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Vuokratonttien myynti. Vuoden 1880 talousarvion järjestelyn yhteydessä 
kaupunginvaltuusto hyväksy i raha to imikamar in laatiman, maistraa-
tin talousarvioehdotukseen oheistetun ja talousarvio valiokunnan hyväk-
syttäväksi puoltaman2) luettelon3) niistä vuokratonteista, jotka luo-
vutettaisiin lunastettaviksi mainittuna vuonna. 

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta 
nautintaoikeutta koskevat kysymykset. 

Kaatopaikan siirtäminen ja lantajauhelaitoksen perustaminen. Koska 
oli valitettu että Kampinmalmilla sijaitseva makkilannan kaatopaikka 
ja sieltä juokseva likavesi levitti vastenmielistä hajua, rahatoimikamari 
esitti, että mainitun kaatopaikan sijaan järjestettäisiin toinen Meilansin 
tilan maalle Länt. viertotien varrelle. Sen ohessa kamari huomauttaen, 
että kaupungin makkien puhtaanapito olisi saatava järjestetyksi ter-
veemmälle ja tarkoituksenmukaisemmalle kannalle, ehdotti, että yksi-
tyisiä henkilöitä tai yhtiöitä koetettaisiin saada perustamaan kaupun-
kiin lantajauhelaitos luovuttamalla tarkoitukseen maata ilmaiseksi esi-
merkiksi Hietaniemestä ja lupaamalla kymmenen vuoden ajaksi avus-
tusta, 2,500 markkaa viideltä ensimmäiseltä ja 1,500 markkaa viideltä 
jälkimmäiseltä vuodelta. 

Asiaa esiteltäessä kaupunginvaltuusto päätti4), että Kampinmalmin 
kaatopaikkaa toistaiseksi tai ainakin vuoden eteenpäin sai käyttää kuten 
siihenkin asti, mutta päätti samalla ilmoittaa kamarille, että valtuusto 
oli halukas kaupungin puolesta maksutta luovuttamaan tarpeellisen paikan 
lantajauhelaitosta varten yhtiölle tai yksityisille, jotka ilmoittivat halua-
vansa perustaa kaupunkiin makkien puhtaanapitoa varten tarkoituksen-
mukaisen lantajauhelaitoksen ja sitä ylläpitää, ja sen lisäksi, sikäli kuin se 
oli kaupungin edun mukaista, myöntämään suoranaista avustusta. 

Sotaväen ampumaratojen siirtäminen. Sen jälkeen kun Sandnäsin 
huvilaa n:o 67, jonka alueella sijaitsi kaksi Suomen ja Venäjän sotaväen 
käyttämää ampumarataa, ympäröivälle seudulle oli alettu entistä enemmän 
rakentaa ja Lapin- ja Taivallahden välinen vesiliikennekin Hietaniemen 
ympäri oli tullut yhä vilkkaammaksi, rahatoimikamari katsoen 
ampumaratojen sijoituksen ihmishengille aiheuttamaan vaaraan ja niistä 
johtuviin muihin haittoihin oli koettanut löytää niille toisen sopivamman 
paikan. Kaupungin omalta maalta kamari ei ollut löytänyt mitään muuta 
tähän tarkoitukseen soveltuvaa paikkaa kuin alueen, joka ulottui huvilan 
n:o 52 Savilan itäisen alueen keskikohdalta huvilan n:o 53 Laakson yli 
Greijuksen tilan maita kohti. Sielläkin kahden ampumaradan sijoittami-
nen kuitenkin kenties aiheuttaisi jonkin verran hankaluutta. Kamari oli 
sen tähden tiedustellut Fredriksperin tilan omistajalta, valtionkonttorin 
kassanhoitajalta C. F. Winqvistiltä, voitaisiinko ajatella ampumaratain 
sijoittamista sinne, ja tämä oli ilmoittanut voivansa mainitun tilan alueelta 
tarjota molemmille radoille paikan, joka sijaitsi neljä virstaa kaupungista 
ja käsitti 2,000 kyynärän pituisen nevan. Ilmoittaen tämän kaupungin-
valtuustolle kamari esitti, että valtuusto anoisi läänin kuvernöörin toimen-
pidettä, jotta puheena olevat ampumaradat ensi tilassa ja viimeistään 
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ennen vuoden loppua, siirrettäisiin jompaankumpaan edellä mainituista 
paikoista. 

