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„ kirjavarasto 264 
„ lainaajat 262 
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Kertomus lahjoitusrahastojen 1915 vuoden tileistä ja tilinpäätöksestä 66 

„ 1915 vuoden tileistä ja tilinpäätöksestä 64 
„ 1915 „ tilien ja hallinnon tarkastuksesta. 65 

Keskuslaboratoori, teollisuuden, sitä varten luovutettava tontti 14 
Keskuslautakunnan perustaminen työväenopetusta varten 157, 293 
Keskuslautakunta, Uudenmaan lääninvaalipiirin, sen jäsenten ja varajäsenten 

vaali 173 
Kesäsiirtolaa varten työläisnaisille myönnetty määräraha 115 
Kesäsiirtoloita varten kansakoululapsille myönnetty määräraha 114 

» n kansanlastentarhoille myönnetty määräraha 114 
Kesätyöskentelyn hankkimiseksi lapsille myönnetty määräraha 114, 194 
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Kiinteä omaisuus, kaupungin, siitä odotettavat tulot 1917 vuoden tulosään-
nön mukaan 128 

Kioskipaikat, rahatoimikamarin vuokraamat 188 
Kirjalainojen määrä kaupunginkirjastossa 260 
Kirjapaino, poliisilaitoksen, vuokrahuoneiston hankkiminen sitä varten 201 
Kirjasto, katso Kaupunginkirjasto. 
Kirjavarasto, kaupunginkirjaston 264 
Kissain hoitoa jä lopettamista varten myönnetty lisämääräraha 110 
Kivelän sairaalan määrärahaan myönnetty lisäys 91 

„ „ rakennustyöt 37 
Kivenlouhintaan myönnetty oikeus 189 
Klimillinen opetus Marian sairaalassa 37 
Koirain lopettamista varten myönnetty määräraha 110 
Koiraveron korotus 109, 128 

„ poistaminen tileistä 200 
Kokonaisurakkajärjestelmä kaupungin töissä 34 
Kolmivuotiskatselmukset, rahatoimikamarin toimittamat 188 
Komitea, Helsingin kansanlastentarhain kesäsiirtola-, sille myönnetty määrä-

raha 114 
„ kysymystä varten kaupungin osanotosta eräiden Helsingin pitäjän 

yhdyskuntain menoihin 107 
„ „ „ „ painatustöiden järjestämisestä 156 
„ „ „ „ tililaitoksen ja kassahallinnon uu-

„ destijärjestämisestä 202 
„ „ „ „ varustamisesta polttoaineilla 196 
„ „ „ kaupunginkirjastotalon rakennuttamisesta 258 
„ „ „ keskuslautakunnan asettamisesta työväenope-

tusta varten 157 
„ „ „ lisättyjen kalliinajanlisäysten myöntämisestä 

kaupungin virka- ja palvelusmiehille 72 
„ „ „ maa-alojen hankkimisesta kaupungille sekä teh-

dastonttien ja varastopaikkojen osoittamisesta. . 6, 7 
„ „ „ rahatoimikamarin uudestijärjestämisestä 202 
„ katso myös Valiokunta. 

Kone- ja siltarakennusosakeyhtiön alueen ympärillä olevan vesialueen ruoppaus 195 
„ „ „ työväenasuntorylimä Vallilassa 11, 298 
„ „ „ vesialueen lunastamista koskeva anomus 12 

Korjaukset, Eläintarhan urheilukentän 194 
„ erään Vanhankaupungin vajan 47 
„ kaasulaitoksen laitteiden • 50 
„ katujen ja yleisten paikkain 53, 55, 125 
„ poliisin automobiilisuojan 195 
„ rakennusten ja talojen 125 
„ satamain 60, 126 
„ sähkölaitoksen rakennusten 52, 125 

teiden 53, 56, 126 
„ viemärijohtojen • 56, 126 
„ viertoteiden 53, 54, 126 

Korkeasaaren laitteiden kunnossapitoa varten myönnetty määräraha 58 
„ vuosivuokra 31 

Korokkeen rakennuttaminen Kauppatorille 52 
Korot, 1917 vuoden tulosäännön mukaan • 127 
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Korttijärjestelmä voin jakelua varten 158 
Kottbyn verotalon yhdistäminen Helsingin kaupunkiin 7 
Koulukoti, vaivaishoitohallituksen perustama. 238 
Koulupuutarhaa varten myönnetty määräraha 114, 194 
Kouruhöylän osto rakennuskonttorille 103 
Kreikkalais-katolisen kirkon omistusoikeus kortteliin n:o 43 190 
Kulkulaitosten, kaupungin, parantaminen 82 
Kulkutautien vastustamista varten myönnetty määräraha 89 
Kulkutautilaboratoorin perustaminen Leppäsuon sairaalaan 192 
Kulkutautisairaalan lääkärien ja toimitsijan ikäkorotus 70 

„ polttoainemäärärahoihin myönnetty lisämääräraha 90 
„ rakennustöitä varten myönnetty lisämääräraha 36 

Kunnallinen asunnonvälitys 157 
„ keskustoimisto, kauppalain ja kaupungintapaisten yhdyskuntain 

liittyminen siihen 173 
„ „ sille myönnetty korotettu kannatusapu 127 

Kunnallisasetuskokoelman painatusta ja toimitusta varten myönnetty määrä-
raha 76 

Kunnallisen teurastamon rakennustyöt 39 
Kunnallishallintoa varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 119 
Kunnallisia työväenasuntoyhtiöitä 26 
Kunnalliskertomusten julkaiseminen 79 

„ toimittaminen 202, 209 
Kunnalliskodille myönnetty lisämääräraha 94 
Kunnalliskodin henkilökunta 226 

„ ja Oulunkylän välisen tien kuntoonpano 54, 55, 273 
„ konttoristille myönnetty palkankorotus 122 
„ sairasosastot 251 
„ toimihenkilöille myönnetty maksuton sairaanhoito 95 
„ virkailijoiden oikeus ikäkorotukseen 95 
„ vuosikertomus 247 

Kunnalliskotia varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 122 
Kunnalliskotiin palkattava sairaanhoitajatar 122 
Kunnallisten rakennusyritysten suunnittelu 34 
Kunnallisverojen tileistä poisto 200 
Kunnallisverotus 318 
Kunnan sairaaalain sairasmaksut 90, 128 

„ työväenasunnot, niitä varten myönnetty lisämääräraha 107 
„ „ Vallilassa olevat, niiden hoito 40 
„ työväenasuntojen hallinnon johtosääntö 145 
„ „ hallintojaosto 292 
„ „ määrärahojen ylitys 107 
„ „ rakennuttaminen Vallilaan 39, 295 
„ „ talonmiehille myönnetty palkkionkorotus 126 
„ „ taloudellinen tulos 302 
„ „ vuokrat 128 
„ työnvälitystoimistolle myönnetty lisämääräraha 79 
„ työnvälitystoimiston huoneisto 47 
n » johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohta-

jan, jäsenten ja varajäsenten vaali 176 
» n uusi palkkasääntö 120 

vuosikertomus 304 
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Kuuromykkäyhdistys, Helsingin, sille myönnetty määräraha 114 
Kymijoen putouksien käyttämistä koskeva selvitys 16 
Käsityökoulun polttopuita ja valaistusta varten myönnetty määräraha 100 
Käsityöläiskoulujen, alempain, johtokunnan jäsenen vaali 176 

„ lukukausimaksut 99 
Köyhäinkaitsijan viransijaisen palkkaukseen myönnetty määräraha 94 

Lahjoitusrahastojen lainanantokorko 199 
„ varain sijoitus 199 

Lahjoitusrahastot vuonna 1915 66 
Lahti, A., kansakoulunopettajanleski, hänen eläkeanomuksensa evätty 111 
Lainat, kahta vuotta pitemmälle takaisinmaksuajalle otetut 36, 37, 50—52, 60, 66, 129 

„ 1917 vuoden tulosäännön mukaan 129 
Laiturityöt, Santa- ja Busholman 58, 273 
Laiturivalaistusta varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 125 
Lapinlahdenkadun varrella sijaitsevan tontin n:o 21 hallintaoikeus 9 
Laskujen perimispalkkion korotus 119 
Laskujohdot, rakennuskonttorin rakentamat 272 
Laskujohtoja varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 56, 126 
Laskut, johto- ja lautakuntain, niiden maksaminen 199 
Lastenhoidon edistämisyhdistyksille myönnetty määräraha 114 
Lastenhoidontarkastajanapulaisenviran täyttäminen 241 
Lastenhoidontarkastus 241 
Lastenhoito, vaivaishoitohallituksen asiana oleva 237 
Lastenkoteja varten myönnetty määräraha 114 
Lastenkoti, vaivaishoitohallituksen, sen vuosikertomus 242 

