
196 II. Rahatoimikamari. 

Rahatoimikamari kirjelmässä läänin Kuvernöörille anoi, että Suomen val-

tiolaitokselle kyseessä olevan korttelin omistajana määrättäisiin edustaja 

olemaan läsnä mainitussa toimituksessa. 

Lupa tavaranvä- Tehdystä anomuksesta ja Tullikamarin puollon mukaisesti myönnet-

perustamiseen tiin *) kauppias Ferd. Montenille lupa palvella kaupungin tulli- ja pakka-

ĥuoneê een3" h u o n e e s s a tarpeellisen apumiehistön avustamana yleisöä tullausten toimi-

tuksessa, jolloin kuitenkin kauppias Montenille konttoriksi luovutettuun 

huoneistoon nähden pantiin se ehto, että se 14 päivän irtisanomisen jälkeen 

kaupungin sitä tarvitessa olisi sen käytettäväksi luovutettava. 

Lupa puhelimen Samaten myönnettiin 2) eräillä ehdoilla tavaranvälitysliikkeelle Victor 

tuin- ja pakka- Ek oikeus oman puhelimen asettamiseen ja käyttämiseen tulli- ja pakka-
huoneeseen. h u o n e e s s a . 

Lupa laittaa Tehdystä anomuksesta myönnettiin 3) toiminimelle Äkerman & Oster-

vajâ työkahijen berg lupa kolmiomaiselle käyttämättömälle paikalle rahapajan itäpuolella 

säilyttämistä • ] £ a n a v a k a ( i u n alapuolella laittaa vähäinen vai a työkaluien säilyttämistä varten. J * J J J J 

varten. Lupa annettiin maksuttomasti, mutta ehdolla että paikka 8 päi-

vän irtisanomisen jälkeen luovutettaisiin jälleen kaupungin käytettäväksi. 

B. Kaupungin irtaimistoa, rahatointa ja hallintolaitoksia 
koskevat asiat. 

Kaupungin Tietoja kaupungin menoista ja tuloista tilivuonna, vertailu vahvistetun 
,a meno- ja tuloarvion ja tilinpäätöksen välillä sekä tietoja kaupunginkassan 

tilasta vuoden lopussa on julaistuna „Helsingin kaupungin Tilastollisessa 

vuosikirjassa" vuodelta 1908. 

Kaupungin ir- Hankkimalla eri lautakunnilta, hallituksilta ja konttoreilta tietoja 

am omaisuus. v u o c j e n k u } u e s s a tapahtuneista kaupungin irtaimen omaisuuden muutok-

sista täydennettiin irtaimiston kalustokirjaa, ja on yhteenveto siitä niin-

ikään esitettynä „Tilastollisessa vuosikirjassa". 

Kaupunginkas- Niissä kaupunginkassan tarkastuksissa, jotka kunnallisasetuksen 
san tarkastukset. , . . 

säätämässä järjestyksessä toimitettiin vuoden joka neljänneksenä, samoin-

kuin niissä ylimääräisissä tarkastuksissakin, jotka Rahatoimikamarin vuonna 

1878 tekemän päätöksen mukaan kaksi Kamarin jäsentä toimitti, ei esiin-

tynyt mitään muistutuksen syytä. 

*) Rtk. pöytäk. 29 p. toukok., 14 §. — 2) Rtk. pöytäk. 21 p. toukok., 46 §. — 3) Rtk. 
pöytäk. 22 p. lokak., 8 §. 
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Helmikuun 1 päivänä asianomaisessa järjestyksessä toimitetussa Obiigatsionien 
arvonta. 

obiigatsionien arvonnassa joutuivat1) lunastettaviksi seuraavat numerot: 

Helsingin kaupungin S 1/2 °/0 lainaa vuodelta 1898: 

Sarjaa litt. E a 2,000 markkaa, n:ot 18, 203 ja 246. 
„ C „ 1,000 „ „ 26, 35, 168, 240, 329 ja 487. 
„ D „ 500 „ „ 33, 55, 73, 208, 210, 213, 281, 287, 333, 

473, 485, 616, 622, 625, 628, 662, 684, 
748, 900, 910, 937,953, 1041,1063,1072, 
1100 ja 1177. 

