään osan 

» Porvoonkadun » » 
Kivelän sairaala, sijain luovuttaminen siitä sairaille ja haavoittuneille soti-

laille 2 S 

» sairaalalle myönnetty lisämääräraha -6 
» sairaalan korjaukset ^ 
» » määrärahain yl itys 
» > sairasmaksut ... 
» .# taloushallinto / j 
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Kivelän sairaalan vaatteiden pesu 81 
Koiraveron poistaminen tileistä 207 
Komitea el intarvekysymyksiä varten 110 

» Helsingin kansanlastentarhain tkesäsiirtola-, sille myönnetty määräraha 99 
» kysymystä varten kaupungin terveydenhoitojärjestyksestä 150 
» » » » viemäriolojen järjestämisestä 50 
» » » » maistraatinsiliteerinviran uudestijärj es-

tämisestä 60 
» D » » maito- ja kermakaupasta kaupungissa n o 
» » >y » raastuvanoikeuden kokoonpanon ja 

työtavan muuttamisesta 132 
» katso myös Valiokunta. 

Kone- ja siltarakennusosakeyhtiölle luovutettava vesialue 3, 4 
Korjaukset, Alppilan hiihtomäkien 54 

» Bengtsärin kasvatuslaitoksen 37, 325 
» Hakasalmenpuiston n. s. portinvartijatuvan 39 
» kaasulaitoksen rakennusten 42 
» kansakoulu talojen 37, 83, 327 
» katujen ja yleisten paikka in 46 
» kaupunginpuutarhan rakennusten 39 
» kunnalliskodin 36, 328 
» kunnan työväenasuntojen 31, 327 
p Ouluntien talon n:o 3—5 39 
» palolaitoksen rakennusten 31, 326 
> poliisilaitoksen huoneistojen 31, 328 
» sairaalain 3* 33. 329 
» satamain 51 

» seurahuoneen 39 
» tavarakatosten 330, 331 
> teiden 50 
» tulli- ja satamarakennusten 30, 330 
» viemärikan avain 48 
» viertoteiden 51 
» Aggelbyn kartanon rakennusten .' 39, 33T 

Korkeasaaren eläinkokoelmain ottaminen kaupungin huostaan 54 
» laitteiden voimassapitoa varten myönnetty määräraha 54, 98, 100 

Korot 1916 vuoden tulosäännön mukaan 127 
Korpaksen tilalla olevain rakennusten luovuttaminen sotilassairaalaksi. 88 
Korvauksia ruumiinvammasta 205 

» vaivaishoidosta 243 
Kouluneuvostojen jäsenten ehdotus 184 
Koulusiirtolat 270 
Kulkutautien vastustamismääräraha 1916 vuoden menosäännön mukaan 121 

» vastustamismäärärahaan myönnetty lisäys 74 
Kulkutautiparakkien teettäminen iQ 
Kulkutautisairaalaa varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 121 
Kulkutautisairaalalle myönnetty lisämääräraha 76 
Kulkutautisairaalan höyrykattilan muutostyöt 31 

» perustaminen sotaväelle 3°> 
» sairasmaksut 75 

Kunnallisasetuskokoelman julkaisuniäärärahaan myönnetty lisäys 107 
Kunnallisen halkotarhan laittaminen 1 1 0 
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Kunnallisen kauppatilaston ottaminen tilastokonttorin huostaan 217. 
» keskustoimiston voimassapitoa varten myönnetty määräraha 107, 126 

Kunnallishallintoa varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 119 
Kunnalliskodin eräiden tonttien lakkauttaminen ja uusien perustaminen siihen 81 

» johtajan johtosääntö 171 

» johtajanviran jälleen täyttäminen 176 
» korjaukset 3 6 

menot 240, 257 
ruuanpito 264 

» terveydelliset olot 25S 
» toiminta 253 

väliaikainen sairaala 28, 121, 257, 25S 
Kunnalliskodissa toimitetun vaatteiden pesun hinta 81 
Kunnalliskotia varten 1916 vuoden nienosääntöön otettu määräraha 122 
Kunnallisverotus 3 S l 

Kunnan mielisairaala, katso Nickbyn mielisairaala. 
r, sairaalain taloushallinnon uudestijärjestäminen 73 
» työnvälitystoimisto, naisapulaisen palkkaaminen siihen 119 

työnvälitystoimiston johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohta-
jan, jäsenten ja varajäsenten vaali ... 186 

» työnvälitystoimiston johtokunnan vuosikertomus. 370 
työväenasunnot, apulaisen palkkaaminen niiden talonmiehelle 72 

» > niitä varten myönnetty lisämääräraha 72 
» » » » 1916 vuoden menosääntöön otettu mää-

räraha i 126 
» työväen asuntojen hallinnon taloudellinen tulos 367 
» hallintojaosto 360, 366 

» korjaukset 31, 327 
; » sääntöjen uudestilaadinta 366 

Kuponkivero, kaupungin menot siitä 56 
Kvarnström, F., leskirouva, hänen eläkeanomuksensa evätty 91 
Kyläsaaren käyttämiseen myönnetty lupa 200 

» uimahuoneiden vuokraus 200 
Kyrklund, H. V., parmaaja, hänelle myönnetty eläke 91 
Kyydinpito 205 
Käsityöläiskoulut. alemmmat niiden johtokunnan jäsenen vaali 186 
Kääntösillat kaupungin satamaradan, niiden kä3Tttämistä koskeva järjestys-

sääntö ; 52 
Köyhäinkatsojat, vapaaehtoiset 236 

Lahjapalkkio majoituslautakunnan vahtimestarille 205 
Lainarahasto yleishyödyll isen rakennustoiminnan edistämiseksi 360, 365 
Lainat, kahta vuotta lyhemmälle takaisinmaksuajalle otetut 114, 129 

» » » pitemmälle takaisinmaksuajalle otetut 4, 32, 38, 113 
» 1916. vuoden tulosäännön mukaan 129 

Laitoksissa vaivaishoidon kustannuksella hoidetut henkilöt 257 
Laiturien teettäminen Taivallahteen ^ 
Laiturivalaistusta varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha . . . . , v . 125 
Laivaveistämöalueen järjestäminen 40 

» vxiokraaminen Tn x
r-t 

Landgren, A.} leskirouva, liänelle myönnetty apuraha 92 
» » » » eläke. . . , ;. 91 
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Lapset, alaikäiset, joille holhooja on määrättävä . 353 
» kansanlastentarhoissa olevat . . . . 295 
» kasvatuslautakunnan valvonnan alaiset 270, 278 
» kunnalliskodissa hoidetut 253 
» Äggelbyn lastenkodissa hoidetut : 248 

Laskujohdot, rakennuskonttorin rakentamat 359 
Laskujohtoja varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 125 
Laskuj ohtojen kunnossapitomäärärahan yl i tys 48 

^ kunnossapitoon ja teettämiseen myönnetty lisämääräraha . . . . 48 
Lastenhoidontarkastajan johtosääntö 168 
Lastenhoito, vaivaishoitohallituksen asiana oleva 244 
Lastenkamari osastot, kansani astentar hain 296 
Lastenkotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha . . . . . 100 
Lastenseimet, kansanlastentarhain johtokunnan valvonnan alaiset 300 
Lastenseimiä varten myönnetty määräraha 100 
Lausunto, Bjällbon huvilatiluksen ja erään Fredriksperin alueen myj^nnistä.. 