„ „ sille myönnetty lisämääräraha 94 
Lastenrekisteri, vaivaishoidon 238 
Lastenseimiä varten myönnetty määräraha 114 
Lastentarha, Helsingin kuuromykkäyhdistyksen, sitä varten myönnetty määrä-

raha 114 
„ väliaikainen, sitä varten myönnetty määräraha 97 

Lato, Sofielundissa sijaitseva, sen myynti 195 
Lauhdutusjohto, sähkölaitoksen, sen pitentäminen 51 
Lausunto apurahojen myöntämisestä eräille yleishyödyllisessä tarkoituksessa 

toimiville yrityksille 112 
„ elinkeino-oikeuden hakemuksista 172 
„ huutokauppaa] anammatin harjoittamisluvan hakemuksesta 172 
„ kaupungin asuntopolitiikasta Vallilassa 17 
„ Keravan—Korian ratasuunnitelmasta 82 
„ kokonaisurakkajärjestelmän käyttämisestä kaupuiigin töissä 34 
„ kreikkalais-katolisen kirkon omistusoikeudesta kortteliin n:o 43 .. 190 
„ kulkutautisairaalan rakennuskustannuksista 36 * 
„ kunnallisen kauppa- ja merenkulkutilaston ottamisesta tilastokont-

torin haltuun 207 
„ lisättyjen kalliinajanlisäyksien myöntämisestä kaupungin virka- ja 

palvelusmiehille 72 
„ mallasjuomain anniskelulupaa tarkoittavista hakemuksista 172 
n „ vähittäismyyntioikeuden saantia tarkoittavista hake-

muksista 172 
„ muistutusten johdosta kaupungin 1915 vuoden tiliä ja hallintoa 

vastaan 
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Lausunto muistutusten johdosta uuden rakennusjärjestyksen ehdotusta vas-
taan 130 

„ myrkyllisten aineiden myyntilupaa tarkoittavista hakemuksista .. 172 
„ poliisilaitoksen uudesta vuosirahasäännöstä 84 
„ rohdoskaupan harjoittamislupaa tarkoittavista hakemuksista 172 
„ Suomen kansalaisoikeuden hakemuksista 172 
„ työväenopiston huoneistoa koskeva 44 
„ ulkomaisten väkiviinajuomain tukkukauppaoikeuden saantia tar-

koittavista hakemuksista 170 
„ väkiviinajuomain anniskeluoikeutta tarkoittavista lupahakemuksista 167 

Leipomorakennuksen y. m. teettäminen Pakaan alueelle 46 
Lennätinjohdot kaupungin maalla 191 
Leppäsuon sairaalan vuokraaminen 192 
Leskinen, A., ruiskumestari, hänelle myönnetty henkilökohtainen palkanlisäys 84 
Lihanhankinta, vaivaishoitohallituksen 110 
Lihankuljetus valtionrautateillä 94 
Lihantarkastusaseman virkailijoiden oikeus ikäkorotukseen 71 
Lihantarkastustaksa, uusi .. 93 
Liikennekamreerille myönnetty henkilökohtainen palkanlisäys 70 
Liikennekonttoria varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha . . . . 120 
Liikennekonttorin palkkasääntö 69 

„ polttoaineita varten myönnetty lisämääräraha 81 
„ vahtimestarien palkankorotuksen epäys 81 
„ virantoimitus jako 161 

Liikennemaksujen alennus 82 
„ palautus 200 
„ poistaminen tileistä 200 

Liikennetaksat, kaupunkien yhdenmukaiset 82 
Likavedenpuhdistusasema, Eläintarhan, sitä varten myönnetty lisämäärä-

raha 62, 272 
Lind, C., v. t. palomestari, hänelle myönnetty lisäpalkkio 84 
Linden, E. O., lääketieteenlisensiaatti, valittu kasvatuslautakunnan lääkäriksi 163 
Lindgren, A., neiti, valittu vaivaishoitohallituksen kassanhoitajaksi 163 
Lisätty kaupunginvaltuusto 8, 36, 50, 51, 52, 60, 66 
Luetteloiminen, kaupunginkirjaston kirjavaraston 265 
Luetteloja vainajista, joilta on jälkeenjäänyt alaikäisiä lapsia 286 
Lukukausimaksut, käsityöläiskoulujen 99 
Lundell ; O., filosofianlisensiaatti, valittu tilastokonttorin amanuenssiksi . . . . 202 
Lundgren, M. S., kivenhakkaajanleski, hänen eläkeanomuksensa evätty . . . . 111 
Luontoismajoitus, venäläisille sotahenkilöille osoitettu 282 
Luovutussopimuksen kaavakkeet, väkiviinajuomain vähittäismyynti- ja annis-

keluoikeuden 166 
Lupa elinkeinon harjoittamiseen . . 172 

„ haararaiteen teettämiseen satamaradalta kortteliin n:o 178 61 
„ hiekanottoon 190 
„ huutokauppaajanammatin harjoittamiseen 172 
„ jäiden ottoon 189 
„ kivenlouhintaan 189 
„ myrkyllisten aineiden myyntiin 172 
„ myyntikioskin rakentamiseen 188 
„ puhelinkioskien asettamiseen 194 
„ puistojen y. m. käyttämiseen , 194 
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Lupa putkikaivon tekemiseen Eläintarhaan 192 
„ raidelaitteiden laskemiseen ja liikennöimiseen 190, 191 
„ rohdoskaupan harjoittamiseen 172 
„ siltalaitteiden teettämiseen 192 
„ ullakko- ja kellarikerrosten sisustamiseen asuinhuoneistoiksi. . . , 195 
„ vaakahuoneen rakentamiseen Katajanokalle 193 
„ vastaanottolaitoksien rakentamiseen halkoja varten 193 

Lämmityslaitosten valvonta 35 
Lämpöjohdot Kallion kansakoulussa 44 

Maidon ja maitotuotteiden vienti Venäjälle 159 
„ myynti varattomille perheille, joilla on lapsia 160 

Maihinnousupaikkojen rakentaminen Katajanokalle 33 
Maistraatin kanslistin ikäkorotus 118 

„ vahtimestarin palkkaamiseksi myönnetty määräraha 118 
Maitopisarayhdistykselle myönnetty määräraha 114 
Majesteettirikoksesta nostettu syyte kaupunginkirjaston johtokuntaa vastaan 259 
Majoitus kansakoulurakennuksissa 42 
Majoitus- y. m. tärkeäin asiain käsittely kesän aikana 155 
Majoitusasiassa tehty valitus 108 
Majoituslautakunnan kielenkääntäjälle myönnetty palkanlisäys 109, 121 

„ määrärahan ylitys 109 
„ puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenten vaali 176 
„ vuosikertomus 278 

Makasiininvuokran palautus 200 
Makkien puhtaanapito, sitä varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määrä-

raha 126 
„ „ vuonna 1916 275 

Mallasjuoma-asiain valmisteluvaliokunta 173 
Mallasjuomani anniskeluoikeuksien myöntäminen 172 

„ myyntialueet 171 
„ vähittäismyynnin järjestäminen 171 

Malm^ yhdyskunta, sähkövoiman antaminen sille 50 
Maneesirakennus Toivon tiluksella, lämpöjohdon ja väliaikainen tallin laitta-

minen siihen 188 
Marian sairaala, saippuan ja suovan, lääkkeiden ja sidetarvikkeitten osto 

siihen 91 
„ sairaalan kirurginen osasto, toisen amanuenssin palkkaaminen siihen 122 
„ „ virkailijoiden oikeus ikäkorotukseen 92 
„ sairaalassa järjestettävä kliinillinen opetus 37 

Martta-yhdistyksen Helsinginosastolle myönnetty määräraha 115 
Matkastipendejä kaupungin virkamiehille 160 
Meilansin yksinäisen verotalon siirtäminen Helsingin kaupunkiin 7 
Meno- ja tulosääntö, Helsingin kaupungin, vuodelta 1917 .. 37—40, 43, 45, 48, 

50-53, 55- 63, 75—77, 81, 84, 88, 97, 117 
Menosääntö, katso Palkkasääntö ja Vuosirahasääntö. 
Menot, sekalaiset, 1917 vuoden menosäännön mukaan * 126 
Merenkulkutilaston julkaiseminen 78, 207 
Meriväenpäävahdin sisustus 193 
Metsäin hoito 2 7 5 