Helsingin kaupungin 4 % lainaa vuodelta 1900: 

Sarjaa litt. B ä 2,000 markkaa, n:ot 259, 476 ja 575. 
„ C „ 1,000 „ „ 645, 661, 821, 917, 1030 ja 1224. 
„ D „ 500 „ „ 1279,1396,1470,1649,1656,1706,1824, 

1873, 1934, 2247, 2255, 2261, 2328, 2350 
ja 2394. 

Kesäkuun 2 päivänä toimitetussa obiigatsionien arvonnassa joutui-
vat 2) lunastettaviksi seuraavat numerot: 

Helsingin kaupungin 4% lainaa vuodelta 1902: 

ä 500 markkaa, n:ot 253, 785, 1131, 1526, 1564, 1716, 2045, 2327, 2477, 3183, 
3196, 3227, 3340, 3473, 3624, 3683, 4004, 4062, 4199, 
4252, 4431, 5061, 5101, 5458, 5483, 5582, 6157, 6195, 
6502, 6800, 6827, 6984, 6990, 7032, 7193, 7230, 7396, 
7852, 7918, 7937, 7950, 8055, 8075, 8257, 8461, 8498, 
8655, 9244, 9248, 9500, 9700, 9917, 9949, 9982, 10271, 
10361, 10400, 10455,10711,10817,11355, 11486, 11555, 
11574, 11593, 11646, 11678, 11742, 11830, 12150, 12433, 
12469, 12593, 12615, 12842, 13076, 13227, 13348, 13438, 
13889, 14045, 14046, 14052, 14225, 14271, 14302, 14330, 
14339, 14783, 14822, 15012, 15091, 15387, 15568, 15610, 
15658 ja 15802. 

>) Rtk. pöytäk. 13 p. helmik., 8 ja 9 §§. — 2) Rtk. pöytäk. 4 p. kesäk., 48 §. 
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Marraskuun 2 päivänä toimitetussa obligatsionien arvonnassa joutui-
v a t l u n a s t e t t a v i k s i seuraavat numerot: 

Helsingin kaupungin 5 °/0 lainaa vuodelta 1876: 

Sarjaa litt. A ä 1,000 markkaa, n:ot 29, 30, 36, 51, 58, 132, 174, 187, 231, 
251, 326 ja 340. 

„ B „ 500 „ „ 1 1 , 6 1 , 9 5 , 9 9 , 2 0 1 , 2 2 2 , 2 6 0 , 2 9 1 , 3 0 8 , 
464, 480, 571, 596, 642, 655, 753, 775, 
786, 788, 789, 793, 855, 868,910, 971, 
1018, 1078, 1095, 1210, 1236,1246,1291, 
1296, 1311, 1383, 1389 ja 1426. 

„ O „ 200 „ „ 9, 51, 101, 128, 248, 309, 311, 328, 336, 
394, 443, 555, 673, 715, 749, 781, 824, 
895, 906, 917, 927, 931, 955, 1050, 1126, 
1129, 1161, 1171 ja 1173. 

Helsingin kaupimgin 41/2% lainaa vuodelta 1882: 

Sarjaa litt. A ä 3,000 markkaa, n:ot 10, 26, 32, 71, 74, 106 ja 115. 
„ B „ 1,000 „ „ 31, 51, 67, 77, 112, 116, 118, 149, 170, 

267, 384, 387, 399, 418, 428, 437, 446, 
448, 449, 451, 502, 537, 571, 593, 623, 
627, 652, 653, 661, 681 ja 695. 

„ C „ 500 „ „ 6, 32, 43, 55, 61, 77, 78, 83, 91, 123, 
148, 152, 156, 184, 216, 278, 309, 320, 
350, 354, 358, 363, 419, 437, 486, 489, 
496, 580, 581, 613, 632, 636, 702, 743, 
746 ja 757. 