> elinkeino-oikeutta tarkoittavista hakemuksista 1S1 
> Hagan huvilayhdyskunnan järjestyssääntöehdotuksesta 180 
* » » palojärjestyksen ehdotuksesta 181 
» halonmittaustaksan muuttamista koskevasta asiasta 1S0 
» hissien rakentamista ja käyttöä v. 111. koskevasta ohjesään töehdo-

tuksesta . . . . 180 
> kansanlastentarhain opettajatarten eläke-etujen järjestämisestä S5 
» kasvattilastenhoitoa koskevan säännön sekä kasvatuslautakunnan 

johtosäännön ehdotusta vastaan tehtyjen muistutusten johdosta . . 149 
>> kaupungin oikeudesta tu l l i - ja kellari vapauteen III 
» kotimaisen lainan ottamista koskevasta asiasta 115 
» kunnallisen kauppatilaston ottamisesta tilastokonttorin huostaan . . 217 
» kunnalliskertomuksen sisällyksestä ja painatuksesta 217 
» maistraatinsihteerinviran uudestijärjestämisestä 60 
» mallasjuomain anniskelulupaa tarkoittavista hakemuksista 182 
> » vähittäismyyntilupaa tarkoittavista hakemuksista. . 182 
» raastuvanoikeuden kokoonpanon ja työtavan muuttamisesta 132 
» rakennusjärjestyksestä poikkeamista koskeva 130 
» rakennuskonttorin päivätyölistain tilastollista käsittelyä tarkoitta-

vasta ehdotuksesta 217 
rakennustarkastuskonttorin uudestijärjestämisestä 65, 68 

» rautatien rakentamista Brändön kartanosta Sörnäsin rantaan tar-
koittavasta lupahakemuksesta 25 

» ravintolaliikkeen harjoittamislupaa tarkoittavasta hakemuksesta . . 181 
» rohdoskaupan harjoittamista tarkoittavasta lupahakemuksesta 181 
» satamaradan kääntösiltain käyttämistä koskevasta asiasta . . . . . . . . 52 
» Suomen kansalaisoikeuden hakemuksista 1S1 
» taajaväkisen yhdyskunnan perustamisesta Munkkiniemen säterin 

maalle * 180 
> tehdasalueen vuokraamisesta Hietalahden laivatokka- ja konepaja-

osakeyhtiölle 12 
> toimenpiteistä Helsinkiin" tapahtuvan maidonkuljetuksen helpotta-

miseksi 177 
> tonttien halkomista tarkoittavasta hakemuksesta 130 
» % yhteen rakentamista koskevasta hakemuksesta . . 130 
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Lausunto tuberkulosisairaalan rakentamisesta 33» 34 
» tuulaakimaksun laskemisen perusteesta n o 
» vahingoittuneiden ja äkkiä'sairastuneiden henkilöjen vastaanotto-

laitoksen perustamisesta Marian sairaalaan 28 
veistokuvateosten ostamisesta . 102 
viinien y. 111. vähittäismyy n ti oikeuden epäyksen johdosta tehdyistä 

valituksista 182 
» » vähittäismyyntioikeutta tarkoittavista hakemuksista 182 

» väkiviinajuomain anniskelulupaa tarkoittavista hakemuksista 181 
Lavvntennishallin rakentaminen 18 
Leikkikenttäin kuntoonpanettaminen 52 
Leppäsuo, väliaikaisten kulkutautiparakkien laittaminen sinne 19 
Leppäsuon palstan n:o 68 c vuokraoikeuden pitennys 23 
Lihan tarkastusasema, lupa juoksupunnusvaakojen käyttämiseen siellä 159 
I jhantarkastusasemalle myönnetty lisämääräraha. 79 

» perustettava väliaikainen osasto 79, 1 2 1 

Lihan tarkastusaseman henkilökunnalle myönnetty virkaloma 80 
» huoneiston korjaukset 80 
? johtajanviran hoitaminen 176 

johtosääntö 157 
» kassanhoitajain viransijaisuuspalkkion anomus 59 

virkailijain virkavuosien lukeminen 159 
Liikekannalle asetettujen joukkojen majoitus 351 

Liikennekonttorin kannanta 211 
> menot 212 
> vuosikertomus 210 

Liikennemaksujen alennus talvipurjehduskauden aikana 211 
» määrä vuonna 1915 210 
» palautus 207 

poistaminen tileistä 207 
» vientitavaran, poistaminen 63 

Lindqvist, F. M., ent. Vahtimestari, hänen apuraha-korotusanomuksensa evätty 92 
Lisätty kaupunginvaltuusto 32, 38, 114, 117 
Ljungdell, A. N., ylikoneenkäyttäjä, hänelle myönnetty eläke 91 
Luetteloja vainajista, joilta on jälkeenjäänyt alaikäisiä lapsia 353 
Luistinratojen laittamiseen myönnetty lupa 201 
Lumenkuljetus kaupungin taloista 325 
Lundgren, K. E., kivenhakkaaja, hänelle myönnetty eläke 91 
Luontoisin ajoitus 348 
Lupa elinkeinon harjoittamiseen 181 

» heinäntekoon 200 
» huutokauppaajanammatin harjoittamiseen 181 
» juoksu punnus vaakain käyttämiseen lihantarkastusasemalla ja teurasta-

mossa 159 
> jäiden ottoon 201 
» luistinratojen laittamiseen 201 
» myönnettyjen, mutta käyttämättömäin määrärahain käyttämiseen 97 

nautintaoikeuksien pakkolunastamiseen 43 
» puhelinkioskien laittamiseen 201 
» puistojen käyttämiseen 200 
» putkikaivojen teettämiseen 201 

raitioteiden laskemiseen 201 
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Lupa rakennusjärjestyksestä poikkeamiseen T30 
ravintolaliikkeen harjoittamiseen 181 

» rohdoskaupan harjoittamiseen 181 
» sivuraiteen laskemiseen 27 
» tukkukaupan harjoittamiseen väkiviinaj uomalla 181 / 
» vaihtokioskin asettamiseen 201 
» venelaiturin teettämiseen Busholman rantaan 201 

Lupahakemus, tarkoittava rautatienrakentamista Brändön kartanosta Sörnä-
sin rantaan 25 

Lälitökatselmukset, kaupungingeodeet in toimittamat ^ 325 
» rahatoimikamarin toimittamat 9, 199 

Lämmitvslaitosten tarkastaminen Nickbyn mielisairaalassa 77 

lYlaanmittaustöiden osasto, rakennuskonttorin, sen vuosikertomus 325 
Maistraatin kokoonpano ja toiminta 137 
Maistraatinsihteerinviran uudestijärjestäminen 60 
Maitokauppaa koskeva sääntö 160 
Maitopisarayhdistykselle myönnetty määräraha 99, 100 
Majatalonpito kaupungissa 205 
Majoitus, l i ikekannalle asetettujen joukkojen 35 
Majoituskustannukset 88, 346—352 
Majoituslautakunnan jäsenen ja varajäsenten vaali 186 

» sihteerille myönnetty tilapäinen palkanlisäys 89, 120 
» tarverahain määrärahaan myönnet ty l isäys 89 
» vahtimestarille myönnetty lahjapalkkio 205 
* vuosikertomus 345 

Majoitusta nauttivien henkilöiden lukumäärä 34Ó 
Makkien puhtaanapito vuonna 1915 341 

» puhtaanapitoa varten 1916 vuoden menosääntöön otettu niääräraha 126 
Mallander, L., avustava rakennustarkastaja, määrätty toistaiseksi hoitamaan 

asunto tarkastajan virkaa 155 
Mallasjuoinain anniskelun järjestäminen 182 

» anniskeluoikeuksien myöntäminen : 182 
» myyntialueet 183 
» myynt iä koskevia asioita valmistelemaan asetettu valiokunta 185 
» vähittäismyyntioikeuksien myöntäminen 182 

Mantere, O., suomenkiel isten kansakoulujen apulaistarkastaja, hänelle myön-
netty vi rk aero 176 

Marian sairaala, vahingoittuneita ja äkkiä sairastuneita henkilöitä varten 
perustettava vastaanottolaitos si ihen 28 

» sairaalaa varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 121 
» sairaalalle myönnetty lisämääräraha 76 
» sairaalan hallituksen jäsenten vaali 186 
» » höyrykatti lan muutostyöt 31 
» » määrärahain yl i tys 76 
» » oppilaskoulurakennuksen lämmitys 31 
» » poliklinikkain putkijohtojen uudistus 31 
» » sairasmaksutaksa 75 

Marian turvakodin vuosikertomus 290 
» turvakoti, katso myös Sedmigradskyn pientenlastenkoulu. 