Metsänvartijalle myönnetty henkilökohtainen palkanlisäys 103 
Mielenvikaisten hoitokustannuksiin myönnetty lisäys 94 
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Mielisairaiden sairassijat kaupungin sairaaloissa 38, 122 
Mietintö, katso Lausunto. 
Muistopatsas, M. A. Castrenin, sen pystyttämiseen myönnetty lupa 3 
Munkkiniemen" taajaväkisen yhdyskunnan rakennuskaavake 139 
Munkkisaarensalmen rantaan rakennettava laituri aallonmurtajineen 192 
Muonitustoimikunnalle ostetut rakennukset 193 
Muonitustoimikunnan jäsenluvun lisääminen 160 

„ oikeus yksissä neuvoin rahatoimikamarin kanssa rat-
kaista kaupunginvaltuuston asiana olevat kysymyk-
set 155 

„ valtuuttaminen toimimaan elintarvelautakuntana 158 
Museolautakunnan jäsenten vaali 176 

„ vuosikertomus 321 
Musiikkilautakunnan vuosikertomus 322 
Musiikkiopiston oppilasliput 328 
Myrkyllisten aineiden myyntiin myönnetty lupa 172 
Myynti, eräiden Kymijoen putouksien käyttämistä koskevan selvityksen.. . 16 

„ „ vähäisten rakennusten 195 
„ Kasarminkaduntalon 11:0 21 11 
„ tonttien, katso Tontti. 

Myyntikioskin rakentamiseen myönnetty lupa 188 
Myyntipaikat, Kauppatorilla olevat, niiden järjestäminen 52 
Myy nti vaunujen ja -kojujen paikat 189 
Mäkeläinen, O., työmies, hänelle myönnetty eläke 111 
Mäntysaaren osan vuokraoikeuden pitennys 32 
Määräykset Suomen anniskelu- ja vähittäismyyntiyhtipiden noudatettavaksi 

paloviinan ja muiden siihen verrattavain väkiviinajuomain vähittäis-
myynnissä 167 

Naisjärjestöjen hätäapukomitea 96, 315 
Naisyhdistykselle myönnetty määräraha 115 
Nickbyn mielisairaalaa varten myönnetty lisämääräraha 38, 91 

„ mielisairaalan raitiotiealueen lunastaminen 8, 127 
„ „ sairassijain lisääminen 38, 122 

Nordström, E., professori, ilmoitus valtioneläkkeen myöntämisestä hänelle.. 111 
Nuorisoliitto Fylgialle myönnetty määräraha . . . . 114 
Nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle myönnetty määräraha 114 
Nyholm, A. L., nuorempi metsänvartija, hänelle myönnetty henkilökohtainen 

palkanlisäys 103 
„ K. E., muurari, hänelle myönnetty eläke 111 

Obligatioiden arvonta 196 
Ohjesääntö, Helsingin kaupungin sairaalahallinnon 149 
Oikeusapulautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 176 
Oikeusaputoimiston vuosikertomus 288 
Omaisuus, kaupungin kiinteä, siitä odotettavat tulot 1916 vuoden tulosäännön 

mukaan 128 
„ tulipalon kautta hävinnyt, palovahingon korvaus siitä 215 
n n n n sen arvo tai vakuutussumma 215 

Omistusoikeus, kreikkalais-katolisen kirkon 190 
Opetus- ja sivistyslaitoksia koskevan tilaston siirtäminen tilastokonttorille . . . . 208 

n n n varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 123 
Kunnall. kert. 1916. ^ 
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Opintopiirit, työväenopiston, niiden määrärahaan myönnetty lisäys 100 
Oppipoikakodin perustaminen 99, 123, 124 
Osakeyhtiö aktiebolaget arbetarbostäderna ä villan Lugnet, sen ja kaupungin 

välinen sopimus 9 
„ „ Bollplan, sille myönnetty vuokraoikeuden pitennys 33 
„ „ Havsgatan, sen omistaman tehdasrakennuksen tyh-

jentäminen 193 
„ „ Hippodrom, lämpöjohdon teettäminen sen maneesi-

rakennukseen 188 
„ „ Röjsjö, osake-enemmistön hankkiminen siinä 83 
„ Hietalahden laivatelakka ja konepaja, sen omistamia m aa-alueita 

koskeva asemakaavanmuu-
tos y. m 3, 15 

„ „ „ „ „ sille myönnetty lupa haara-
raiteen laskemiseen 61 

Osto, hevosten 62 
„ höyrykattilan, sähkölaitokselle 51 
„ kahden Hietaniementien varrella sijaitsevan rakennuksen 193 
„ Outamon ja Varolan maatilain 7 
„ Röjsjö aktiebolag yhtiön osake-enemmistön 83 
„ sirkkelisahan ja kouruhöylän 103 
„ Topeliuskadun kansakoulutalon kaluston 98 
„ virranmuuntajan, sähkölaitokselle 51 

Osuuskunta Valio, sille myönnetty lupa rautatieraiteen teettämiseen 191 
Othman, E. S. F., vahtimestarinleski, hänen eläkeanomuksensa evätty 111 
Ottelin, A. K., filosofianlisensiaatti, valittu kunnalliskertomuksen I ja I I osas-

ton toimittajaksi . 202,210 
Oulunkylän halki kulkevan ajotien kuntoonpanettaminen 55 

„ ja kunnalliskodin välisen tien kuntoonpano 54, 56, 273 
Oulunkylä, katso myös Äggelby. 
Outamon maatilan osto 7 

Paikallisasiamiehet vaivaishoitohallitukseii elätteelleantoalueilla 240 
Paikanvälitykset kunnan työnvälitystoimistossa 305—308 
Painatustöiden järjestäminen 156 
Pakaan alueelle teetettävä leipomorakennus 46 

„ alueen jaoitus tehdastonteiksi ja varastopaikoiksi 6 
Palautus, liikennemaksujen 200 

„ makasiinin vuokran 200 
„ satamamaksujen 200 
„ verotettujen varain ja tulojen 67 

Palkankorotus holhouslautakunnan sihteerille 120 
„ kasvatuslautakunnan kanslian ensimmäiselle apulaiselle 99 
„ kaupungin teknillisten laitosten sihteerille 124 
„ kunnalliskodin konttoristille 122 
„ liikennekonttorin vahtimestareille 81 
„ majoituslautakunnan kielenkääntäjälle 109 
„ raastuvanoikeuden väliaikaisen toisen jaoston toiselle ylimää-

räiselle oikeusneuvosmiehelle 119 
„ rahatoimikamarin apulais vahtimestareille 119 
„ rahatoimikonttorin vahtimestareille 119 
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Palkankorotus rakennuskonttorin insinööreille 102 
„ sosialilautakunnan sihteerille 121 
„ sähkölaitoksen virkamiehille 125 
„ terveydenhoitolautakunnan sihteerille 90, 121 
„ tilastokonttorin henkilökunnalle 78, 79, 120 
„ vaivaishoitohallituksen vahtimestarille 122 
„ verotusvalmistelukunnan sihteerille 81, 120 
„ katso myös Ikäkorotus. 

Palkanlisäys, henkilökohtainen, kansakouluntarkastajille 123 
„ „ nuorempi metsänvartija A. L. Nyholmille 103 
n „ rahatoimikamarin apulaissihteerille 119 
„ „ „ sihteerille 119 
„ „ ruiskumestari A. Leskiselle 84 
„ „ sähkölaitoksen toimitusjohtajalle 106 
„ „ vaivaishoitohallituksen sihteerille 122 
,, „ vesijohtolaitoksen assistentille 124 
„ „ „ kemistille 124 

Palkkajärjestelykysymykset 68 
Palkkalautakunnan perustaminen 68 
Palkkasääntö, kunnan työnvälitystoimiston 120 

„ liikennekonttorin 69 
„ rahatoiinikonttorin 69, 119 

tilastokonttorin .. 79,208 
„ verotusvalmistelukunnan 80 
„ katso myös Vuosirahasääntö. 