Helsingin kaupungin lainaa vuodelta 1892: 

Sarjaa litt. A ä 5,000 markkaa, n:ot 4, 60 ja 89. 
„ B „ 1,000 „ „ 89, 183, 212, 412, 476, 639, 737, 922, 

1190 ja 1197. 
„ C „ 500 „ „ 17, 158, 275, 387, 527, 763, 780, 941, 

1083, 1525, 1540, 1585 ja 1962. 

*) Rtk. pöytäk. 5 p. marrask., 67 §. 
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Kunnallistaksoituksessa *) Helsingin maalaiskunnassa pantiin kaupun- Kaupunginvero-

gille Vanhankaupungin vesijohtolaitoksesta 125 veroäyriä, lantavarastosta tUS
m^aiais§m 

Malmin asemalla 50 veroäyriä sekä vähäisestä Helsingin maalaiskunnassa kunnassa-
olevasta osasta Greijuksen tilaa 4 veroäyriä, mikä yhteensä vastasi 35,800 
markan tuloja. 

Satamakonttorin ylöskannosta vuoden kuluessa, vähennettynä 40 ja Satamakaptee-

60 prosentilla, mikä oli myönnetty kaupungissa säännöllisesti käyville k o n t t o r i n k i n -

laivoille, eli kaikkiaan 275,285 markasta 15 pennistä2) tuli satamakaptee- piyiöska^Vat 

nille 4 % 200,000 markasta ja 2 ° / o
 s e n yli menevästä määrästä eli kaik- prosentit, 

kiaan 9,505 markkaa 70 penniä, sekä satamakonttorinkirjanpitäjälle l/2 % 
koko ylöskantomäärästä eli 1,376 markkaa 43 penniä. 

Helsingin kaupunkia varten huhtikuun 10 päivänä 1888 vahvistetun Satamakonttorin 

liikennetaksan säädösten mukaisesti, missä säädetään että Satamakonttoriin run̂ miesterf 
otetaan valantehneitä parmaajia, joiden toimittamastaan mittauksesta itse toiminta-
on kannettava heille tuleva palkkio, oli vuoden kuluessa Konttorin palve-
luksessa yksi vanhin ja 20 parmaajaa ja oli heidän toimintansa seuraava: 
mitattu 40,210 syltä pitkiä halkoja ä 40 penniä = 16,084 markkaa ja 
5,659 syltä lyhyitä halkoja ä 30 penniä = 1,697 markkaa 70 penniä eli 
yhteensä 17,781 markkaa 70 penniä, mikä jaettuna kahdenkymmenen-
yhden kesken teki 846 markkaa 75 penniä keskimäärin miestä kohti. 

Runsausta varten oli Satamakonttorin palveluksessa kaksi henkilöä, 
joiden velvollisuutena m. m. oli tarpeen vaatiessa toimia myös tässä suh-
teessa' ja runsattiin vuoden aikana 373 tynnyriä tervaa, mikä 15 pennin 
mukaan tynnyriltä teki 55 markkaa 95 penniä sekä jaettuna kahdelle, 
27 markkaa 97 penniä miestä kohti. 

Sittenkun neiti Charlotta Molin entisen helsinkiläisen talonomistajan H. O. Kreugerin 
. . . testamentti. 

Henrik Otto Kreugerin elokuun 20 päivänä 1868 tekemän testamentin 
perustuksella3), jonka nojalla puolet hänen omaisuudestansa joutuisi 
„Helsingin pientenlastenkoululle", oli Helsingin kaupungin lahjoitettuihin 
rahastoihin suorittanut 1,050 markan 40 pennin suuruisen määrän, päätti 
Rahatoimikamari Kansakoulujenjohtokunnan ehdotuksen mukaisesti, että 
kyseessä olevan rahaston korkovarat annettaisiin Sedmigradskyn pienten-
lastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle harkinnan mukaan 
käytettäväksi avustukseksi Marian turvakodin oppilaille, jonka otaksuttiin 
olevan vanhimman testamentin laatimisen aikana Helsingissä toimineen 
pientenlastenkoulun. 