Marttayhdistyksen Hels ingin osastolle anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnet ty niääräraha 100 
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Matka-apuraha lehtori J. Reuterille 106 
» ylioppilas V. Garoffille 94 

Meilansiin teetettävä kansakoulutalo 36 
Meilansin huvilapalstan n:o 22 vuokraoikeuden pitennys 22 
Melart, G., everstiluutnantti, hänelle myönnetty apuraha 91 
Meno- ja tulosääntö, Helsingin kaupungin, vuodel ta 1916 30, 31, 36—39» 42> 

47, 48, 51—53, 59' 7°> 83> 109, 117 
Menosääntö, asunnonvälitystoimiston 72 

» asuntotarkastuksen 120 
j» lihantarkastusaseman väliaikaisen osaston 80 

raastuvanoikeuden 60 
» rakennustarkastuskonttorin 65 
» sairaalaylihallituksen 74, 121 

Menot, sekalaiset, 1915 vuoden menosäännön mukaan 126 
Metsänhoidon kustannukset 344 
Metsänhoitajan, kaupungin vuosikertomus 343 
Metsäpalot kaupungin metsissä 343 
Mielisairaala, katso Nickbyn mielisairaala. 
Mielisairaat, kunnalliskodissa hoidetut 255 
Mielisairaille ostettavat vaateparselit ja vuoteet 77 
Mietintö, katso Lausunto. 
Munkkiniemen raitiotietä koskeva toimilupakirja 25 

» säterin maalla olevan huvilayhdyskunnan poliisi-, rakennus-, 
palo- ja terveydenhoitojärjestys 180 

Muotokuvakokoelma kaupungin museossa 383 
Muovailukurssien toimeenpaneminen kansakouluopettajattarille 83 
Murtokadun nimen muuttaminen Kaisaniemenkaduksi 43 
Museolautakunnan käytettäväksi annettu portinvartijatupa 39 

» vuosikertomus . 383 
Musiikkilautakunnnan johtosäännön 3 §:n muutos 149 

» jäsenten vaali 187 
» vuosikertomus 385 

Musiikkiopiston oppilasliput 389 
» orkesterikoululle myönnettj- määräraha 88, 123 

Myynti, maa-aiueiden ^ 
» katso myös Tontti- ja Vähittäismyynti. 

Myyntikojujen paikat 200 
Mäntymäki Eläintarhassa, sen käyttämiseen myönnetty lupa 200 
Möller, A. Th„ vaivaishoitohallituksen sihteeri, hänelle myönnetty virkaero 176 

» O., oikeusaputoimiston avustava oikeusavustaja, hänelle myönnetty 
virkaero 176 

Mörtengren, K. L. F., eräiden kaupungin talojen isännöitsijä, hänelle myön-
netty palkkio 202 

Nickbyn mielisairaala, halkojen osto siihen 77 
••> > hoitajaoppilaiden asuinhuoneistojen sisustaminen sii-

heu 113 
» kaluston hankkiminen siihen 113 

» mielisairaalaa varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 121 
» mielisairaalalle myönnetty lisämääräraha 32, 77 
» mielisairaalan rakennustyötä varten hankittujen työkalujen käyttä-

m i n e n 32, 33» 126, 128 
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Nilsson, B., kuvanveistäjä, hänelle myönnetty kilpailupalkinto 105 
Nimrodkadun sähkövalaistus 43 
Nordman, J. A., esittelijäsihteeri,, ehdotettu holhouslautakunnan puheen-

johtajaksi 184 
Nordström, E. S., professori, hänelle myönnetty apuraha 92 
Nuorisokirjastoa varten myönnetty määräraha 99 
Nuorisoliitto Fylgialle myönnetty määräraha 100 
Nyberg, K. A., oikeusneuvosmies hänelle myönnetty eläke 91 
Nybergh, A., eut. senaattori, valittu vaivaishoitohallituksen sihteeriksi 176 

Obligatsioneista suoritettava kuponkivero 56 
Obligatsionien arvonta 203 
Obligatsionilaitia, 1911 vuoden, siitä myönnettyjä määrärahoja 113 
Obligatsionilainain provisioni- y. m. tilin ylitys 57 
Ohjeet, joita 011 noudatettava johtoja kaupungin katuihin laskettaessa tahi 

niiden päällitse teetettäessä 44 
Ohjesääntö, hissien rakentamista ja käyttöä koskeva 180 
Oikeus, katso Lupa. 
Oikeusaputoimiston avustavalle oikeusavustajalle myönnetty virkaero 176 

» vuosikertomus 355 
Oker-Blom, M., suomenkielisten kansakoulujen lääkäri, hänelle myönnetty 

virkaero 177 
Omaisuus, kaupungin kiinteä, sen uusi arviointi 201 

> » siitä odotettavat tulot 1916 vuoden tulosäännön mukaan 127 
» tulipalon kautta hävinnyt, palovahingon korvaus siitä 222 
» » » » sen arvo tai vakuutussumma 222 

Opastuskurssien toimeenpaneminen kansakouluopettajille 83 
Opetuslaitoksia värien 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 122 
Oppilaskouiu, Marian sairaalan, sen lämmitys 31 
Oppilasliput symfoniakonsertteihin, musiikkiopistolle myönnetyt 389 
Orkesterikoulua varten musiikkiopistolle myönnetty määräraha 88, 123 
Osakeyhtiö aktiebolaget Tennis, alueen vuokraaminen sille 18 

» Hietalahden laivatokka ja konepaja, alueen vuokraaminen sille 12 
» » » » » sille myönnetty lupa sivu-

raiteen laskemiseen 27 
» Mars, osakkeiden merkitseminen siinä 41 
» P. Sinebrychoff, sen pauimoaluetta koskeva selvitys . . . . • 112 
» 0 » » suorittama tontin kauppahinta 207 

Osakkeiden merkitseminen sotavakuutusyhtiössä 41 
Osto, kaasumittarien 114 

» sähkömittarien 114 
» veistokuvateosten 102 

Oulunkylän lastenkodin ruuanpito 263 
» vuosikertomus 248 
» lastenkotia varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 122 

Oulunkylään vievän tien uudestiteettäminen 50 
Ouluntientalon n:o 3—5 korjaukset 39 

Pahantapaisten lasten hoidosta johtuneet menot 280 
Paikallisasiamiehet vaivaishoidon elätteelleantoalueilla 247 
Paikan välitykset kunnan työnvälitystoimistossa 372—377 

52 
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Pakkolunastamiseen myönnetty lupa 43 
Palautus, anniskeluveron 393 

» liikennemaksujen 207 
» satamamaksujen 207 
» verotus varain ja muiden tulojen 127 

Palkankorotus kansanlastentarhain tarkastajalle 123 
» kasvatuslaitosten johtajille ja johtajattarille 84 
» kunnalliskodin emännöitsijälle 
» majoituslautakunnan sihteerille 89, 120 
» pakkahuoneen työkunnan esimiehelle 107 
» työnvälitystoimiston naisapulaiselle H 9 
» vaivaishoitohallituksen apulaisjohtajalle 122 
» » toimitusjohtajalle 122 
» valmistavan poikainammattikoulun virkailijoille 122 
» vesijohtolaitoksen kemistille 124 
» toiselle assistentille 124 
» Åggelbyn kartanon ja Nybondaksen talon valvojalle 203 

Palkanlisäys, henkilökohtainen, rakennuskonttorin insinööriosaston insinöö-
reille 125 

Palkinto;autakunta veistokuvateoskilpailua varten 104 
Palkkaedut, kaupungin ulkopuolella asuvain virkamiesten 57 
Palkkojen suoritus työntekijöille 108 
Pai 111 q vi st & Sjöström, arkkitehtitoiminimi, sille myönnetty kilpailupalkinto 105 
Palojärjestys, Hagan huvilayhdyskunnan i8r 
Palokunnan miehistö ja sen jaoitus 225 

» palokalut ja varusteet 225 
Palokunta, vapaaehtoinen 227 
Palolaitoksen menot 229 

» rakennusten korjaukset 31, 326 
» {sairaankuljetusvaunut 224 

Palolaitosta varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 119 
Paloleuuätin . , 227 
Palomiehhtö, maksuttomia kylpyjä sille Ursinin kallion uimalaitoksella . . . . 19 
Palomiehistön lisääminen 73 
Palopostit 36, 226 
Palotalli 226 
Palotoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 186 

» vuosikertomus 220 
Palovahingonkor^aus, tulipaloissa vahingoittuneen omaisuudfen 222, 223 
Palovakuutus, kaupungin laivaveistämöalueella olevain rakennusten 18 
Palvelijatarkotia varten myönnetty määräraha 99 
Palvelusmiehet, kaupungin, heille myönnetty virkaloma 58 
Parantola, risatautisten lasten, sitä varten myönnetty määräraha 100 
Pauligin lahjoitusrahastosta myönnetty matka-apuraha 94 
Pelastusarmeijalle myönnetty määräraha 100 

» myönnetyn määrärahan ehdot 122 
Pelastusarmeijan anomus määrärahan käyttämisestä 107 
Peltonen, G. H., pakkahuoneen työkunnan esimies, hänelle myönnetty pal-

kankorotus 107 
» V., sairaanhoitajatar, hänen apurahananomuksensa evätty 92 

Pettersson, V. F., vahtimestarinleski, hänen eläkeanomuksensa evätty 91 
Piirustukset, rahatoimikamarin hyväksymät 199 
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Piirustukset, rakennuskonttorin talorakennusosaston tekemät : 335 
Pippingsköldin turvakotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myön-

netty määräraha 99 
Pitennys, tonttien rakennusajan T30 

» vuokraoikeuden 20—23, T9°— ]93 
» vuokrasopimuksen-; 77 

Pitkänsillan päähän sijoitettavat veistokuvateokset 103, T05 
Pohjavettä kuljettavan juomavesijohdon rakentaminen . 42 
Pohjoisen Uunisaaren vuokraoikeuden pi tennys 21 
Poikain ammattikoulu, katso Valmistava poikainammattikoulu. 