Palkkausolojen, kaupungin, uudistus 68 
Palkkio, verotuslautakunnan jäsenten .. 81, 120 
Palkkionkorotus automobiilien katsastajalle 109 

„ henkikirjoittajalle 127 
„ inventtaajoille 120 
„ kunnan työväenasuntojen talon miehille 126 

Palokunnan avustusrahasto 223 
Palokunta, vapaaehtoinen 221 
Palolaitoksen halkoja ja kalustoa varten myönnetty lisämääräraha 84 

„ menot 223 
„ sairaankuljetuksesta syntyneet tulot 65 
„ sairaankuljetus vaunut 218 

Palolaitosta varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 121 
Palomestarin ikäkorotus 70, 121 

„ karkoitus 84, 212 
Palomestarinapulaisenviran perustaminen 121 
Paloiniehistö, maksuttomia "kylpyjä sille Ursinin kallion uimalaitoksella . . . . 33 
Palomiehistön lisääminen 83 
Palosammutuskalujen hankkiminen kaupungin tavarakatoksiin 202 
Palotoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 175 

„ vuosikertomus 212 
Palo vahingonkorvaus, tulipaloissa vahingoittuneen omaisuuden 215 
Palvelijatarkotia varten myönnetty määräraha 115 
Parantola, risatautisten lasten, sitä varten myönnetty määräraha . . 114 
Paunu, F. E., kansakoulunopettajatar, hänelle myönnetty eläke 110 
Pelastusarmeijan pelastustoimintaa varten myönnetty lisämääräraha 97 
Periminen, kaupungin saamisten 67 
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Pesulaitos, ent. seurahuoneen, sen vuokraaminen 188 
Pettersson, H., kauppias, hänen oikeudenomistajilleen myönnetty vahingon-

korvaus 105 
Pihamaita koskevia määräyksiä 134, 143 
Piirustukset, rahatoimikamarin hyväksymät 188 
Pikku Verkkosaaren vuokralle antaminen 29 
Pikulinsky, G., kaasulaitoksen insinööri, hänelle myönnetty virkaero 105 
Pilkkukuumekulkutaudin leviämisen estämiseksi myönnetty määräraha . . . . 89 
Pippingsköldin turvakodille myönnetty määräraha 114 
Pohjaveden hankintatarjous 49 
Pohjavesitutkimuksia varten myönnetty määräraha 49 
Poikain vastaanotto- ja havaintokoti, oppipoikaosaston perustaminen siihen 99, 123 

„ „ „ „ vaivaishoitohallituksen turvattien sijoitta-
minen siihen 238 

Poisto tileistä, henkilökohtaisten vaivaismaksujen 200 
* „ „ koiraveron 200 

„ „ kunnallisverojen 67, 200 
„ „ liikennemaksujen 200 

Poliisilaitoksen automobiilisuojan korjaus 195 
„ kirjapainon ja varuskamarin huoneisto 201 
„ korjaustyöpajan huoneisto 89 
„ lääkärin vastaanottohuoneisto 89 
„ polttopuumäärärahaan myönnetty lisämääräraha 89 
„ vuosirahasääntö muutettu 84 

Poliisilaitosta varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 89, 121 
Poliisivankilassa säilytetyistä henkilöistä johtuneet menot 88, 89 
Poliisivartiokonttori, Vanhankaupungin, sähkövalon ja uusien vesiletkujen 

sisustaminen sinne 47 
Polttoaineita varten 1917 vuoden menosääntöön otettu varamääräraha 127 
Polttoainekysymys kaupungissa 83, 196 
Puhelimen asettamiseen Rautatientorille myönnetty lupa 193 

„ hankkiminen väliaikaisiin kansakouluhuoneistoihin 193 
Puhelinjohdot kaupungin maalla 191 
Puhelinkioskien asettamiseen myönnetty lupa 194 
Puhtaanapitokustannusten huojistaminen 126 
Puhtaanapitolaitokselle myönnetty lisämääräraha 62 

„ rakennettava tallirakennus 48 
Puhtaanapitolaitoksen toiminta 274 

tulot 129, 275 
Puhtaanapitolaitos, hevosten osto sille 62 
Puhtaanapitolaitosta varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 63, 126 
Puistojen käyttämiseen myönnetty lupa 194 
Pukeutumispaviljonki, Kaisaniemen puistossa oleva 194 
Purkauslaiturien rakennuttaminen Taivallahteen 60 
Putkikaivon teettäminen Eläintarhaan 192 
Pyörittäjän osto sähkölaitokseen 51 
Päävahtihuoneiston järjestäminen venäläiselle meriväelle 47 
Pörssikomitean jäsenen vaali 1 7 4 

Raastuvanoikeuden riita-asiain notaarin palkkionlisäystä tarkoittava anomus 
evätty 7 6 

, väliaikaisia osastoja varten myönnetty määräraha 75 
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Raastuvanoikeuden yhden neuvosmiehenviran viransijaisuusmäärärahaan 
myönnetty lisäys 76 

Raatihuoneen lämmitykseen myönnetty lisämääräraha 76 
Raatihuoneenarkiston tarverahain määrärahaan myönnetty lisäys 76, 119 
Rahasto, Alex. Ärtin, siitä myönnetty määräraha 99, 194 

„ Dorothea Fazerin, sen vastaanotto •• • • H l 
„ Emma Grefbergin, sen käyttäminen 245 
„ kunnollisen palvelusväen palkitsemis-, siitä myönnetyt apurahat 112 

Rahastot, vaivaishoidolle lahjoitetut, niiden korkojen jakaminen 231 
Rahatoimikamari, sitä varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 77, 119 
Rahatoimikamarin jäsenet . 177 

„ puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja vara-
jäsenten vaali 175 

„ tarverahain määrärahaan myönnetty lisäys 77 
„ uudestijärjestäminen 202 

Rahatoimikonttori, sitä varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 119 
Rahatoimikonttorin konttorikirjurin vaali 161 

„ palkkasääntö 69, 119 
„ tarverahoihin myönnetty lisäys 77 
„ vahtimestarien ja vahtimestarinapulaisen palkankorotus.. 119 

Raidelaitteet kaupungin maalla 190 
Raitiotielaitteet Kauppatorilla 52 
Raitiotietä varten Nickbyn mielisairaalaan lunastettava maa 8 
Rajasaaren huvilapalstan n:o l a vuokraoikeuden pitennys 32 
Rakennukset ja talot, kaupungin, niiden korjaukset 267 

„ „ „ „ niitä varten 1917 vuoden menosääntöön 
otettu määräraha 125 

Rakennusaineiden hankinta 295 
Rakennusajan, tonttien, pitennys 143 
Rakennusjärjestyksen ehdotukseen tehdyt muutokset 131 

„ ' ehdotusta vastaan tehdyt muistutukset 130 
„ vahvistuksen jouduttaminen 133 

Rakennusjärjestys, erään YI kaupunginosan osan 133 
„ Kaivopuiston.. 139 
„ XIII, XIY ja XY kaupunginosan 140 
„ Vallilan 16, 140 

Rakennuskonttori, kolmannen apulaistyöpäällikönviran perustaminen siihen 102 
Rakennuskonttorin huonerakennusten osaston toiminta 267 

M insinööriosaston insinöörien palkankorotus 102 
„ „ toiminta 270 
„ johtosäännön muutos 147 
„ kaupunginasemakaavaosaston toiminta 270 
„ kaupunginistutusten osaston toiminta : 274 
„ maanmittaustöiden osaston toiminta 274 
„ palkkasääntö 71 
„ puhtaanapito-osaston toiminta 274 
„ rakennusmestarinviran lakkauttaminen 102 

Rakennusmääräykset, väliaikaiset 133 
Rakennuspiirustukset, rahatoimikamarin hyväksymät 188 
Rakennusrajain muutos 142 
Rakennustarkastuskonttorille myönnetty määräraha kaluston ostoa var ten. . 201 
Rakennusyritysten, kunnallisten, suunnittelu 34 
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Rasitukset, yleiset, niitä varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 121 
Rasitusluettelojen lunastustarjous 76 
Ratasuunnitelma, Kerava—Korian 82 
Ratkaisemattomat asiat, kaupunginvaltuuston cliariin merkityt 130 
Rantasiltain rakentaminen Katajanokalle Viaporin sotasataman käytettäviksi 33 
Rautatielähetys, Valkonauhayhdistyksen, sille myönnetty määräraha 115 
Rautatierahteja varten puhtaanapitolaitokselle myönnetty määräraha 63 
Rautatieraiteet, Santa- ja Busholman 61 
Reistraattorinviran, revisionikonttorin, täyttäminen 162 
Rekisteritoimisto, vaivaishoitohallituksen, sen toiminta 245 
Revisionikonttori, laskukoneen ja kirjakaapin osto sille 201 

„ rouva E. Cajander valittu sen v. t. reistraattoriksi 162 
„ virantoimitus jako siellä 162 
„ ylimääräisen reviisorin asettaminen sinne 162 