Asiaa esiteltäessä kaupunginvaltuusto p ä ä t t i a n o a kuvernööriltä, 
että Hietakannaksen huvilan alueella olevat ampumaradat ensi tilassa 
siirrettäisiin toisaalle, ja tällöin tarkoitukseen kenties sopivina mainita 
molemmat rahatoimikamarin ehdottamat paikat. 

Malminkadun varrella sijaitsevan tontin vuokralleanto. Rahatoimi-
kamarin puoltolauseen nojalla kaupunginvaltuusto päätti 2) 305 markan 
vuosivuokrasta ja muuten vuokratonttien suhteen sovelletuin ehdoin 
toistaiseksi vuokrata Malminkadun tontin n:o 13 muurarinkisälli K. F. 
Bergmanille, joka tontin vuokraoikeutta huutokaupalla tarjottaessa oli 
tehnyt korkeimman tarjouksen. 

Elisabetinkadun viereisen kallion vuokralleanto. Talonomistaja S. 
Stenfors oli rahatoimikamarilta anonut saada Elisabetinkadun tontille 
n:o 10 teetettävää rakennusta varten vuokrata 600 neliöjalan laajuisen 
kaistaleen kaupungin omistamasta, mainittuun tonttiin rajoittuvasta 
rakentamattomasta kalliosta. Tämän johdosta kaupunginvaltuustolle 
tekemässään esityksessä kamari lausui, että kalliota voitiin vastedes 
käyttää tonttina senkin jälkeen kun siitä oli erotettu mainittu maakaistale, 
joka sijaitsi matalalla eikä senvuoksi hyvin soveltunut rakennettavaksi 
kallion muun osan yhteydessä, ja ehdotti, että kaistale toistaiseksi ja 
kunnes se voimassa olevan kaupunginasemakaavan tarkistuksen jälkeen 
voitiin myydä hakijalle, vuokrattaisiin hänelle 14 markan 40 pennin vuo-
tuisesta vuokramaksusta. — Valtuusto hyväksyi 3) kamarin ehdotuksen. 

Ahteen vuokralleanto työväenasuntojen rakennuttamista varten. »Arbe-
tarenes i Helsingfors byggnads aktiebolag» nimisen työväen rakennus-
osakeyhtiön hallitus anoi kaupunginvaltuustolta, että sille viidenkymme-
nen vuoden ajaksi vuokrattaisiin työväenasuntojen rakennuttamista 
varten eräs Ruoholahdenkadun länsipuolella ja lastenkodin sekä Lugnet-
huvilan työväenasuntojen eteläpuolella sijaitseva, Eichingerin viljelyksiin 
asti ulottuva alue, joka aikaisemmin yhtiön anomuksesta oli heinäkuun 
1 p:ään varattu 4) n. s. Miihlhausenin järjestelmän mukaisten työväen-
asuntojen paikaksi, ja lisäksi kolmikulmainen maa-alue lastenkodin itä-
puolelta, Lapinlahden- ja Ruoholahdenkatujen väliltä. Valtuuston lähe-
tettyä 5) asian rahatoimikamariin tämä hankittuaan kaupungininsinöörin 
lausunnon puolsi ainoastaan edellisen alueen luovuttamista määrätyin 
ehdoin mainitulle osakeyhtiölle, jota vastoin jälkimmäinen olisi varattava 
kaupungin omiin tarpeisiin. — Hyväksyen kamarin ehdotuksen sellaisenaan 
valtuusto päätti6) 1,000 markan vuosivuokrasta antaa yhtiölle viidenkym-
menen vuoden ajaksi vuokralle ensiksi mainitun, yhteensä 171,088 neliö-
jalkaa käsittävän alueen ehdoin, että yhtiö siitä huolimatta oli velvollinen 
kaupungin sitä vaatiessa lunastamaan maan sekä muuten seuraavin eh-
doin: 

että yhtiö ensi tilassa antoi valtuustolle kartan, josta kävi ilmi alueen 
jako tontteihin, jotka olivat aiotut kuuluviksi itsekuhunkin suunnitel-
luista rakennuksista, jotta tonttijako voitaisiin merkitä vastaiseen uuteen 
kaupunginasemakaavaan ja tonttien myynti siten kävisi mahdolliseksi; 

että myynnin tapahtuessa hinta, josta asianomaiset oikeutettiin lunas-
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tamaan tontit, määrättiin samassa järjestyksessä, jota noudatettiin 
vuokratontteja myytäessä; sekä 

että yhtiön säilyttääkseen vuokraoikeutensa vuosittain tuli rakentaa 
vähintään kaksi ehdotetuista rakennuksista, niin että koko alue enintään 
kahdeksassa vuodessa tuli rakennetuksi laaditun suunnitelman mukai-
sesti. 