*) Ktk. pöytäk. 23 p. tammik., 15 §. — 2) Yksityiskohtaisia tietoja Satamakonttorin 
ylöskannosta on julaistuna Helsingin kaupungin Tilastollisessa vuosikirjassa vuodelta 1908. 
— 3) Rtk. pöytäk. 2 p. tammik., 28 § ja 10 p. jouluk., 50 §. 
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Neiti v. Levinin Neiti Viola Levinin kuolinpesän selvittäjä antoi tilityksen1) pesän 
vartti'suoritus hoidosta sekä kaupunginkassaan suoritetusta kaupungille tulevasta osuu-

kkassaanm" desta neiti Levinin jälkeensä jättämää omaisuutta, mikä osuus nousi 
114,573 markkaan 37 penniin. 

A. F, Laureiiin Axel Fredrik Laurellin testamenttirahaston käytettävissä oleva 
^koron^äyttö! korko 99 markkaa jaettiin 2) Uuden ruotsalaisen yhteiskoulun ja Suoma-

laisen yhteiskoulun kesken. 
Avustuksia Sittenkun kaupunki oli myynyt Beckerin lahjoitusrahastoon kuuluvan 

^tusrahastosta1 talon n:o 5 Antinkadun varrella, missä eräillä aikaisemmin valtioneuvos 
Fr V j 1 von e Becker- F r -

 J* v o n Becker vainajan palveluksessa olleilla henkilöillä oli ollut . 
vainajan enti- yapaa asunto tai asunto melkoisesti alennetusta vuokrasta, myönnettiin 3) sille palvelijoille. 

Beckerin lahjoitusrahaston korkovaroista kesäkuun 1 päivästä 1908 40 
markan suuruinen vuokra-avustus kuukaudessa puolisoille Palmqvist, niin 
kauan kuin jompikumpi heistä eläisi, sekä palvelijattarille Maria Wilhel-
mina Sjöbergille ja Karolina Wilhelmina Gumbergille heidän jälellä ole-
vana elinaikanansa 15 markan suuruinen vuokra-avustus kuukaudessa 
kummallekin. 

Vabingonkorva Rakennuskonttorin esityksestä myönsi Rahatoimikamari työmies 
U Anasta* August Vesterbergille 4), joka maankaivuutöissä tapaturmaisesti oli menet-

tänyt oikean silmänsä näkökyvyn, 108 markan suuruisen vuotuisen avus-
tuksen. Työmies Mauritz Lindholmille 5), jolta nostoranan kuntoonlaitta-
misessa oli taittunut oikea sääri ynnä solisluu ja työkyky melkoisesti 
vähentynyt luukatkeamain parannuttuakin, myönnettiin 216 markan suu-
ruinen vuotuinen avustus, mikä vastasi 50 °/0 täydellisestä työkyvyttö-
myydestä maksettavasta vahingonkorvauksesta. Työmies Salomon Nurmi-
selle 6), joka kaupungin töissä oli menettänyt ulommaisen niveleen yhdestä 
vasemman käden sormesta, myönnettiin 21 markan 60 pennin suuruinen 
vuotuinen vahingonkorvaus sekä työmies Albin Leinoselle 7), joka poraus-
töissä oli menettänyt vasemman silmänsä näkökyvyn, 129 markan 60 pennin 
suuruinen vuotuinen vahingonkorvaus. 