Riita-asiain notaari, raastuvanoikeuden, evätty esitys lisäyksen myöntämisestä 
hänen palkkioonsa 76 

Risatautisten kansakouluoppilaiden pitämiseksi Högsandin parantolassa myön-
netty määräraha ! 114 

„ lasten parantolaybdistykselle myönnetty määräraha 114 
Rohdoskaupan harjoittamiseen myönnetty lupa 172 
Rokotushuoneistoja varten myönnetty lisämääräraha 90 
Ruoholahdenkadun tontin 11:0 13 järjestäminen istutukseksi 56, 126 
Ruoppaus, erään vesialueen 194 
Ruotsinkylän-Vävarsin sotilasvirkatalon maalle rakennettava tuberkulosi-

sairaala 8 
Ruuanlaittokursseja varten myönnetty määräraha 115 
Ruuanpito tyttöjen ammattikoulussa, sitä varten myönnetty määräraha . . . . 100 
Röjsjö aktiebolag yhtiön osake-enemmistön osto 83 

Sailors Homen johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajan vaali 174 
Sairaalain, kunnan, hallintoa koskeva ohjesääntö . . . 149 

„ „ hoitohenkilökunnan työpuvut 122 
„ „ sairasmaksut 90, 128 

Sairaalat, kunnan, katso myös Kulkutautisairaala, Marian sairaala ja Nickbyn 
mielisairaala. 

Sairaalatarkastajan ohjesääntö 150 
Sairaalatarkastaj an viran täyttäminen 162 
Sairaalaylihallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali 175 
Sairaaloissa vaivaishoidon kustannuksella hoidetut henkilöt 230 
Sairaanhoidon uudestijärjestäminen 148 
Sairaanhoito, maksuton, kunnalliskodin toimihenkilöille 95 
Sairaanhoitoa varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 121 
Sairaanhoitohenkilökunnan työpuvut 122 
Sairaankuljetusvaunut, palolaitoksen 218 
Sairasapu erinäisille henkilöille 93 
Sairasmaksut kunnan sairaaloissa 90, 128 
Salaojitus, Neitsytpolun tontin n:o 5 57 
Sallin alueen vuokraoikeuden pitennys 33 
Sandström, G. E., sähkölaitoksen ensimmäinen käyttöinsinööri ja assistentti, 

hänelle myönnetty virkaero . 105 
Santa- ja Busholman järjestelytyöt, rakennuskonttorin suorittamat 273 

„ „ „ järjestelytöihin myönnetyt lainavarat 60 
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Santa- ja Busholman käyttö 26 
„ „ „ rautatieraiteet 61 

Satamain korjauksista johtuneet kustannukset 272 
„ korjaus- ja kunnossapito- sekä uutistöihin myönnetty määräraha 60, 126 
„ laajennus 276 

Satamamaksujen palautus 200 
Satamaradalta laitettava haararaide kortteliin n:o 178 61 
Satamarakennuksia varten myönnetty määräraha 58 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle myön-

netty vastuunvapaus 66 
„ „ „ „ „ johtokunnan jäsen-

ten vaali 176 
„ „ „ „ „ tilintarkastajain vaali 174 

Sekalaiset menot 1917 vuoden menosäännön mukaan 126 
„ tulot 1917 vuoden tulosäännön mukaan 129 

Seurahuone, ent., sen lämmitystä ja valaistusta varten myönnetty lisämääräraha 107 
„ „ „ pesulaitoksen vuokralle antaminen 188 
„ „ siitä kertyneet vuokratulot 128 

Seurasaaren iaitteiden kunnossapitoa varten myönnetty määräraha 58 
„ vuosivuokra 31 

Seurasaarentieltä Drumsönselän rantaan rakennettava raitiotielinja 191 
Siirtolapuutarhojen perustaminen 293 
Silmäpoliklinikka, Eiran sairaalan, sille myönnetyn määrärahan nauttimisehdot 92 
Siltalaitteet 192 
Sirkkelisahan osto rakennuskonttoriin 103 
Sirkukselle anottu vuokratontti 188 
Sirpalesaaren pohjoispuolelle rakennettava kuormauslaituri 192 
Sivistyslaitoksia varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 123 
Sofielundissa sijaitsevan ladon myynti 195 
Soittolavan rakennuttaminen Kaisaniemen puistoon 193 
Sokeiden työkoulua varten myönnetty määräraha 115 
Sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön anomus maitotuote varastojen hank-

kimisesta 158, 159 
Sosialilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 175, 202 

„ sihteerin palkankorotus 121 
„ tontinvuokrajaoston johtosääntö 20 
„ vuosikertomus 292 

Sotatilasta johtuneiden menojen kirjanpito 121 
Sotilasparakkien rakennuttaminen 46 
Sotilastarkoituksiin luovutettujen koulutalojen isännöitsijän valitseminen 193 
Sulin, Ida, neiti, määrätty lastenhoidontarkastajan apulaiseksi 241 
Suljetun vaivaishoidon lautakunta 229 
Suomen höyrykattilayhdistys, kaupungin lämmityslaitosten valvonta annettu 

sen tehtäväksi 35 
„ kansalaisuushakemuksia 172 
„ naisyhdistykselle myönnetty määräraha 115 
„ rakennusmestariliiton Helsinginosastojen anomus kokonaisurakka-

järjestelmän käyttämisestä kaupungin töissä 34 
„ voimistelunopettajaliiton esitys kelkkamäkien laittamisesta 194 

Sähkölaitos, höyrykattilan ja pyörittäjän hankkiminen sille 51 
„ turbogeneraattorin hankkiminen sille 50 

Sähkölaitokselle myönnetty lisämääräraha 106 
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Sähkölaitoksen ensimmäisen käyttöinsinöörin- ja assistentin viran uudesti-
järjestäminen 105 

„ kunnossapitoa ja korjauksia sekä uutistöitä varten myön-
netty määräraha 52 

„ lauhdutusvesijohdon pitentäminen 51 
„ toimitusjohtajalle myönnetty henkilökohtainen palkanlisäys 106, 124 
„ „ „ virkaero 164 
„ toimitusjohtajan viran jälleen täyttäminen 164 
„ vuosiselontekojen painattaminen 79 

Sähkölaitosta varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 124 
Sähkövalaistus, Töölön- ja Punavuorenkadun kansakoulutalojen 43 

„ Vanhankaupungin poliisivartiokonttorin 47 
Sähkövoiman antaminen Malmille 50 

„ hinnan korotus 106 
Säännöt, Vallilan pienten tonttien luovuttamisessa noudatettavat 18 
Sääntö kasvattilasten hoidosta 155 
Säästö vuodelta 1916 1917 vuoden menosäännön mukaan 127 
Sörnäsin nuorten naisten kristilliselle yhdistykselle anniskeluvoittovaroista 

myönnetyn määrärahan takaisinmaksu - 110 
„ puuseppäosakeyhtiölle vuokratut tontit 29 
„ rantatielle laitettava betonialus korkeajännitekaapeleille 50 

Taideteollisuuskeskuskoulun apurahan korotus 100 
Taideteollisuusyhdistyksen johtokunnan jäsenten vaali 174 
Taivallahden purkauslaiturit 60 
Taksa, lihantarkastusta koskeva 93 
Taksoitus, katso Verotus. 
Takuusitoumukset, rahatoimikamarin« hyväksymät 188 
Tallirakennus puhtaanapitolaitokselle 48 
Talorakennusten osasto, rakennuskonttorin, sen vuosikertomus 267 
Talousopistoa varten myönnetty määräraha 115 
Tapaturman tuottamasta ruumiinvammasta myönnetty vahingonkorvaus. . . . 200 
Tapaturmat palomiehistön keskuudessa 222 
Tarkastus, kaupungin 1915 vuoden tilien ja hallinnon . . . . 65 
Tarkastusalueet, vaivaishoidon 227 
Tarkastuskatselmukset Vallilassa, niitä koskevat määräykset 24 
Tasoitus, Verkkosaarenkadun 53 
Tavarakatoksiin hankittava palosammutuskalusto 202 
Tavarakatosten rakennuttaminen 45, 46 
Tavarasuojan osto Hietaniemeltä 46 

„ teettäminen Vallilaan 46 
Tehdastonttien järjestäminen Pakaan ja Hietaniemen alueille 6 
Teknilliselle oppilaitokselle myönnetty määräraha 123 
Teknilliset laitokset,kaupungin,niiden hallituksen jäsenten ja varajäs. vaali 175, 202 

„ „ „ „ palkkausolot 125 
„ „ „ „ työhenkilökunnalle myönnetyt korotetut 

kalliinajanlisäykset 103 
„ ,, „ „ viranpitäjien muutetut paikkamäärät . . 70 
„ „ „ „ vuosikertomusten painatus 79 
„ „ „ niistä odotettavat tulot 1917 vuoden tulosään-

nön mukaan 129 
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Teknilliset laitokset, kaupungin, niitä varten 1917 vuoden menosääntöön otettu 
määräraha 124 

* n n katso myös Kaasulaitos, Sähkölaitos ja Vesi-
johtolaitos. 