Erään Kampinmalmin alueen vuokralleanto. Rahatoimikamarin teke-
män esityksen kaupungin omistamalla käyttämättömällä maalla sijaitse-
van Malminkadun tontiksi n:o 14 merkityn Kampinmalmin alueen vuokraa-
misesta kirjanpitäjä K. Lomanille kaupunginvaltuusto palauttix) kama-
riin, jonka tuli antaa tarkempi selvitys paikan asemasta kaupunginasema-
kaavassa. Kamari ei kuitenkaan vuoden varrella antanut asiasta uutta 
esitystä. 

Erään Hietaniemen alueen vuokralleanto. Puuseppämestari K. K. 
Sylvanderin anottua rahatoimikamarilta, että hän saisi puutavarava-
rastoa ja kuivaamon rakentamista varten vuokrata erään maa-alueen 
uuden luterilaisen hautausmaan läheltä, kamari toimitettuaan paikalla 
katselmuksen esitti, että 34,000 neliöjalan laajuinen, hautausmaan luo-
teisrajaa lähinnä oleva Hietaniemen alue luovutettaisiin hakijalle edellä 
mainittuun tarkoitukseen 100 markan vuosivuokrasta toistaiseksi ja 
kunnes kaupunki itse tarvitsi aluetta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2) 
kamarin ehdotuksen sellaisin lisäyksin, että hakija siinä tapauksessa, 
että kaupunki piti tarpeellisena ottaa takaisin puheena olevan alueen, oli 
velvollinen kustannuksellaan poistamaan sinne mahdollisesti teettämänsä 
rakennukset. 

Puuseppämestari Sylvanderin myöhemmin tekemään anomukseen, 
että hänet oikeutettaisiin rakennuttamaan vuokra-alueelle asuintalo sekä 
kuivan puutavaran säilytyssuoja, kaupunginvaltuusto lähetettyään 3) 
asian rahatoimikamariin tämän ehdotuksesta myöntyi4) ehdoin, että 
vuokramaksu korotettiin 150 markkaan vuodelta, että asuintalot raken-
nettiin asianomaisen viranomaisen hyväksymien piirustusten mukaisesti 
sekä että hakija vuokrakauden päättyessä ilman korvausta poisti myöskin 
uudet rakennukset. 

Brogärdin huvilan n:o 34 vuokralleanto. Evättyään Brogärdin huvilassa 
n:o 34 toimitetun katselmuksen jälkeen silloisen vuokraajan, vaskenvalaja 
G. Lindströmin anomuksen mainitun huvilan vuokra-ajan pidentämisestä 
rahatoimikamari esitti kaupunginvaltuustolle, että puheena oleva huvila 
katselmusmiesten ehdotuksen mukaisesti uudessa vuokrahuutokaupassa 
tarjottaisiin vuokralle kolmena palstana joista n:o 1 käsitti 0.7is, n:o 2 
1.421 ja n:o 3 0.405 tynnyrinalaa. Valtuusto hyväksyi 5) tämän esityksen. 

Erään Surutöin-huvilan alueen vuokralleanto. Talonisännöitsijä F. 
Kindt oli rahatoimikamarilta anonut saada rakentamista varten kolmen-
kymmenen vuoden ajaksi vuokrata tonttipaikan Surutöin-nimiseen huvi-
laan n:o 25 kuuluvalta It. viertotien varrella sijaitsevalta käyttämättö-
mältä maalta. Paikalla toimitetun katselmuksen jälkeen kamari anoi 
kaupunginvaltuustolta lupaa 41,400 neliöjalan laajuisen sikäläisen alueen 
luovuttamiseen hakijalle mainituksi ajaksi vuokramaksusta, jota kamari 
tarjottuaan paikan julkisella huutokaupalla piti kohtuullisena sekä 
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pääasiassa asuntohuvilain vuokralleannossa sovelletuin ehdoin. Valtuusto 
p a l a u t t i a s i a n kamariin, jonka tuli antaa siitä uusi esitys sen jälkeen kun 
huutokauppa oli selvittänyt paikan käyvän vuokra-arvon ja kamarille 
siten oli tullut mahdolliseksi antaa lopullinen ehdotus vuokramaksun 
määrästä. Kun julkinen huutokauppa sen jälkeen oli toimitettu, kamari 
uudessa esityksessä anoi lupaa puheena olevan alueen vuokraamiseen 
hakijalle 150 markan vuosivuokrasta ja muuten edellä mainituin ehdoin. 
Tähän esitykseen valtuusto myöntyi2). 