Hylätty anomus Sitävastoin Rahatoimikamari ei katsonut syytä olevan suostua8) 
Vahuk^esta°rVa kirvesmies Viktor Heinon tekemään anomukseen siitä, että hänelle myön-

nettäisiin vahingonkorvausta molemminpuolisesta tyrästä, jonka hän oli 
saanut kaupungin Sähkölaitokselle tekemässään työssä. Hankitusta selvi-

') Etk. pöytäk. 16 p. maalisk., 3 §. — 2) Etk. pöytäk. 2 p. huhtik., 56 §. — 3) Etk. 
poytäk. 5 p. maalisk., 2 §. — 4) Etk. pöytäk. 19 p. maalisk., 9 §. — 5) Etk. pöytäk. 30 p. 
heinäk., 8 §. — 6) Etk. pöytäk. 8 p. lokak., 24 §. — 7) Etk. pöytäk. 15 p.lokak.,23 §.— 
8) Etk. pöytäk. 19 p. marrask., 53 §. 



II. Rahatoimikamari. 201 

tyksestä oli käynyt ilmi, että Turun Työväentapaturmavakuutusyhtiö, jossa 
Heino Sähkölaitoksen toimesta oli tapaturman varalta vakuutettu, oli 
sitoutunut korvaamaan kustannukset, jos Heino olisi taipuvainen antau-
tumaan leikattavaksi tyrävian takia. 

Rakennuskonttorin esityksestä myöns iRaha to imikamar i eräille työ- Korvaus palo-

miehille, jotka olivat olleet työssä entisessä Suomen Puutarhayhdistyksen vahmgosta' 
oppilasrakennuksessa ja siinä sattuneessa tulipalossa menettäneet erinäisiä 
työkaluja ja vaatekappaleita, yhteensä 338 markan 50 pennin suuruisen 
korvauksen. 

Tehdystä anomuksesta ja Rakennuskonttorin puollosta myönnettiin 2) Korvaus vahin-

herroille Henriksson, V. Eklund ja E. Eklund 150 markan suuruinen purjeveneeltä, 
korvaus purjeveneestä, jota eräs mutauslaitoksen proomu oli vahingoitta-
nut ajaessaan sen päälle. 

Ajuri Erikssonille, jonka hevonen L. Viertotiellä tien kivityksessä Korvaus vahin-

olevan viallisuuden takia oli kaatunut ja vahingoittunut, määrättiin mak- Teisestä* 
settavaksi 3) 30 markan suuruinen korvaus, sittenkuin Rakennuskonttori 
oli vahvistanut oikeiksi Erikssonin tiedonannot tien laadusta. 

EJlosottoapulaiselle N. T. Helinille, joka oli luovuttanut asuinhuo- Korvaus huo-

neistonsa talossa n:o 3 Katariinankadun varrella kaupungin käytettäväksi, misesta. 

myönnettiin4) tästä 150 markan suuruinen korvaus. 
Metallityöntekijä K. V. Ekmanille, jota oli käsketty kolmen kuu- Muuttoavustus 

i i i i • • • i i n n i rakennuksen 

kauden kuluessa toimittamaan pois eräs hänen hallussaan ollut pieni p 0 isviemistä 

puinen asuinrakennus tontilta n:o 34 Tehtaankadun varrella, myönnettiin 5) varten-
tehdystä anomuksesta 100 markan suuruinen muuttoavustus. 

Rahatoimikamarille osotetussa kirjelmässä oli yhdistys „Oma koti Kiinnitysten 

Sörnäsin kansanlastentarhalle", ilmoittaen että yhdistykselle oli yleisistä 
varoista myönnetty 156,700 markan suuruinen laina kiinnitystä vastaan 
yhdistykselle kuuluvaan taloon ja tontteihin n:ot 3—5 Helsinginkadun 
varrella korttelissa n:o 347 XI I kaupunginosassa, anonut, että sanottu 
kiinnitys saisi etuoikeuden ennen sitä kiinnitystä, joka helmikuun 16 
päivänä 1903 vahvistettiin sanottuun taloon ja tontteihin Helsingin kau-
pungille vakuudeksi maksamattomasta 34,071 markan 9 pennin suuruisesta 
tonttien kauppahinnasta. Rahatoimikamari päätti suostua 6) yhdistyksen 
yllä mainittuun anomukseen. 