» vastaanotto- ja havaintokoti 84, 272, 279 
Poisto tileistä, henkilöllisten vaivaismaksujen 207 

» * koiraveron 207 
» » kunnallisverojen 207 
» » li ikennemaksujen 207 
» » tutkimusmaksujen 207 
» » verotusvarain y. m 127 
» » vuokramaksujen 207 

Poliisi laitoksen huoneistojen korjaukset 31, 328 
Poliisilaitosta varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 120 
Poliisiiniehistölle myönnetty oikeus maksuttomiin ky lpy ih in Ursinin kallion 

uimalaitoksella 19 
Poliklinikat, Marian sairaalan, niiden putkijohtojen uudistaminen 31 
Portinvartijatupa, Hakasalmen puiston, sen kuntoonpanettaminen 39 
Porvoonkadun erään osan kiveäminen 4;, 318 
Puhelinjohtopatsaiden sijoittamista koskevia ohjeita 45 
Puhelinkioskien asettamiseen myönnetty lupa 201 
Puhelinmaksuja varten myönnetty lisämääräraha 108 
Puhelin vero . . . 56 
Puhtaanapito, yksityisten tilapäisten raitioteiden 23 
Puhtaanapitolaitoksen vuosikertomus 340 
Puhtaanapitolaitoksesta odotettavat tulot 1916 vuoden tulosäännön mukaan 129 
Puhtaanapitolaitosta varten myönnetty määräraha 53, 126 
Puistojen käyttämiseen myönnet ty lupa 200 
Putkikaivojen teettämiseen myönnet ty lupa 201 
Puutarhakadun talon n:o 4 luovutus Helsingin käsityökoulul le 20 
Puutarhasiirtolain perustaminen 363 

öv i s t , G., neiti, hänelle myönnet ty kilpailupalkinto 105 

Raastuvanoikeuden k o k o o n p a n o j a t y ö t a p a . . . 132 
» laiminlyötyjen töiden teettämistä varten anottu määrä-

raha 60 
» oikeusneuvosmiehen palkkaaminen 59, 118 
» palkkaussääntö 60 
» työjärjestys 140 
» väliaikaisten osastojen voimassapito 59 

Rahasto, Alex. Ärtin, siitä myönnetty määräraha 92 
» C. H. ja O. I. Hedberg aviopuolisojen testamentti-, sen vastaanotto 95 
» Emma Grefbergin, sen käyttäminen 251 
» Gustav Pauligin, si itä myönnet ty matka-apuraha 94 
» Isak Mattson-Kivilä aviopuolisojen avustus-, sen vastaanotto 94 
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Rahasto, K. H. Renlundin stipendi- ja palkinto-, sen korkovarojen käyttämi-
nen 92. 207 

» Karl Magnus Kull manin, sen korkovarojen käyttäminen 94 
» kunnollisen palvelusväen palkitsemis-, siitä myönnetyt apurahat 106 
» » » » s> suoritettavien apurahojen 

jakamista varten asetettu valiokunta 185 
Rahastot, vaivaishoidolle lahjoitetut, niiden korkojen jakaminen 238 
Rahatoimikamari, toisen vahtimestarin apulaisen palkkaaminen siihen J19 
Rahatoimikamarin jäsenet 188 

» kanslia, ent. seurahuoneen panettaminen sen valvonnan 
alaiseksi 202 

» puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenen ja varajäsen-
ten vaali 186 

Rahatoimikonttorille myönnetty lisämääräraha 63 
Rahavarojen tilaamista koskeva määräys 63 
Raitioteiden, yksityisten, kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuus 23 
Raitiotie, Brändön huvilakaupungin, lisäys sitä koskevaan toimilupakirjaan 25 

» » » sitä koskevan toitnilupakirjan siirtä-
minen 24 

» Hagan—Munkkiniemen, l isäys sitä koskevaan toimilupakirjaan . . 25 
Raitiotielinjan laajentamisen toistaiseksi lykkääminen 24 
Raitiotielippujen osto kaupunginpalvelijoille ja ulosottoapulaisine 118 
Raitiotien kontaktilangan ja valaistusvälineen kannattamiseksi tarpeellisten 

laitteiden asettaminen talojen seiniin 179 
Raitiotieraiteiden laskemiseen myönnetty lupa : . . . . 201 
Raittiusyhdistyksille anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha 99 
Rakennukset ja talot, kaupungin, niiden korjaukset 325 

* » » » niitä varten 1916 vuoden menosääntöön otettu 
määräraha 30—33, 36, 37, 39, 83, 125 

Rakennusjärjestyksestä poikkeamiseen myönnetty lupa 130 
Rakennuskonttoria varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha . . . . 125 
Rakennuskonttorin insinööreille myönnetty henkilökohtainen palkanlisäys . . 12s 

» insinööriosaston vuosikertomus 316 
» kaupungin asemakaavaosaston vuosikertonms 335 
» kaupunginistutusten osaston vuosikertomus 336 
» maan mittaustöiden osaston vuosikertomus 325 
» päivätyölistain käytteleminen tilastokonttorissa . . . . 108, 363 
» talorakennusten osaston vuosikertomus 325 

Rakennuspiirustukset, katso Piirustukset. 
Rakennusrajat, sisäiset, niiden muuttaminen 39 
Rakennustarkastuksen toimitustaksan uudistaminen 65 
Rakennustarkastuskonttorin järjestyksen muuttaminen 65 
Rakennusteollisuus Helsingissä , . . . 378 
Rakennusyrityksiä varten perustettava hypoteekkikassa 106 
Rantasiltain rakentaminen kortteliin n:o 2 9 2 . . . . ; 3, 4 
Rasitukset, }'leiset, niitä varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 120 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginvaltuuston diareihin m e r k i t y t . . . : 129 
Rautatien rakentaminen Brändön kartanosta Sörnäsin rantaan 25 
Rautatiesilta, Itäisen viertotien poikki kulkeva, sen laajentaminen 208 
Ravintolaliikkeen harjoittamiseen myönnetty lupa 181 

.'Ravitseminen, kansanlastentarhain oppilaiden 87 
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Ravitseminen, köyhäin kansakouluoppilaiden 100, 123 
Rekisteritoimisto, vaivaishoitohalliluksen 251 
Renlundin, K. H., stipendi- ja palkintorahasto 92, 207, 363 

» » » säätiö Suomen käytän n öllis-geologista tutkimusta v a r t e n . . . . 93 
Restaurant Börs aktiebolag nimisen yhtiön anomus vuokran huojistamisesta 19 
Retkeilyt, sosialilautakunnan tekemät 365 
Reuter, J., lehtori, hänelle myönnetty matka-apuraha 106 
Reviisorin, ylimääräisen, asettaminen revisionikonttoriin 70, 119 
Risatautisten kansakouluoppilaiden sijoittamista varten Högsandin paranto-

lassa myönnetty määräraha 99 
» lasten parantolayhdistykselle myönnetty määräraha 100 

Rohdoskaupan harjoittamiseen myönnetty lupa 181 
Rokotusainevaraston määrärahan ylitys 80 

» vuokramäärärahaan myönnetty lisäys 74 
Rouvasväenyhdistyksel le myönnetty määräraha 95. IOD 
Ruoholahden uimahuoneiden vuokraus 200 
Ruuanlaittokurssien järjestäminen työläisnaisille 100, 101, 109 
Ruumiin polttolaitoksen paikaksi vuokrattava alue 12 
Ruumiinvamma, tapaturman tuottama, vahingonkorvaus siitä 205 