Pienen Siltasaaren vuokralleanto. Sen johdosta että Pieni Siltasaari 
nimisen varastopaikan n:o 31 vuokrakausi päättyi kertomusvuoden 
lopussa, rahatoimikamari esitti kaupunginvaltuustolle, että saari sen jäl-
keen luovutettaisiin viidenkymmenen vuoden ajaksi asuintalojen rakenta-
miseen pääasiallisesti niillä ehdoilla, joita noudatettiin kaupungin asunto-
huvilain vuokralleannossa. Valtuusto palautti 3) asian kamariin kehoittaen 
tätä harkitsemaan, eikö olisi syytä jättää Pientä Siltasaarta, josta toden-
näköisesti ei saataisi mainittavaa vuokraa, toistaiseksi käyttämättä, jotta 
se, jos se nähtiin sopivaksi, olisi käytettävissä istutukseksi, maihin-
laskupaikaksi tai muuhun kaupungin tarkoitukseen. Rahatoimikamarin 
uudessa esityksessään huomautettua, että istutusten järjestäminen saa-
relle aiheuttaisi runsaasti kustannuksia ja että se rantojensa vähäisen 
vedensyvyyden takia ei soveltunut maihinlaskupaikaksi, valtuusto kui-
tenkin päätti4) hyväksyä kamarin ehdotuksen saaren vuokraamisesta 
edellä mainituksi ajaksi asuintalojen rakentamiseen. 

Kappelin vuokralleanto. Ent. metsänhoitaja O. K. A. Wetterhoff, jolle 
Itäisen esplanaadin kahvilapaviljonki, n. s. Kappeli, ravintolaoikeuksineen 
oli vuokrattu5) kesäkuun 1 p:ään 1885, anoi päästäkseen sopimukseen 
velkojiensa kanssa kaupunginvaltuustolta lupaa mainitun paviljongin 
pitämiseen suljettuna marraskuun loppuun. Sen johdosta antamassaan 
lausunnossa rahatoimikamari huomautti, että hakija, jonka vararikon 
valvontapäivä oli määrätty, jo jonkin aikaa oli luvatta pitänyt paviljon-
gin suljettuna ja siten vuokrasopimuksen mukaan menettänyt vuokra-
oikeutensa, ja että valtuuston oli tehtävä päätös vuokrasuhteen lopetta-
misesta. Kamarin oli kuitenkin tunnustettava, että hakija, joka toistai-
seksi ei ollut velassa kaupungille, suhteellisen lyhyessä ajassa oli saanut 
esplanaadin parempaan kuntoon kuin se oli ollut vuokra-ajan alkaessa, ja 
jätti kaupunginvaltuuston harkittavaksi, voitaisiinko hakija, ellei valtuusto 
heti ottanut häneltä pois vuokraoikeutta, oikeuttaa pitämään paviljonki 
suljettuna marraskuun loppuun velvollisena viimeistään joulukuun 1 p:stä 
sopimuksen mukaisesti pitämään ravintolaliikenne siellä käynnissä uhalla, 
että häneltä muuten otettiin vuokraoikeus pois. Asiaa esiteltäessä valtuusto 
kamarin vähemmistön ilmaiseman poikkeavan mielipiteen mukaisesti 
päätti6) ilmoittaa hakijan menettäneen vuokraoikeutensa. 

Rahatoimikamarin tämän johdosta kuulutuksella kehoitettua haluk-
kaita yrittäjiä tekemään kamarille mainitun paviljongin vuokraoikeutta 
koskevia tarjouksia, teki sellaisen ainoastaan kauppias A. J. Johansson, 
joka tarjoutui ottamaan vuokraoikeuden haltuunsa kesäkuun 1 p:ään 
1885 samoin ehdoin kuin metsänhoitaja Wetterhoff eli 8,000 markan vuosi-