Rtk. pöytäk. 20 p. helmik., 17 §. — 2) Rtk. pöytäk. 27 p. elok., 88 §. - 3) Rtk. 
pöytäk. 23 p. huhtik., 4 §. — 4) Rtk. pöytäk. 2 p. tammik., 41 §. — a) Rtk. pöytäk. 10 p. 
jouluk., 2 §. — 6) Rtk. pöytäk. 25 p. kesäk., 39 §. 

Kunnall. kert. 1908. 26 
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Työväenasunto-osakeyhtiö Väinölän tekemään esitykseen siitä, että 
kaupunki tyytyisi toiseen kiinnitykseen taloon ja tonttiin n:o 17 Nel-
jännellä linjalla korttelissa n:o 320 vakuudeksi sanotun tontin kauppa-
hinnasta, johon siinä olevine rakennuksineen ensimäisen kiinnityksen saisi 
Valtiokonttori kuoletuslainan vakuudeksi, Kamari samaten suostui 
ehdolla että yhtiö vuosittain vuotuismaksuja suorittaessansa jättäisi Kama-
riin todistuksen siitä, että Palovakuutusosakeyhtiö Pohjolasta otettu raken-
nusten vakuutus yhä edelleen oli voimassa. 

Aiennettu kaup- Rahatoimikamarille osotetussa kirjelmässä oli kauppias A. Matrosoff 
n^Runeberg-anonu^ hinnan alentamista ostamastaan tontista n:o 60 Runebergkadun 
kadun varrella, varrella, koska sittenkun tontin arvioiminen oli tapahtunut ja hinta vah-

vistettu 50 markaksi m2:ltä, asianhaaroja oli ilmaantunut, jotka aiheuttai-
sivat tontin hinnan alentamisen 40 markkaan m2:ltä. Ensinnä oli ano-
jalle aiheutunut tarpeettomia kustannuksia siitä, että arvioimisaikana 
tontin sisärajoja ei vielä oltu vahvistettu, ja lisäksi oli myöhemmin saman-
laisia, vieläpä arvokkaampiakin tontteja arvioitaessa hinta määrätty 40 
markaksi, mistä esimerkkejä esitettiin. Kamari päätti 2) määrätä kyseessä 
olevalle tontille alennetun 45 markan suuruisen hinnan m2:ltä, jonka mu-
kaisesti anojan olisi annettava uusi velkasitoumus kaupungille. 

Työväenasun- Vahtimestari Anton Viljatien tekemään anomukseen siitä, että alen-

tontin kauppa-1 nettaisiin kauppahinta tontista n:o 37 Vaasankadun varrella korttelissa 
hinnan koron g g ^ mille tontille anoia oli rakentanut kolme työväenasuinhuoneistoia alentaminen. ' J J J 

sisältävää rakennusta, Rahatoimikamari suostui3) siten, että kauppahinnan 
vuotuismaksu heinäkuun 1 päivästä 1908 laskettaisiin 6 °/0 mukaan, josta 
5 % korkoa ja 1 % kuoletusta. 

Myönnetty Tehdystä esityksestä sallittiin4) Henkivakuutusyhtiö Suomen, joka 
mattoman1kaup- huutokaupassa oli ostanut von Beckerin lahjoitusrahastoon kuuluvan talon 
P a h i n n a n v a k u u - n : o 5 Antinkadun varrella 262,500 markan suuruisesta hinnasta, iosta deksi kaupun- J 

ginkassaan kolmasosa oli käteisellä suoritettu, vakuutena jälellä olevasta kauppa-
tällcttilcl 

Suomen Valtion hinnan osasta, joka läheisessä tulevaisuudessa myöskin maksettaisiin, Raha-
obiigatsioneja. t o i m i k o n t t o r i i n tallettaa vastaavan määrän Suomen Valtion obligatsioneja. 