Sairaalaintarkastajan asettaminen 150 
Sairaalan voimassapito kunnalliskodissa 28, 121 
Sairaalat, kaupungin, niiden korjaukset 31, 33, 329 

» » » sairasmaksutaksa 75 
» » » taloushallinto 73 
» » katso m y ö s Kulkutautisairaala, Marian sairaala ja 

Nickbyn sairaala. 
Sairaalaylihallituksen vuosirahasääntö 74, 121 
Sairaaloissa vaivaishoidon kustannuksella hoidetut henkilöt 237 
Sairaanhoitoa varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 120 
Sairaankuljetusautomobiilien osto 29 
Sairaankuljetusvaunut, palolaitoksen 224 
Sairasparakkeja varten osotettava paikka 19 
Salenius, J. V., lyhdynsytyttäjä, hänelle myönnetty eläke 91 
Salmio, J., ent. kaasulaitostyöläinen, hänen apurahan korotusanomuksensa 

evätty 92 
Sandberg, K. V., vahtimestari, hänelle myönnetty lahjapalkkio 205 
Santa- ja Busholman käyttäminen n 
Satama-asema, Katajanokan, sen huoneiden luovuttaminen tul l ikamari l le . . . . 29 
Satamain korjaus- ja kunnossapitotöihin myönnetty määräraha 51, 126 

» uutistöihin myönnetty määräraha 51, 126 
Satamakonstaapelien, ylimääräisten, palkkaus 65 
Satamamaksujen palautus 207 
Satamaradan kääntösiltain käyttämistä koskeva järjestyssääntö 52 
Satamarakennusten korjaukset 3° 
Satamat, rakennuskonttorin niissä toimittamat työt 320 
Saxelin, I., kuvanveistäjä, hänelle myönnetty kilpailupalkinto 105 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle myön-

netty vastuun vapaus 
» pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnan jäsen-

ten vaali 
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Sediuigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin tilintarkastajain 
vaali i 8 4 

» pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin vuosikertomus 281 
Sekalaiset menot 1916 vuoden menosaännön mukaan 126 

» tulot 1916 » tulosäännön » 129 
Fepel ikivenhakkuun urakkahinta 109 
Serologisten tutkimuscen taksa 7 8 

Seurahuoneen, entisen, korjaukset 39 
» » taloudenhoitajan toimi 202 

Seurasaaren laitteiden kunnossapito 5 f, 9%, 100 
Siirtomäärärahat 1 1 8 

Silfvastin, J., silinäsairaalaa varten myönnet ty määräraha 77, 120 
Si l lanyhteys Helsingin kaupungin ja Brändön saaren väl inen 25 
Silmäsairaaloita varten myönnetty määräraha ' . . 77, 120 
Siltavuorenrantaan järjestettävät \eriesijat . . 51 
Sinebrychoff, P., aktiebolaget, nimisen yhtiön suorittama korttelin n:o 83 ton-

tin n:o 4 kauppahinta 207 
Sinivuorenmaa, järjestysmiehen asettaminen sinne 10, 126, 203 
Sinivuorenmaau käyttäminen 8 
Sivistyslaitoksia varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 122 
Sokeiden työkoulua varten myönnetty määräraha 101 
Sosiali lautakunnan edustajat muissa kunnan laitoksissa 360 

» huoneisto 365 
» jaostot 360, 365. 366 
» jäsenen vaali 209 
» vuosikertomus 360 

Sosialista työtä varten pelastusarmeijalle myönnetty määräraha 100 
Sotavakuutus 41 
Sotaväen kulkutautisairaalan perustaminen 30 
Sotilassairaalan perustaminen Korpuksen tilalle 88 
Strandberg, J., sairaanhoitajatar, hänelle uiyönn tty elinkautisapuraha 92 
Suolan y. m. ostoa varten otettu kotimainen laina 114 
Suomen kansalaisuuden hakemuksia 181 

» kuvanveistäjäli itolle luovuteltavat huoneet kaupungin museosta . . . . 29 
» käytännöll is-geologista tutkimusta varten perustettu säätiö 93 
» naisyhdistyksel le myönnetty määri raha 101 
» voimistelunopettajaliitolle myönnetty oikeus myönnettyjen, mutta 

käyttämättömäni varojen käyttämiseen 97 
» voimistelunopettajaliittoa varten 191^ vuoden menosääntöön otettu 

määräraha 127 
» yksityiskoulujen eläkekassa, kansanlastentarhain vakinaisten opetta-

jatarten tekeminen osakkaiksi sen alimpaan eläkeluokkaan 84 
Suorittamattomain maksujen periminen 205 
Sähkölaitokselle myönnetty lisämääräraha 90 
Sähkölaitoksen rakennusten kunnossapito v. 111 38 

» sotavaaravakuutusmaksu 42 
Sähkölaitoksesta odotettavat tulot 1916 vuoden tulosäännön m u k a a n . . . . 128, 129 
Sähkölaitosta varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 38, 124 
Sähkömittarien osto , 114 
Sähkömuuntaja-aseman rakentaminen 43 
Sähkötehdas, Sörnäsissä oleva, sen uudesti rakentaminen 114 
Sähkövoimajohtojen teettämistä koskevat ohjeet 44 
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Säilytyssuojien osottaminen elintarpeita varten 202 
Säännöt, kunnan työväenasuntojen hallintoa koskevat 366 
Sääntö kasvattilasten hoidosta 149 

» lihantarkastamisesta . 159 
» maito- ja kermakaupasta . 160 

Säästö vuodelta 1915 1916 vuoden menosäännön mukaan 127 
Sörnäsin niemekkeen alueen myynti 5 

» rantaan Brändön kartanosta rakennettava rautatie 25 
» rantatien ketokiveyksen uudistus 46 

Taideteollisuuskeskuskoulua varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määrä-
raha 122 

Taideteollisuuskeskuskoulun uudestijärjestäminen 216 
Taideteollisuusyhdistyksen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 184 
Taivallahden viereisen alueen vuokraoikeuden pitennys 22 
Taivallahti, kytkylaiturin teettäminen sinne soutoveneitä varten 51 
Taksa, halonmittaus- 180 

» kunnallissairaalain sairasmaksu 75 
» rakennustarkastuksen toimitus- 65 
» terveydellisten tutkimusten laboratoorin . . 78 
» työkunnan 107 

Taksoitus, katso Verotus. 
Takuusitoumukset, rahatoimikamarin hyväksymät 199, 208 
Talorakennusten osasto, rakennuskonttorin, sen vuosikertomus 325 
Talot, kaupungin, niitä värien 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 125 
Taloudenhoitajantoimi, ent. seurahuoneen 202 
Talvipurjehdusaikainen laivaliikenteen turvaaminen . 64 

» liikennemaksujen huojennus 211 
Tapaturman tuottamasta ruumiinvammasta myönnetty vahingonkorvaus . . . . 205 
Tarkastus, Helsingin teurastamo-osakeyhtiön teurastamossa teurastettujen eläin-

ten lihan 159 
» kaupungin vakuusasiakirjain . . . 208 
» » 1914 vuoden tilien ja hallinnon 55 

Tarkastusapulaisen palkkaaminen vaivaishoitohallitukseen 122 
Tarkastusmiehet, kaupungin irtaimen omaisuuden 185 

» kaupunginkassan 55, 203 
» kaupunginkirjaston 184 

Tarkastuspiirit, vaivaishoidon 234 
Tarkkailulippujen painatusta varten lihantarkastusasemalle myönnetty määrä-

raha 121 
Teknilliset laitokset, niiden hallituksen jäsenen ja varajäsenen vaali . . . . . . 209 

» » » vakuuttaminen sotavakuutusyhtiössä 41 
» » » virkamiesten ikäkorotukset 124 
» » niistä odotettavat tulot 1916 vuoden tulosäännön mu-

kaan 128 
» » niitä varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määrä-

raha 124 
» » katso myös Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Vesijohtolaitos. 