!) Valt. pöytäk. 13 p. toukok. 5 §. — 2 ) S:n 17 p. kesäk. 4 §. —3) S:n 2 p. syysk. 
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pöytäk. 4 p. marrask. 10 §. 
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maksusta, minkä lisäksi hän sitoutui omalla kustannuksellaan panemaan 
esplanaadin suihkukaivon parempaan kuntoon ja varustamaan sen jollakin 
sopivalla pronssisella ryhmällä, veistoksella tai maljakolla sekä kaunistamaan 
esplanaadia istutuksilla. Kamarin puoltolauseen mukaisesti kaupungin-
valtuusto hyväksyix) tämän tarjouksen ja kehoitti kamaria tekemään 
kauppias Johanssonin kanssa yksityiskohtaisen sopimuksen, jossa uudelle 
vuokraajalle soveltuvilta osilta siirrettiin metsänhoitaja Wetterhoffilla 
olleet velvollisuudet ja oikeudet. Kauppias Johanssonin tässä yhteydessä 
tekemän ja kamarin puoltaman anomuksen, että hän saisi täydellisesti 
aidata itäisen esplanaadin rauta-aitauksella siten, että sinne pääsisi ainoas-
taan Pohj. Esplanaadikadulta ja että vuokra-aika siinä tapauksessa piden-
nettäisiin kahdeksaksi vuodeksi, valtuusto sensijaan epäsi. 

Vuokraehtojen muuttaminen. Rakennusmestari J . Nymanin tekemän 
anomuksen, että hänen viiden vuoden ajaksi lukien tammikuun 1 p:stä 
1878 4,000 markan vuosimaksusta vuokraamansa Etel. Blekholman vuokra-
maksua alennettaisiin, kaupunginvaltuusto epäsi2) rahatoimikamarin 
siltä pyydetyssä 3) lausunnossa suhtauduttua siihen kielteisesti. 

Vuokraoikeuden pidennys. Kauppias G. Barkoff, jolla oli vuoden 1879 
loppuun vuokralla hallussaan Arkadian huvilaan kuuluva »Junkkarikou-
lun viljelykset» niminen alue, oli kaupunginvaltuustolta anonut, että hän 
siinä tapauksessa, että hän kertomusvuoden lopussa menetti vuokraoikeu-
tensa, saisi kahdenkymmenenviiden vuoden ajaksi vuokrata sen osan mai-
nittua aluetta, jolla hänen perustamansa luujauhotehdas sijaitsi. Rahatoimi-
kamarin toimitettua paikalla katselmuksen ja sen jälkeen ehdotettua ano-
muksen evättäväksi valtuusto tehdäkseen hakijalle mahdolliseksi vähitel-
len siirtää tehdasrakennukset toiseen paikkaan päätti4) sallia, että sen 
alueen vuokraoikeuden, jolla tehdasrakennukset sijaitsivat, sai pidentää 
vuodeksi kerrallaan ja muuten ehdoin, jotka kamarin tuli vahvistaa. 

Hakijan myöhemmin maistraatille esittämän anomuksen, että sen 
Kampinmalmin alueen vuokraoikeus, jolla hänen luujauhot ehtaansa si-
jaitsi, pidennettäisiin yhdestä viiteen vuoteen, kaupunginvaltuusto lähetti 5) 
rahatoimikamariin, mutta tämän lausunto ei saapunut kertomusvuoden 
aikana. 

Vuokraoikeuden siirto. Rahatoimikamarin puoltolauseen mukaisesti 
kaupunginvaltuusto oikeutti6) maalari Z. Johanssonin kaupunkia kuule-
matta luovuttamaan toiselle henkilölle hallintaoikeutensa puoleen Kaptee-
ninkadun vuokratonttia n:o 1. 

Saman vapaamman käyttöoikeuden kaupunginvaltuusto, niinikään 
rahatoimikamarin puoltolauseen mukaisesti, myönsi 7) kaupungin työ-
ja vaivaistalon tarkastajalle C. E. Degerholmille hänen vuokraamaansa 
Töölössä olevaan huvilapalstaan n:o 60 b. 

Eversti vapaaherra A. L. Ramsayn ja amiraali J . E. von Schantzin 
tekemän anomuksen, että Helsingin pitäjän Talin kylässä sijaitsevan 
kaupungille lahjoitetun Reimarsin tilan vuokraoikeus siirrettäisiin edelli-
seltä jälkimmäiselle, kaupunginvaltuusto hyväksyi8) lähetettyään9) sen 
ensin rahatoimikamariin. 