Lainanotto lyhy- Sittenkun Kaupunginvaltuusto osaksi vuoden budgettia vahvistaes-
elle takaisin-
maksua j alle. 
eiie takaisin- s a n s a ? osaksi erityisillä päätöksillä oli päättänyt useita suuria töitä tehtä-

viksi ja käskenyt Rahatoimikamaria ensi sijassa lyhyelle takaisinmaksu-
ajalle otetulla lainalla hankkimaan tähän tarvittavat varat, päätti Kamari 

l) Rtk. pöytäk. 21 p. toukok., 44 §. — 2) Rtk. pöytäk. 5 p. marrask., 4 §. - 3) Rtk. 
pöytäk. 2 p. heinäk., 55 §. — 4) Rtk. pöytäk. 9 p. huhtik., 37 §. 
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kokouksessaan huhtikuun 23 päivänä hyväksyä L) „Privatbanken i Hel-
singfors" nimisen pankin tekemän tarjouksen 2,500,000 markan suurui-
sesta lainasta 5 1/2 °/o korkoa ja 1 °/0 provisionia vastaan vuodelta sekä 
vakuutena ensimäisillä kiinnityksillä kaupunkikiinteistöihin varustettuja 
velkakirjoja, muita ehtoja tässä mainitsematta. Kokouksessaan toukokuun 
20 päivänä hyväksyi 2) Kamari sitäpaitsi saman pankin tekemän tarjouksen 
vielä 1,000,000 markan suuruisesta lainasta samoja korkomääriä vastaan 
kuin aikaisemmin sovitusta luotosta; vakuudeksi tästä määrästä samoin 
kuin vielä nostamattomasta osasta aikaisempaa lainasummaa vaadittiin 
ainoastaan kaupungin velkakirja. 

C. Muut asiat. 

Kaupungin kiinteän omaisuuden luetteloa täydennettiin vuoden kulu- Kiinteistökään 
essa merkitsemällä kaupungin kiinteistökirjoihin kaikki vuoden varrella taydennys-
kiinteistöjen käyttämisessä tapahtuneet muutokset. 

Kaupungin vakuusasiakirjat tarkastettiin kerran vuoden kuluessa, ja Vakuusasia-

kahdessa tapauksessa ryhdyttiin tarvittaviin toimenpiteisiin kaupunginklr jain tarkastus-
oikeuden valvomiseksi. 

Paitsi niissä tapauksissa, jolloin Rahatoimikamari asianomaisten viran- Kaupungin 

omaisten vaatimuksesta antoi ainoastaan selityksen, valvottiin Kamarin minen oikeuden-

toimesta kaupungin puhevaltaa tuomioistuimessa niissä asioissa, missä ^"sseiss^a1" 
kaupunki oli asianosaisena tai missä sillä muuten oli jotakin etua valvot- taksoitus-

asioissa y. m. 

tavana. 
Yhteensä 85 tapauksessa hankki Rahatoimikamari kiinnityksen tont- Hankittuja ja 

teihin ja rakennuksiin, nimittäin 24 tapauksessa tehdyistä vuokrasopimuk-UUSltt
tykSiä!mni 

sista ja 61 tapauksessa myytyjen tonttien kauppahintaa vastaavista velka-
kirjoista. 

Yuoden kuluessa hyväksyi Rahatoimikamari 28 takaussitoumusta Hyväksyttyjä 

tehdyistä vuokrasopimuksista sekä 48 myytyj en tonttien kauppahinnan muksia. 

suorittamisesta. 
Yhteensä 28 tapauksessa hyväksyi Rahatoimikamari kaupungin Hyväksyttyjä rakennuspiirus-

vuokramaalla rakennettaviksi aiottujen rakennusten ja entisten rakennusten tuksia. 

muutoksien piirustukset, nimittäin 6 rakennushankkeen Hermannissa, 2 
Humalistossa, 2 Kaivopuistossa, 3 Kammiossa ja Mäntymäellä, 2 Meilan-
sissa, 1 Toukolassa, 1 Töölön sokeritehtaalla, 1 Arabiassa, 1 Morsian 

Rtk. pöytäk. 23 p. huhtik., 12 §. — 2) Rtk. pöytäk. 20 p. toukok., 1 §. 