Terveydellisten tutkimusten laboratoorille myönnetty lisämääräraha 78 
» » laboratoorin johtajanviran jälleen täyttäminen . . 176 
» » »> johtosääntö 155 
» » » taksa 7 8 
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Terveydellisten tutkimusten laboratoorin tutkimus maksujen poisto 207 
Terveyden- ja sairaanhoitoa varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määrä-

raha 1 2 0 

Terveydenhoidon taloushallinto 73 
Terveydenhoitojärjestyksen ehdotus I 5° 
Terveydenhoitolautakunnalle myönnetty lisämääräraha 74 
Terveydenhoitolautakunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenteu vaali . . 186 

» tarverahain määrärahain ylitys 74 
Terveystoimiston menosääntö 78» 1 2 0 

» virkain lakkauttaminen ja uusien perustaminen 78 
Testamentti, C. H. ja O. I. Hedberg aviopuolisojen 95 
Teurastamo, lupa juoksupunnusvaakojen käyttämiseen siinä 159 
Teurastamon johtajan virkavuosien lukeminen 159 
Teurastamossa teurastettujen eläinten lihan tarkastaminen 159 
Tiet ja viertotiet, niitä varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määrä-

raha 50, 51, 125 
» » » rakennuskonttorin rakentamat ja korjaamat 320 

Tilapäiset vuokrasopimukset, rahatoimikamarin tekemät 195 
Tilasto, kunnallinen kauppa- 217 
Tilastokonttorille myönnetty lisämääräraha 65. 218 
Tilastokonttorin johtosääntö 146, 219 

» vuosikertomus 214 
Tililaitosuudistukset 70, 127 
Tilinpäätös vuodelta 1914 55 
Tilintarkastajain vaali, Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turva-

kodin 184 
Tilintarkastajan vaali, Helsingin anniskeluosakeyhtiön 185 

» » » pörssin 185 
Tilinteko, holhottien omaisuuden hoitamisesta 35 \ 
Tilkan sairaala-alueen myynti valtiolle 5 
Tilukset, rahatoimikamarin vuokralle antamat 189, 200 

» vuokralle annetut, niihin myönnetty vapaampi käyttö-oikeus 199 
Toimilupakirja, Brändön huvilakaupungin raitiotietä koskeva 25 

» Hagan-Munkkiniemen raitiotietä koskeva 25 
» Helsingin telefooniyhdistyksen ja Helsingin kaupungin väli-

nen 23 
Toipumakotia varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista myönnetty määrä-

raha * 100 
Toivon tiluksen vuokralle antaminen 18 
Toivoniemen maatilan taloudenhoito 273 
Tokantorin leikkikentän kuntoon panettaminen 52 
Tontinlunastukset, niistä odotettavat tulot 1916 vuoden tulosäännön mukaan 127 
Tontinmittaukset, kaupungingeodeetin toimittamat 325 
Tontit, n:ot 8 ja 9 Aleksanterinkadun varrella, niiden yhtyminen Unioninka-

dun tonttiin n:o 4 130 
» » 2—10 Fredriksperinkadun varrella, niiden vuokraaminen 16 
» » 14 ja 16 Hauhontien varrella, niiden sisäisten rakennusrajain 

muutos 39 
» » » * » * » » vuokran suorittamisesta 

myönnetty vapautus 
» » 1—4, Hermannin 1 korttelin, niiden vuokraoikeuden pitennys . . 22 
» » i b ja 1 c, Hermannin 2 korttelin, niiden vuokraoikeuden pitennys 22 
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Tontit, n:ot 8 ja 10 Saunakadun varrella, sille rakennetun talon pohjakerrok-
sen sisustaminen myymälöiksi ja asuinhuoneistoiksi 130 

» » 7 ja 8 Toukolan rantakorttelin, niiden vuokraoikeuden pitennys 22 
» rahatoimikamarin myymät 189 
» Santa- ja Busholman, niiden hinta n 

Tontti n:o 65, Bölessä oleva, anomus sen myynnistä johtuneen vahingon kor-
vaamisesta 110 

» » 2, Hermannin 2 korttelin, sen vuokraoikeuden pitennys 21 
» » 3 » » » » » » 21 
» » 6 » n » » » » 23 
» j» 17 Hernesaaren kadun varrella, sen myynti 208 
» » i a Hietalahden etelärannan varrella, sen omistusoikeus 112 
» » 7 Kasarminkadun varrella, sen myynti 123 
» » 4, korttelin n:o 83, sen kauppahinnan suoritus 207 
» » » » » » » käyttäminen asuntotarkoituksiin . . 112, 207 
» » 8 a Köydenpunojankadun varrella, sen halkominen 130 
» » 72 Läntisen viertotien varrella, sen myynti 4 
» » 76 » » » D kauppahinnan suoritus 110 
» » i a Mikonkadun varrella, sinne aijottuun uutisrakennukseen näh-

den myönnetty poikkeus rakennusjär-
jestyksestä 130 

» » 4 » » siihen kiinnitetyn nautintaoikeuden 
pakkolunastus 43 

» » 25 Ruoholahdenkadun varrella, sen ostaminen 3 
» > 6 , Toukolan 12 korttelin, sen vuokraoikeuden pitennys 22 
» » 9, » rantakorttelin, sen vuokraoikeuden pitennys 21 

Tonttien myynti Santa- ja Busholmasta n 
» rakennusajan pitennys 130 

Tonttipaikan osottaminen työväenopistotaloa varten 37 
Tuberkulootisten kansakouluoppilaiden virkistysko ti a varten myönnetty mää-

räraha 99 
Tuberkulosipaviljonki, Kivelän sairaalan, sen korjaukset 31 
Tuberkulosisairaalan järjestäminen Hesperian entiseen kansakoulutaloon 28. 121 
Tukkukaupan harjoittaminen väkiviinajuomilla 181 
Tulensammutusvälineet, palolaitoksen 225 
Tulipalot 220—224 
Tullikamarille luovutettavat huoneet 29 
Tullirakennusten korjaukset 30, 330 
Tullivapaus, se lvi tys kaupungin oikeudesta siihen III 
Tulot, sekalaiset, 1916 vuoden tulosäännön mukaan 129 
Turbogeneraattorin hankkiminen sähkölaitokseen 38, 124 
Turvikin huvilatiluksen vuokralle antaminen 20 
Tuulaakimaksun laskemisen perusteet n o 
Tyttöjen ammattikoulu, uuden huoneiston vuokraaminen sille 82 

» » varastonhoitajattaan palkkaaminen siihen 123 
» ammattikoulua varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 123 
» ammattikoulun johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 186 

Työ- ja vaivaistalo, katso Kunnalliskoti. 
Työjärjestys, raastuvanoikeuden 140 
Työkalujen osto rakennuskonttoriin 322 
Työkalut, Nickbyn sairaalan rakennustyön, niiden lunastus 32, 126 

53 
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Työkodit, köyhäin lasten, niitä varten anniskeluosakeyhtiön voittovaroista 
myönnetty määräraha 99 

Työkoulu, lasten, sitä varten myönnetty määräraha ioo 
Työkoulua varten Sokeain ystävät yhdistykselle myönnetty määräraha IOI 
Työkunta, kaupungin pakkahuoneen, sen taksan muutos 107 

» » » » toiminta 210 
» » » » työntekijöille myönnetty kalliinajan-

lisäys 107 
» » » sille myönnetty lisämääräraha 107 

Työlaitoksen toiminta 
» työpajoissa käytettyjen työaineiden arvo 266 

Työlaitosta ympäröivän aidan korottamiseksi myönnetty määräraha 41 
Työläisnaisille toimeenpantavia ruuanlaittokursseja varten myönnetty määrä-

raha T°o. IOI> I 0 9 
Työläisnaisten kesäsiirtolaa varten myönnetty määräraha 101 
Työn jakaminen naisille 1 0 1 

Työnhakemukset kunnan työnvälitystoimistossa 373 
Tycnpuute, katso Työttömät. 
Työntekijäin tapaturniankorvausmäärärahaan myönnetty lisäys 107 
Työntekijät, kunnan töissä olevat, heidän palkkansa suoritus 108 

» » ». » heille myönnetty lisäpalkkaus 108 
Työnvälitys, kunnan. , 372 

Työnvälityskokous Helsingissä 370 
Työpalkat kaupungin yleisissä töissä 126 
Työpäällikkö, rakennuskonttorin, hänen vuosikertomuksensa 316 
Työsuhteet Helsingissä vuonna 1915 377 
Työt, katso Yleiset työt. 
Työttömyysvakuutus 361 
Työttömäin perheiden avustamista varten myönnetty määräraha 109 
Työttömät naiset, hätäaputöiden järjestäminen heille 109, 379 
Työtuvat, lasten, kansanlastentarhain johtokunnan valvonnan alaiset 300 