Sen jälkeen kun rahatoimikamari oli evännyt majuri R. J. Maexmon-

Valt. pöytäk. 9 p. jouluk. 3 §. — 2) S:n 2 p. syysk. 12 §. — 3) S:n 17 p. 
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tanin sille esittämän anomuksen, että hänet oikeutettaisiin kaupunkia 
kuulematta luovuttamaan toiselle henkilölle Töölössä olevan Ruusavillan 
huvilan n:o 56 hallintaoikeus, majuri Maexmontan kaupunginvaltuustolle 
osoitetussa kirjelmässä uudisti anomuksensa, mutta lähe te t tyäänsen kama-
riin valtuustokin kamarin epäävän lausunnon mukaisesti hylkäsi 2) ano-
muksen. Hakija teki sen jälkeen kamarille uuden samaa tarkoittavan 
anomuksen oheistaen erinäisiä todistuksia. Tähän anumukseen valtuusto 
kamarin sitä puollettua myöntyi3). 

Rahatoimikarin puoltolauseen mukaisesti kaupunginvaltuusto oikeutti4) 
myöskin »Arbetarenes i Helsingfors byggnads aktiebolag» nimisen yhtiön 
kaupunkia kuulematta luovuttamaan toiselle vuokraajalle kaupungin 
sille vuokraaman 5) Ruoholahdenkadun varrella sijaitsevan alueen hallinta-
oikeuden. 

Rahatoimikamarin puoltolauseen mukaisesti kaupunginvaltuusto edel-
leen myönsi6) puuseppämestari K. H. Bärlundille yhtäläisen vapaamman 
hallintaoikeuden Eläintarhan huvilaan n:o 4. 

Myöskin Knihdin saaren n:o 97 vuokraajalle kauppias E. Rudophille 
myönnettiin7) rahatoimikamarin puoltavan lausunnon mukaisesti vas-
taavasti laajennettu vuokra-alueensa hallintaoikeus. 

Sirkusrakennuksen säilyttäminen Rautatientorilla. Sirkuksenjohtaja 
hovitallimestari G. Cinisellin maistraatille esittämän anomuksen, että hänen 
Rautatientorille pystyttämänsä sirkusrakennus saisi jäädä paikalleen talven 
yli uudestaan käytettäväksi seuraavana vuonna, kaupunginvaltuusto 
epäsi 8). 

3. Kaupungin omistamien talojen ja rakennusten käyttämistä 
määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettä-

mistä ja kunnossapitoa koskevat kysymykset 

Raatihuoneen huoneisto jaon muutoksia. Maistraatti antoi kaupungin-
valtuustolle esityksen raatihuoneen huoneistojaon muuttamisesta, erikoi-
sesti lisätilan varaamiseksi kaupunginvankilalle ja poliisivartiokonttorille. 
Valtuusto lähetti9) asian valiokuntaan, jonka neuvoteltuaan rahatoimi-
kamarin ja v.t. kaupungininsinöörin kanssa tuli harkita koko laajuudeltaan 
kysymystä raatihuoneen huoneistojen sopivimmasta järjestelystä sekä 
muualta vuokrattavien huoneistojen tarvetta. Valiokunnan jäseniksi valit-
tiin 10) vtt Grönqvist, Ärt, Sandberg ja Numell sekä arkkitehti A. Boman, 
minkä lisäksi kunnallispormestari O. L. Palmgrenia pyydettiin ottamaan 
osaa valiokunnan töihin. 

Sen valiokunnan ehdotuksesta, joka antoi mietinnön u ) kaupungin vuo-
den 1878 tilejä koskevasta tilintarkastuskertomuksesta, kaupunginvaltuusto 
myöhemmin antoi12) uudelle valiokunnalle lisätehtäväksi harkita, miten 
rahatoimikamari ja rahatoimikonttori voisivat saada vierekkäin sijaitsevat 
huoneistot. 

!) Valt. pöytäk. 20 p. toukok. 3 §. — 2) S:n 17 p. kesäk. 5 §. — 3) S:n 2 p. 
syysk. 31 §. — 4) S:n s:n 11 §. — 5) Ks. s. 11. — 6) Valt. pöytäk. 30 p. syysk. 
10 §. — 7) S:n 18 p. marrask. 5 §. — 8) S:n 30 p. syysk. 9 §. — 9) S:n 4 p. 
marrask. 6 §. — 10) S:n 18 p. marrask. 15 §. — u ) Valt. pain. asiakirj. n:o 21. — 
12) Valt. pöytäk. 16 p. jouluk. 3 §. 