Teollisuuden keskuslaboratooria varten luovutettava tontti 14 
Terveydellisten tutkimusten laboratoorille myönnetty lisämääräraha 90 

M j, laboratoorin johtajalle määrätty palkka . . . . 70, 122 
" » » virkamiesten ikäkorotus 70 

Terveyden-ja sairaanhoidosta odotettavat tulot 1917 vuoden tulosäännön mukaan 128 
n » sairaanhoitoa varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 121 

Terveydenhoitolautakunnan johtosäännön muutokset 153 
» polttoainemäärärahoihin myönnetty lisäys 91 
n puheenjohtajan ja varajäsenen vaali 175 
n sihteerille myönnetty palkankorotus 90, 121 
» tarverahain määrärahaan myönnetty lisäys . . . . 90 

Terveydenhoitolautakuntaa varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 121 
Terveystoimistolle myönnetty lisämääräraha 91 
Terveystoimistosta Gumtähden sairaalaan lähetettävien naisten kuljettaminen 91 
Teurastamon, kunnallisen, rakennustöiden keskeyttäminen 39 
Thefs, S., neiti, hänelle myönnetty korvaus 105 
Tiet ja viertotiet, niitä varten 1917 vuoden menosääntöön otetut määrärahat 53-56, 126 

» » » rakennuskonttorin rakentamat ja korjaamat 272 
Tilapäiset vuokrasopimukset, rahatoimikamarin tekemät 183 
Tilastokonttori, amanuenssin viran perustaminen sinne 78 

„ assistentin virkojen perustaminen sinne 79 
„ filosofianlisensiaatti O. Lundell valittu sen amanuenssiksi .. 202 
„ kunnallisen kauppa- ja merenkulkutilaston ottaminen sen 

haltuun 78, 156, 207 
„ lokerokaapin osto sille 201 

Tilastokonttorille myönnetty lisäys painatusmäärärahaan 79, 120, 209 
Tilastokonttorin johtosääntö 210 

„ julkaisujen painatuskustannusten supistuminen 79 
„ uusi palkkasääntö 79, 208 
„ vuosikertomus 203 
„ 1917 vuoden menosäännön ehdotus 209 

Tililaitoksen uudestijärjestäminen 202 
Tilinpäätös vuodelta 1914 64 

» 1915 64 
Tilintarkastaja, Helsingin anniskeluosakeyhtiön 175 
Tilintarkastajat, Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin. . 174 
Tilukset, rahatoimikamarin vuokralle antamat 179 

„ vuokralle annetut, niihin myönnetty vapaampi käyttöoikeus 188 
Toimitustehtävät rahatoimikonttorissa 119 
Toipumakodille myönnetty määräraha 114 
Toisen kaupunginlääkärin ikäkorotus 71 

„ „ virkahuone 90, 121 
Toivon tiluksen n:o 49 huvilapalstan litt. B. vuokraoikeuden pitennys 32 
Toivoniemen maatilan kustannukset 1917 vuoden menosäännön mukaan 127 
Tontinlunastukset 128 
Tontit n:ot 5 ja 14 Hertankadun varrella, niiden vuokralle antaminen 15, 31 

„ „ 2 „ 6 Sofiankadun varrella, niitä koskeva asemakaavan muutos 2 
,, 6 „ 7 Vuori miehen k. 

KunnalL kert. 1916. 
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Tontit, rahatoimikamarin toimesta myydyt 1 7 7 

„ Vallilassa sijaitsevat, niiden luovutusehdot 16, 21, 24 
Tontti 11:0 6 Armfelttien varrella, sen sisäisten rakennusrajain muutos 142 

„ „ 9 Brändönkadun varrella, sen vuokraaminen 30 
9 It. Kaivopuistossa, kolmannen kerroksen teettäminen sillä ole-

vaan rakennukseen 139 
„ „ 21 Kasarminkadun varrella, sen myynti 11 
„ „ 21 Lapinlahdenkadun varrella, sen hallintaoikeus 9 
„ „ 20 b Lautatarhankadun varrella, sen myynti 29 
„ „ 4 Munkkisaarenkadun varrella, sitä koskevasta rakennusjärjestyk-

sestä myönnetty poikkeus * 4 
„ „ 5 Neitsytpolun varrella, sen salaojitukseen myönnetty määräraha 57 
„ „ 11 Panimokadun varrella, sen vuokraaminen 30 
„ „ 13 Ruoholahdenkadun varrella, sen väliaikainen järjestäminen 56, 126 
„ „ 10 Toisen linjan varrella, sen luovutus raajarikkoisten avustamis-

yhdistykselle 15 
„ „ 4 b Tokankadun varrella, sitä koskevasta rakennusjärjestyksestä 

myönnetty poikkeus 4 
„ „ 16 Töölönkadun varrella, sen käyttäminen teollisuuden keskus-

laboratooria varten 14 
„ „ 6 Vuorimiehenkadun varrella, sen myynti 13 

Tonttien rakennusajan pitennys 143—145 
Torvisoittokunnalle myönnetty lisämääräraha 100 
Toukolan asuntopalstan vuokraoikeuden pitennys 32 
Tuberkulosisairaalan rakennuttaminen Tuusulaan 8 
Tukkukaupan harjoittaminen ulkomaalaisilla väkiviinajuomilla 170 
Tulen vaaran vähentäminen varastopaikoilla 147 . 
Tulipalot 212—218 
Tullipalvelijasto, Busholman, huoneiden hankkiminen sille 192 
Tuloa tuottavat oikeudet 1917 vuoden tulosäännön mukaan 128 
Tulot, kaupungin, 1917 vuoden tulosäännön mukaan 127 
Tuomikoski, K. Y., kirjanpitäjä, määrätty revisionikonttorin v. t. ylimääräi-

seksi reviisoriksi 162 
Turbogeneraattorin hankkiminen sähkölaitokseen 50 
Tyttöjen ammattikoulu, suomenkielisen rinnakkaisluokan perustaminen sii-

hen . 100, 123 
„ ammattikoulun johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 176 
„ „ ruuanpitoon myönnetty lisämääräraha 100 
„ „ vakinaisille opettajattarille myönnetty ikäkorotus 70, 123 

Työ- ja vaivaistalo, katso Kunnalliskoti. 
Työaika valmistavassa poikain ammattikoulussa 157 
Työkodit, köyhäin lasten, niitä varten myönnetty määräraha 115 
Työkoulu, lasten, sitä varten myönnetty määräraha 114 
Työkoulua varten sokeain ystäväin yhdistykselle myönnetty määräraha 115 
Työlaitoksen vuosikertomus . 247 
Työläisnaisten kesäsiirtolaa varten myönnetty määräraha 115 

„ ruuanlaitto- ja ompelukursseja varten myönnetty määräraha 115 
Työnhakemukset kunnan työnvälitystoimistossa 305 
Työnpuute, katso Työttömät. 
Työntekijät, kunnan palveluksessa olevat, heille myönnetty kalliinajanlisäys 101 
Työnvälityskokouksen asiakirjain painatus 80 
Työnvälitystoimisto, katso Kunnan työnvälitystoimisto. 
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Työolot Helsingissä vuonnä 1916 308, 313 
Työt, katso Yleiset työt. 
Työtehoisuuden lisääminen kaupungin töissä 102 
Työttömyysvakuutus 293 
Työttömäin avustaminen 96, 300, 310, 314—317 
Työväenasuntojen rakentaminen Vallilaan 39, 269 
Työväenasuntoyhtiön perustaminen, kaupunki pääosakkaana 26, 295 
Työväenasunnot, kone- ja siltarakennusosakeyhtiön 11, 298 

„ Lugnet nimisessä huvilassa olevat 9 
„ katso myös Kunnan työväenasunnot. 