» » niitä varten myönnetty määräraha 100 
Työväenasunnot, katso Kunnan työväenasunnot. 
Työväenopistoa varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 123 
Työväenopistolle myönnetty lisämääräraha 87 

» » valtioapu 87 
Töölön tiilitehdasalueen tiluksen 11:0 46 vuokraoikeuden pitennys 20 

Uimahuoneen teettäminen Busholmaan 39 
Uimahuoneiden, kaupungin, vuokraaminen 200 
Uimalaitos, Ursinin kallion viereinen, sen käyttäminen 19 
Ulkomaalaisille myönnetty oikeus elinkeinon harjoittamiseen 181 
Ulosottoapulaisten raitiotielippujen ostoon myönnetty määräraha 118 
Urakkajärjestelmä kaupungin rakennustöissä 362 
Urheilukenttä, Eläintarhan, sen kuntoonpanettaminen 53 

» Haapaniemenkadun viereinen, sitä koskevat määräykset . . . . 202 
Urheiluleikkien toimeenpanemista varten myönnetty määräraha 127 
Uudenmaan pursiklubille myönnetty vuokraoikeuden pitennys Blekholman-

kariin 23 
Uunisaaren vuokraoikeuden pitennys 21 
Uutteruusrahoja Karstun kasvatuslaitoksen oppilaille 84 

» kunnalliskodin hoidokeille 256 
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Uutuukset, kaupunginorkesterin esittämät, niiden taiteellinen omistusoikeus 389 

Vaakitus, eräiden Äggelbyn osain, sitä varten 1916 vuoden menosääntöön 
otettu määräraha 125 

Vaali, Helsingin anniskeluosakeyhtiön johtokunnan jäsenten 185 
» » » tilintarkastajan 185 
* » pörssin tilintarkastajan 185 
» » teollisuuskoulun johtokunnan jäsenten 187 
» kaupungin irtaimen omaisuuden inventtaajain 185 
» » lautakuntain ja hallitusten puheenjohtajain, jäsenten ja vara-

jäsenten 185, 186 
» kaupunginkirjaston inventtaajain 184 
» kunnalliskodin ja työlaitoksen johtajan 176 
» oikeusaputoimiston avustavan oikeusavustajan 176 
» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin tilintarkas-

tajain 184 
t suomenkielisten kansakoulujen apulaistarkastajan 176 
» » » lääkärin 177 
» taideteollisuusyhdistyksen johtokunnan jäsenten 184 
» terveydellisten tutkimusten laboratoorin johtajan 176 
» tilastokonttorin amanuenssin . 208 
» vaivaishoitohallituksen sihteerin 176 
» valiokuntain y. m., katso Budjettivaliokunta, Komitea ja Valiokunta. 

Vahingonkorvaus kiinteistön myynnistä n o 
» tapaturman tuottamasta ruumiinvammasta 205 

Vaihtokioskien asettamiseen Kauppatorille myönnetty lupa 201 
Vaivaishoidon lastenhoito 244 

» lastenkoti, katso Oulunkylän lastenkoti. 
» menot ja tulot 240—244 
» paikallisasiamiehet 247 
» tarkastuspiirit 234 

Vaivaishoitoa varten myönnetty lisämääräraha 81 
» » 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 122 

Vaivaishoitohallitukselle myönnetty määräraha työttömäin avustamiseksi 109 
Vaivaishoitohallituksen kaitsijoille vahvistettu palkka 81, 122 

» kansliain käsittelemät asiat 260 
» kanslianjohtajain johtosääntö 174 
» kokoonpano 232 
» puheenjohtajan ja jäsenten vaali 186 
» sihteerille myönnetty virkaero 176 
» sihteerin vaali 176 
» toimihenkilöjen johtosäännöt 166—175 
» vuosikertomus 231 

Vaivaishoitohallitus, tarkastusapulaisen ottaminen siihen 122 
Vaivaishoitokustannusten korvaus 239 
Vaivaismaksujen, henkilöllisten, poistaminen tileistä 207 
Vaivaistalo, katso Kunnalliskoti. 
Vakuusasiakirjani tarkastus " 208 
Valbäck, F. J., toimittaja, hänelle myönnetty apuraha 92 
Valiokunta anniskeluosakeyhtiön voittovarain jakamista varten 185 

» kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston apurahain jakamisia 
varten 185 
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Valiokunta kysymystä varten kalliinajanlisäyksen myöntämisestä eräille virka-
ja palvelusmiehille 57 

» » » kansanlastentarhain opettajatarten eläkekysy-
mysten järjestämisestä 84 

» » » Tilkan ja Gumtähden sairaala-alueiden myyn-
nistä 7 

» » » työväenopistotalon tonttipaikasta 37 
» väkiviina-, mallasjuoma- y. m. asiain valmistelua varten . . . . 185 
» katso myös Budjettivaliokunta, Kaupunginvaltuusto ja Komitea. 

Valkonauhayhdistykselle myönnetty määräraha • • • • 99, 1 0 1 

Walldén, I. h., Toivoniemen kasvatuslaitoksen johtajatar, hänelle myönnetty 
apuraha 9 2 

Wallgren, V., kuvanveistäjä, hänen lahjoittamainsa taideteosten vastaanotto 30 
Vallilan alueen laajentaminen 363 

» asukkijärjestelmä 362< 363 
Valmistavaa poikainammattikoulua varten 1916 vuoden menosääntöön otettu 

määräraha 1 2 2 

Valmistavan poikainammattikoulun johtokunnan jäsenen ja varajäsenten vaali 186 
» » työvuoden löyhentäminen 82 
» » virkailijain palkankorotus. 122 

Valtioapu, kansakoulujen 82, 83 
» kasvatuslaitosten 82, 83 
» kesävirkistystä varten kansakoululapsille - 83 
» työväenopiston 87 

Valtioavut 1916 vuoden tulosäännön mukaan 12& 
Valtiorautateiden tarpeisiin vuokrattavat huoneistot 64, 126 
Vapaaehtoiset köyhäinkatsojat 236 
Vapautus tontinvuokran suorittamisesta 19 
Varasadevesijohdon laskeminen Puistokatuun 42 
Varasairaalain vartioimista varten myönnetty määräraha 74 
Varaston hoitajattaren palkkaaminen tyttöjen ammattikouluun 123 
Varastopaikat, Santa- ja Busholman, niiden vuokraaminen 11 
Warén, M., kuvanveistäjä, hänelle myönnetty kilpailupalkinto 105 
Wasenius, L,.. konsuli, Anneperin tiluksen vuokraaminen hänelle 17 
Vastaanotto- ja havairitokoti poikia varten 84, 272, 279. 
Vastaanottolaitoksen perustaminen Marian sairaalaan vahingoittuneita ja 

äkkiä sairastuneita henkilöitä varten 2& 
Vastuunvapaus kaupungin johto- ja lautakunnille vuodelta 1914 56 

» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Mar.an turvakodin 
johtokunnalle 56 

Veistokuvateosten osto 102 
» sijoittaminen kaupungin museoon 29 

Veistolaitoksen järjestäminen laiminlyötyjä kaupunkilaispoikia varten 99 
Velkoja varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 118 
Venelaiturin teettäminen Busholman rantaan 201 
Venäjänvaltakunnanrahasto n korvattavat majoituskustannukset 348—350 
Venäläisen sotaväen vuokrarahat 346 

» teknillisen seuran kaupungille lähettämä kutsu ottaa osaa näytte-
lyn järjestämiseen 

Verotettujen lukumäärä 3 g 2 

» taksoitetut vuositulot 3 g 2 

Verotuskannanta-aikain luvun lisääminen 7 2 
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Verotustuloksen tiedoksi saattamistapa 71 
Verotustyön myöhemmäksi siirtäminen 72 
Verotusvalmistelukunpan ylimääräiset apulaiset 70 

» vuosikertomus 381 
Veroäyri vuonna 1915 382 
Veroäyrien lukumäärä 381 
Vesijohtojen laskemiseen myönnetty määräraha 42, 124 
Vesijohtolaitoksen assistentille myöunetty palkankorotus 124 

» kemistille myönnetty palkankorotus 124 
» laajentaminen 113 
» laitteiden korjaus ja kunnossapito 42 
» täydentäminen pohjavettä kuljettavalla juomavesijohdolla 42 
» vakuuttaminen sotavakuutusyh.iössä 41 

Vesijohtolaitoksesta odotettavat tulot 1916 vuoden tulosäännön mukaan . . . . 128 
Vesijohtolaitosta varten myönnetty'lisämääräraha 42 

» » 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha 124 
Vesijohtoveden puhdistaminen 89, 205 
Vesiklosettien laittaminen Alppilan ravintolaan 39 
Viemärijohtoja laskettaessa noudatettavat ohjeet 43 
Viemärijohtojen kunnossapitoon myönnetty määräraha 48, 125 

» teettämiseen myönnetty määräraha 48, 125 
Viemärikanavat, rakennuskonttorin rakentamat 319 
Viemäri olojen järjestäminen 48 
Vientitavaran liikennemaksujen poistaminen • 63 
Viertoteiden korjausta ja kunnossapitoa varten myönnetty määräraha 51, 125 

» puhtaanapitoa varten myönnetty määräraha 53 
Viertotiet, rakennuskonttorin korjaamat 320 
Viertäminen, katujen 46 
Viinit ja muut miedommat juovutusjuomat, k. senaatin päätös niiden vähittäis-

myyntiä koskevassa asiassa 182 
» » » » » lausuntoja niiden vähittäismyynti-

oikeuden epäyksen johdosta teh-
dyistä valituksista 182 

,> » » » » niiden vähittäismyynnin järjestä-
minen 182 

» » » » » » vähittäismyyntioikeudet . . 182 
Viinivarastojen lunastus 392 
Wilskman, M., varatuomari, valittu oikeusaputoimiston avustavaksi oikeus-

avustajaksi 
Winter, G., kuvanveistäjä, hänelle myönnetty kilpailnpalkinto 105 
Viransijaisuuspalkkion anomus evätty 59 
Viransijaisuuspalkkioon myönnetty määräraha 59 
Virastot, kaupungin, niitä varten 1916 vuoden menosääntöön otetut määrä-

rahat 1 1 8 

Virkaero avustavalle kansakouluntarkastajalle 176 
» kansakoulunlääkärille l77 
» oikeusaputoimiston avustavalle oikeusavustajalle 176 

vaivaishoitohallituksen sihteerille 176 

Virkaloma, kaupungin virka- ja palvelusmiesten 58 
» lihantarkastusaseman henkilökunnan 80 

Virkaloman hankkimiseksi eräille vaivaishoitohallituksen toimihenkilöille 1916 
vuoden menosääntöön otettu määräraha 1 2 2 
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Virkamiehet, kaupungin, heidän virkalomaansa koskevat määräykset 58 
» kalliinajanlisäysten myöntäminen heille 57, 127 

» » kaupungin ulkopuolella asuvat, heidän palkkaetu-
jensa tasoittaminen 57 

Virkavapaus kaupunginreviisorille • • • • 7° 
Virkavuosien lukeminen, lihantarkastusaseman virkailijain ja teurastamon joh-

tajan 
Virkistyskotia varten tuberkulootisille kansakouluoppilaille anniskeluosake-

yhtiön voittovaroista myönnetty määräraha 99 
Virvokejuomavaunujen paikat 2 C O 

Voittovarain valiokunnan jäsenten vaali 18 
Voitto varain rahasto 97 
Vuokraaminen, Anneperin tiluksen 17 

» korttelin n:o 178 alueen 12 
» laivaveistämöalueen 17 
» rakennusten 20a 
» ruumiinpolttolaitoksen paikan 12 
» Santa- ja Busholman varastopaikkain 11 
» Sinivuorenmaan tiluksien i a 
» Toivon tiluksen 18 
» tonttien, katso Tontti. 
» Turvikin huvilatiluksen 20 
» uimahuoneiden 200 

Vuokralle rahatoimikamarin toimesta annetut tilukset 189 
Vuokramaksujen poistaminen tileistä 207 
Vuokramaksut, anniskeluoikeuden 392 
Vuokran huojistaminen, Esplanadikappelin 19 

» suorittamisesta myönnetty vapautus 19 
Vuokraoikeuden pitennys 20—23, 190 

» siirto 194 
Vuokrarahat, venäläisen sotaväen 89, 346 
Vuokrasopimukset, rahatoimikamarin tekemät tilapäiset 195 
Vuokrat kauppahallien myymälöistä ja kellareista 200 

» kaupungin taloista 127 
Vuokratiluksiin myönnetty vapaampi käyttöoikeus 199 
Vuorenpää, asunto-osakeyhtiö, sen anomus kiinteistön n^ynnis tä johtuneen 

vahingon korvaamisesta 110 
Vuosirahansääntö, katso Menosääntö. 
Väfvarsin kruununvirkatalon maalle perustettava tuberkulosisairaala 33 
Vähittäismyynti, mallasjuomain, sen myyntialue 183. 

» viinien y. m., k. senaatin päätös sitä koskevassa asiassa 182 
» » » sen järjestäminen 182 
» väkiviinajuomain, sen järjestäminen . 182: 

Vähittäismyyntioikeudet, mallasjuomain 182 
» viinien y. m 182 

Väkiviinajuomain anniskelun ja vähittäismyynnin järjestäminen 182 
» anniskeluoikeuksien myöntäminen 181 
» myyntiä koskevia asioita valmistelemaan asetettu valiokunta 185. 
» tukkukaupan harjoittaminen 181 

Väki viina varastojen lunastus 392 
Väliaikaisia sairasparakkeja varten osotettu paikka 19. 
Väliaikaisten sairaalain voimassapito 28, 121 
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Yhdistys Arbetets vänner, sille myönnetty määräraha 100 
» Helsingin kuuromykkä-, sille myönnetty määräraha 100 
» » palvelijatar-, sille myönnetty määräraha 99 
» » uimaseura, Ursinin kallion uimalaitoksen luovuttaminen 

sille . . . '. 19 
» hyväntekeväisyyden järjestämis-, sille myönnetty määräraha 101 
» Konvalescenthem—Toipumakoti, sille myönnetty määräraha 100 
» lastenhoidon edistämiseksi, sille myönnetty määräraha . . . 99 
» Lepokoti, sille myönnetty oikeus vuokramaan Turvikin huvilatilus 20 
» Maitopisara-, sille myönnetty määräraha 100 
» Martta-, sen Helsingin osastolle myönnetty määräraha 100 
» nuorten miesten kristillinen, sille myönnetty määräraha 99 
» risatautisten lasten parantola-, sille myönnetty määräraha 100 
» rouvasväen-, sille myönnetty määräraha 95, 100 
» Sokeain ystävät, sille myönnetty määräraha 101 
» Valkonauha, sille myönnetty määräraha 99, 101 

Yhteenrakentaminen, tonttien 130 
Yksityistä kansakouluhammaspoliklinikkaa varten anniskeluosakeyhtiön 

voittovaroista myönnetty määräraha 100 
Yleinen käymäläin puhtaanapito, sitä^varten 1916 vuoden menosääntöön otettu 

määräraha 126 
» » » vuonna 1915 341 

Yleiset paikat, niitä varten myönnetty m ä ä r ä r a h a . . . , 46, 47, 125 
p » rakennuskonttorin niillä suorittamat työt 316 
» rasitukset, kaupungille kuuluvat 120 
» työt, niitä varten 1916 vuoden menosääntöön otettu määräraha . . . . 125 

Yleisten töiden hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali 187, 209 
» » » vuosikertomus 3 1 1 

» » työntekijöille myönnetty lisäpalkka 108 
Ylihallituksen perustaminen kaupungin sairaaloille 150 
Ylimääräisten lämmittäjänapulaisten palkkaaminen kaupungin taloille 108 

» satamakonstaapelien palkkaus 65 
Ylitys, kasvatuslautakunnan tarverahain y. m 73 

» Kivelän sairaalan määrärahain 7 6 

» kulkutautisairaalan määrärahan 7 6 

» laskujohtojen kunnossapitomäärärahan 0 4 8 

» Marian sairaalan määrärahain 7 6 

» obligatsionilainain provisioni- y. 111. tilin 57 
» rokotusainevaraston määrärahan 80 
» Sörnäsin rantatien kunnossapitomäärärahan 4 6 

» terveydenhoitolautakunnan tarverahain määrärahan 74 