Työväenjärjestöjen työttömyyskomitean työt 315 
TyÖväenopetusta varten perustettava keskuslautakunta 157, 293 
Työväenopistoa varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 124 
Työväenopiston huoneisto 44 

„ johtokunnan jäsenten vaali 174 
„ opintopiirien määrärahaan myönnetty lisäys 100 
„ suomenkieliselle osastolle ostettu asiakirjakaappi 201 

Töölön koulupuutarhan toimikunnalle myönnetty määräraha 114 

Uimahuoneen uudestirakentaminen 48 
Uimahuoneiden laajennus 195 

„ vuokraus 33, 189 
Uimalaitosten rakennuttamiskysymyksen käsitteleminen 33 
Ulkoilmasoitanto esplanadissa ja puistoissa 100 
Ulkomaalaisten oikeus elinkeinon harjoittamiseen 172 
Ulosottoapulaisine myönnetty vähentyneiden virkasivutulojen korvaus 76 
Urheiluharjoituksia varten naisille myönnetty määräraha 114 
Urheilukenttä, Eläintarhan, sen korjaus 194 
Ursinin kallion viereinen uimalaitos, sen käyttäminen 33 
Uskotunmiehentoimet, holhouskirjaan merkityt 286 
Uunisaaren etelärantaan rakennettava uimalaitos 48 

Vaakahuone Katajanokan rautatietä varten 193 
Vaali, budjettivaliokunnan = - 173 

„ Helsingin anniskeluosakeyhtiön johtokunnan jäsenten 174 
„ „ „ tarkastajan 175 
„ „ „ tilintarkastajan 175 
„ „ kaupungin lautakuntain ja hallitusten puheenjohtajain, jä-

senten ja varajäsenten 173—176, 202 
„ kansakoulu johtokuntain jäsenten 174 
„ kasvatuslautakunnan lääkärin 163 
„ kauppakorkeakoulun johtokunnan jäsenen 174 
„ kaupungin edustajain, Turussa pidettävässä kokouksessa 82 
„ „ irtaimen omaisuuden inventtaajain. 173 
„ pörssikomitean jäsenen 174 
„ rahatoiinikonttorin konttorikirjurin 161 
„ revisionikonttorin v. t. reistraattorin 162 
„ „ ylimääräisen reviisorin 162 
# Sailors Hoinen johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajan 174 
„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun jaMarian turvakodin tilintarkastajan 174 
„ sähkölaitoksen toimitusjohtajan 164 
„ taideteollisuusyhdistyksen johtokunnan jäsenten 174 
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Vaali, työväenopiston johtokunnan 174 
„ vaivaishoitohallituksen kassanhoitajan 163 
„ verolautakunnan jäsenten 173 
„ verotusvalmistelukunnan jäsenten 174 
„ valiokuntain y. m., katso Komitea ja Valiokunta. 

Vahingonkorvaus tapaturmaisesta ruumiinvammasta 200 
Vaihdesuojan teettäminen Hakaniementorille 193 
Vaivaishoidon lastenhoito 237 

„ paikallisasiamiehet 240 
„ tarkastusalueet 227 
„ tulot ja menot 232 

Vaivaishoitoa varten myönnetty lisämääräraha 94 
„ „ 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 122 

Vaivaishoitohallitukselle myönnetty määräraha työttömäin naisten suoranai-
siksi avustuksiksi käytettäväksi 96 

Vaiväishoitohallituksen huoneisto 47 
„ kansliain käsittelemät asiat 254 
„ kassanhoitajan vaali 163 
„ kirjuriapulaisten lisääminen 122 
„ kokoukset y. m 226 
„ lihanhankinta 110 
„ osastot 228 
„ puheenjohtajan ja jäsenten vaali 176 
„ sihteerille myönnetty henhilökohtainen palkanlisäys 122 
„ vahtimestarille myönnetty palkankorotus 122 
„ vapaaehtoiset köyhäinhuoltajat 229 
„ "" vuosikertomus 225 

Vaivaishoitohallitus, ylimääräisten apulaisten palkkaaminen siihen 94 
Vaivaishoitokustannusten korvaus 232 
Vaivaismaksujen, henkilökohtaisten, poistaminen tileistä 200 
Valiokunta kysymystä varten elintarpeiden myynnistä painon mukaan 158 

„ „ „ kaupungin palkkausolojen uudistuksesta 68 
„ „ „ „ uudesta rakennusjärjestyksestä . . 130 
„ „ „ kulkulaitosten parantamisesta 82 
„ „ „ lisättyjen kalliinajanlisäysten myöntämisestä 

kaupungin virka- ja palvelus miehille 72 
„ „ „ Röjsjö aktiebolag yhtiön osake-enemmistön os-

tamisesta 83 
„ „ „ sotilasparakkien rakennuttamisesta 46 
„ „ „ toimenpiteisiin ryhtymisestä tappion johdosta 

anniskeluosakeyhtiön liikkeestä 112 
„ „ „ työväenasuntoyhtiön perustamisesta 26 

Valion osuuskunnalle myönnetty oikeus rautatieraiteen teettämiseen 191 
Valitus eräässä majoitusasiassa 108 
Valkonauha-yhdistykselle myönnetty määräraha 114, 115 
Vallila, tavarasuojan teettäminen sinne 46 

„ työväenasuntojen rakennuttaminen sinne 269, 293, 295 
Vallilan alueen jaoituskaavan järjestäminen 12 

„ asuntopalstan n:o 1 a vuokraoikeuden pitennys 32 
„ huvila-alueen laajennus y. m 16 
„ kiinteistöhallinto 294 
„ kortteli n:o 555, sen luovutus kone- ja siltarakennusosakeyhtiölle 11, 298 



Asiarekiste?'i. 357 

Vallilan korttelien vuokrasopimuskaavake 16, 20 
„ lainarahasto, sen hoito 19 
„ „ sille myönnetty etuanti 26 
„ rakennusjärjestys 16, 40 
„ tasoitus 294 
„ tontinvuokrajaosto 19 
„ uuden, lopullinen järjestely 299 

Valmistavan poikain ammattikoulun johtokunnan jäsenen ja varajäsenten vaali 176 
työaika 157 

Valtioapu, kansakoulujen 99 
Valtioavut 1917 vuoden tulosäännön mukaan 128 
Valvontajärjestelmä väkiviinajuomain vähittäismyynnissä •. 167 
Vanhankaupungin poliisivartiokonttori, sähkövalon ja uusien vesiletkujen 

laittaminen sinne 47 
Varamääräraha polttoaineita varten 127 
Varastopaikkani järjestäminen Pakaan ja Hietaniemen alueille 6 
Varastopaikoilla olevan tulenvaaran vähentäminen 147 
Varolan maatilan osto 7 
Varuskamari, poliisilaitoksen, huoneiston vuokraaminen sitä varten 201 
Wassholm, M., neiti, valittu rahatoimikonttorin konttorikirjuriksi 161 
Vastaanottokatoksien teettäminen halkoja varten 193 
Vastuunvapaus kaupungin johto- ja lautakunnille vuodelta 1915 66 

„ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin 
johtokunnalle 66 

Veistolaitos työttömiä poikia varten, sen voimassapitämiseksi myönnetty 
määräraha 114 

Velkoja varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 118 
Veneerisiä tauteja sairastavain naisten kuljettaminen 91, 121 
Venäläisen sotaväen tarvetta varten luovutettavat tavaravajat y. m. . . 46—47 

„ „ tonttien ja rakennusten viereisten katujen kunnossapito 53 
Verkkosaarenkadun tasoitus 53 
Verolautakunnan jäsenten vaali 173 
Verotettujen lukumäärä 319 

„ verotetut vuositulot 319 
Verotuksesta odotettavat tulot 1917 vuoden tulosäännön mukaan 129 
Verotus, kaupungin palveluksessa olevain, sen alueen ulkopuolella asuvain 

henkilöjen • 72 
Verotuslautakunnan jäsenille myönnetty palkkio 81, 120 
Verotusluettelon ehdotuksen monistaminen 81 
Verotusvalmistelukunnalle myönnetty määräraha kaluston ostoa varten 201 
Verotusvalmistelukunnan johtosääntö 154 

„ jäsenten vaali 174 
„ uusi palkkasääntö 80 
„ vuosikertomus 318 

Verotusvalmistelukunta, asiantuntijain kutsuminen siihen 81, 120 
Veroäyri vuonna 1916 319 
Veroäyrien lukumäärä 318 
Vesialueen lunastus 12 
Vesijohtoja varten myönnetty määräraha 50 
Vesijohtolaitoksen putkiverkon y. m. korjaukseen ja kunnossapitoon myönnetty 

määräraha 50 
vuosikertomuksen painatus 79 
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Vesijohtolaitosta varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 124 
Vesijohtoveden laatu 49 
Vesiklosettien teettäminen säätytaloon 98 
Viaporin sotasatamalle Katajanokalla tarpeelliset rantasillat ja maihinnousu-

paikat 33 
Viemärijohtojen kunnossapitoon ja teettämiseen myönnetty määrä raha . . 56, 126 
Viemärikanavat, rakennuskonttorin rakentamat 272 
Vienti Suomesta Venäjälle 159 
Viertoteiden korjausta ja kunnossapitoa varten myönnetty määräraha 54, 55, 126 
Viertotiet, rakennuskonttorin korjaamat 272 
Viinien ja muiden miedompain juovutusjuomain vähittäiskauppa 170 
Viransijainen, köyhäinkaitsijan 94 

„ maasta poistuneen oikeusneuvosmiehen J. V. af Frosteruksen 75 
„ palomestarin 84 

Virantoimitusjako liikennekonttorissa 161 
„ revisionikonttorissa 162 

Virastot, kaupungin, niitä varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 118 
Virkaero ammattiholhoojalle 163 

„ kaasulaitoksen johtotyöinsinöörille 105 
„ kaupunginasemakaava-arkkitehdille 163 
„ kaupunginreviisorille 162 
„ sähkölaitoksen toimitusjohtajalle 164 

Virkaloma kaupunginorkesterin jäsenille 326 
Virkalomat kesällä 1916 161 
Virkasivutulojen vähentymisestä myönnetty korvaus ulosottoapulaisine 76 
Virkavapaus ammattiholhoojalle 163 

„ ensimmäiselle kaupunginlääkärille 163 
„ kaupunginkirjaston apulaishoitajalle 163 
„ kaupunginreviisorille 162 

Virkistyskotia varten tuberkulootisille oppilaille myönnetty määräraha 114 
Virran muuntajan osto sähkölaitokseen 51 
Virutushuoneen teettäminen Bölen esikaupunkiin 48 
Virvokejuoma- ja myyntikojujen paikat 189 
Virvokejuomain myyntiin myönnetty oikeus 188 
Voikaupan järjestäminen 158 
Voittovarain rahasto 113, 115 
Vuokraaminen, Brändönkadun tontin n:o 9 30 

„ Bölen esikaupungin eräiden osien 15 
„ ent. seurahuoneen pesulaitoksen 188 
„ Herttakadun tonttien nrojen 5 ja 14 31 
„ kioskipaikkani y. m • • 188 
„ korttelin n:o 272 tehdastontin n:o 20 29 
„ Panimokadun tontin n:o 11 30 
„ uimahuoneiden • 189 
„ Vallilan tonttien 16—26 
„ Verkkosaarien 29 
„ Äggelbyn läntisen huvilaryhmän tiluspalstain 30, 31 

Vuokralle annettuja varastopaikkoja koskevat ohjeet 147 
„ rahatoimikamarin toimesta annetut tilukset 179 

Vuokramaksu, Esplanadikappelin ravintolan 31 
„ Korkeasaaren ja Seurasaaren 31 

Vuokrankorotus, kaupunginvaltuuston kokoussalin 77 
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Vuokraoikeuden pitennys 31-33, 180 
„ siirto 181 

Vuokrarahat, venäläisen sotaväen 279 
Vuokrariidoissa järjestettävä välitys 296 
Vuokrasopimukset, rahatoimikamarin tekemät tilapäiset 183 
Vuokrasopimuskaavakkeet, Vallilan korttelien 16, 20, 24 
Vuokratappiot, yksityisten talonomistajain 297 
Vuokratiluksiin myönnetty vapaampi käyttöoikeus 188 
Wuolle, B., sähkölaitoksen toimitusjohtaja, hänelle myönnetty virkaero 164 
Vuosirahasääntö, poliisilaitoksen 84 

„ katso myös Palkkasääntö. 
Vähittäismyynti, viinien ja muiden miedompain juovutusjuomain 170 

„ väkiviinajuomain, sen järjestäminen : 164 
„ „ siinä noudatettava yksilöllinen valvonta-

järjestelmä 167 
Vähittäismyyntioikeudet, mallasjuomani 171 

„ väkiviinajuomain 166 
Väkiviinajuomain anniskelun ja vähittäismyynnin järjestäminen 164 

„ anniskeluoikeuksien myöntäminen 167 
„ myyntialueet 164 
„ myyntiä koskevia asioita valmistelemaan asetettu valiokunta 173 
„ tukkukaupan harjoittaminen 170 
„ vähittäismyynnissä noudatettavat määräykset 167 
„ vähittäismyyntioikeuden luovutussopimuksen kaavake 166 

Yhdistys Arbetets vänner, sille myönnetty määräraha 114 
„ Helsingin naisvoimistelijat, sille myönnetty määräraha 114 
„ „ palvelijatar-, sille myönnetty määräraha 115 
„ „ uimaseura,Ursinin kallion uimalaitoksen luovuttaminen sille 33 
„ Konvalescenthem — Toipumakoti, sille myönnetty määräraha . . . . 114 
„ lastenhoidon edistämiseksi, sille myönnetty määräraha 114 
„ Maitopisara, sille myönnetty määräraha 114 
„ Martta-, sen Helsinginosastolle myönnetty määräraha 115 
„ nuorten miesten kristillinen, sille myönnetty määräraha 114 
„ raajarikkoisten avustamis-, Toisen linjan tontin n:o 10 luovutus sille 15 
„ risatautisten lasten parantola-, sille myönnetty määräraha 114 
„ sokeain ystävät, sille myönnetty määräraha 115 
„ Valkonauha, sille myönnetty määräraha 114, 115 

Yksityispoliklinikkain apurahain nauttimisehdot 121 
Yksityistä kansakouluhammasklinikkaa varten myönnetty m ä ä r ä r a h a . . . . 98, 123 
Yleinen käymäläin puhtaanapito, sitä varten 1916 vuoden menosääntöön 

otettu määräraha 126 
„ „ „ vuonna 1916 275 

Yleiset paikat, niitä varten myönnetty määräraha 53, 125 
„ „ rakennuskonttorin niillä suorittamat työt 270 
„ rasitukset, niitä varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 121 
„ työt, niitä varten 1917 vuoden menosääntöön otettu määräraha 125 

Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahaston hallintojaosto 292 
Yleisten töiden hallituksen johtosäännön muutos 147 

„ „ „ jäsenten ja. varajäsenten vaali 175, 202 
„ „ „ uusi palkkasääntö 71 
„ „ „ vuosikertomus 267 
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Yleisten töiden työläisille myönnetty kalliinajanlisäys 101 
Ylitys, kunnan työväenasuntojen polttoainemääräralian .. . 107 

„ majoituslautakunnan virka- ja palvelusmiesten palkkausmäärärahani 109 

Äberg, L. W., insinööri, valittu sähkölaitoksen toimitusjohtajaksi 164 
„ „ „ sähkölaitoksen toimitusjohtaja, hänelle myönnetty henkilö-

kohtainen palkanlisäys 106 
Äggelbyn huvilapalstain vuokraus 30, 31 

„ katso myös Oulunkylä. 

Artin, Alex., rahaston korkovarain käyttö 99, 194 

O I K A I S T A V I A . 

Siv. 47, kolmannessa reunaotsakkeessa, on: poliisikonttoriin; lue: poliisivartiokonttoriin. 
„ 49, riv. 2 ylh., on: valiokunnan; lue: valiokunnan. 
„ 67, ensimmäisessä reunaotsakkeessa, on: palautus; lue: palautus. 
„ 70, riv. 4 alh., on: laitosten virkamiehille; lue: laitosten vakinaisille virkamiehille. 
„ 96, „ 20 ylh., on: satavissa; lue: saatavissa. 
„ 162, „ 21 „ „ määrärsi; lue: määräsi. 
„ 176, „ 6 „ „ kunnallisen; lue: kunnan. 
„ 198, „ 8 alh., on: obligatiolainoista; lue: obligatiolainasta. 
„ 208, toisessa reunaotsakkeessa, on: veireisten; lue: viereisten. 
„ 248, riv. 1 alh., on: seuraavasta taulusta; lue: taulusta 1. 
„ 274, „ 12 ylh., „ suurin osa; lue: pohjoisosa. 
„ 299, toisessa reunaotsakkeessa, on: kaupunkikongressi; lue: asuntokongressi. 




