
II. Rahat o imikamari. 203 

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 §. 
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saarella, 1 Liuskasaarella, 1 Granholmassa, 1 Eteläisessä Blekholmassa, 

1 Toivolassa, 1 Humallahdessa, 1 Siltasaarenkadun varrella, 1 Vaasan-

kadun varrella, 1 korttelissa n:o 493 sekä 1 korttelissa n:o 178. 

Erään uutisrakennuksen piirustuksia Humalistossa ei hyväksytty. 

Toimitettuja Vuoden kuluessa määräsi Rahatoimikamari toimitettaviksi n. s. kolme-
katselmuksia 

vuotiskatselmukset seuraavilla tiloilla, nimittäin: huvilat n:ot 2 ja 3 L. 

Kaivopuistossa, värjäämötontti Vanhassakaupungissa, tehdastontti n:o 20 

Flemingkadun varrella, Eläintarhan huvilat n:ot 1—7, palstat n:ot 68 a, 

68 d ja 68 e Leppäsuolla, tontit n:ot 1—18 Bärgassa, Hesperian tehdas-

tontti, Töölön sokeritehdas, palstat D & E, H, I ja K Kivelässä, huvilat 

Humallahti, Miramar ja Kinnekulle, n:ot 18—21 Humalistossa, n:ot 1 a, 

1 b ja 2 Rajasaarella, n:ot 11, 14, 15, 18, 21 ja 27 Meilansissa, Suomen 

Puutarhayhdistyksen maapalsta Meilansissa, Lindströmin, Kitinskin, Dub-

bin ja Tullanderin tonttipalstat Meilansissa sekä palstat litt. A ja B Tilkka 

Meilansissa. Lähtökatselmukset määrättiin toimitettaviksi seuraavilla 

tiluksilla: huvilat Backas, Träski, Gumtähti, Nygård ja Valo, Greijuksen 

tila, Hernesaari, Merholma, Pikku Pässi, Toivon istutus, Laakson viljelys-

palstat n:ot 7, 9 ja 10 sekä Savilan viljelyspalsta n:o 8, Toivon, Sallin, 

Kaavin, Savilan ja Laakson tonttipalstat ynnä Södervikin varastopaikka 

n:o 11. Sitäpaitsi määrättiin erinäisiä katselmuksia toimitettaviksi ehdo-

tusten tekemistä varten tilojen uudelleen vuokraamiseksi ja varastopaik-

kojen, kivilouhimoj en v. m. satunnaista luovuttamista varten. 

Kaupungin kiin- Rahatoimikamarin toimesta suorittivat arkkitehti W. Aspelin ja raken-

uudestiarvioi- nusmestari A. N. Nyberg kaupungin kiinteistöjen uudestiarvioimisen, ja 
minen. päätt i l) Kamari, että kiinteistöille määrätyt uudet arvot otettaisiin huo-

mioon laadittaessa lähinnä seuraavaa kertomusta Helsingin kaupungin 

tileistä ja tilinpäätöksestä. 

Kamarin kuu- Rahatoimikamarin kokouksessaan tammikuun 2 päivänä tekemän 

tiedoksiannot, päätöksen 2) mukaisesti pantiin Kamarin kuulutukset ja tiedoksiannot vuo-

den kuluessa sanomalehtiin Hufvudstadsbladet, Pressen, Suomalainen 

Kansa ja Helsingin Sanomat ynnä myöskin kanslian harkinnan mukaan 

lehtiin Arbetaren ja Työmies. Maistraatin kehotuksesta, jonne eräät 

henkilöt olivat tehneet valituksen siitä, että kuulutuksia ja tiedoksiantoja 

ei pantu myöskin Uuteen Suomettareen, päätti 3) Kamari sittemmin, vaikka 

se katsoi olevansa oikeutettu itse tästä päättämään, toistaiseksi panna 

kuulutuksensa myöskin Uuteen Suomettareen. 

1) Rtk. pöytäk. 23 p. heinäk., 35 §. — 2) Rtk. pöytäk. 2 p. tammik., 10 §. —3) Rtk. 
pöytäk. 4 p. kesäk., 49 §. 
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Sittenkun Rahatoimikamari kuulutuksilla oli kehoittanut jättämään Kestikievari ja 
t ! - i • • • • kyydinpito. 

suljettuja tarjouksia kaupungin kyydityksen ja kestikievarin voimassa pi-
dosta kolmivuotiskautena, laskettuna kesäkuun 1 päivästä 1908, ja sellaisen 
tarjouksen, 500 markkaa hevoselta vuodessa, oli jät tänyt ainoastaan silloinen 
kestikievarinpitäjä K. Toivonen, katsoi Kamari, koska huolimatta uudesta 
kuulutuksesta halvempia tarjouksia ei oltu tehty, olevan syytä hyväksyä1) 
tämän tarjouksen, kuitenkin ainoastaan yhdeksi vuodeksi. Lisäksi päätti 
Kamari läänin Kuvernööriltä anoa, että kaupunki ravintolain lukuisuuteen 
nähden vapautettaisiin velvollisuudesta pitää kestikievaria ja velvoitettai-
siin ainoastaan asetuksenmukaiseen kyydinpitoon. 

Kysymyksen valmistelua varten asetetun valiokunnan ehdotuksesta uudet järjestys-

hyväksyi ja vahvisti2) Rahatoimikamari noudatettaviksi uudet järjestys-p Ungin kauppa-

säännöt kaupungin kauppahalleja ja kiinteitä myyntikojuja varten kau- teit̂ myyntiko" 
pungin maalla. M3 varten-

Sittenkun Rahatoimikamari oli määrännyt, että puodit kaupungin Rantatorinkaup-

kauppahallissa Rantatorilla hallin puhdistamista Varten olisi pidettävä sulkemisaika, 

suljettuina k:lo 1 ja 2 välillä päivällä, anoivat erinäiset mainitun hallin 
puodinhaltijat, koska sanottu sulkemisaika tuotti erinäisiä haittoja, tämän 
määräyksen peruuttamista, samalla kun he toiselta puolen ilmoittivat 
olevansa taipuvaisia sulkemaan puotinsa jo k:lo 7 i. p., jolloin halli voitai-
siin perusteellisesti puhdistaa, ja päätti 3) Rahatoimikamari tämän johdosta 
ja Terveydenhoitolautakunnan puollon mukaisesti eräillä ehdoilla suostua 
mainittuun anomukseen. 

Länsi-Rannan voihallin erinäisten myyjäin tekemään anomukseen, Länsi-Rannan 

että halli samaten kuin Rantatorin kauppahalli suljettaisiin k:lo 7 i. p., misaika. 

Rahatoimikamari suostui 4). 
Neiti Agnes von Konowin esityksestä ja Rakennuskonttorin puollosta Siirrettävän vau-

päätti 5) Rahatoimikamari antaa asettaa kaupungin hankkiman ja entisen nen kanagiijo-

tulli- ja pakkahuoneen tontille sijoitetun kanagiljotinin katettuun vaunuun, tinia varten-
joka toriajaksi siirrettäisiin sille paikalle, missä kanakauppaa käytiin. 
Vaunun kustannukset, arviolta 250 markkaa, suoritettaisiin Kamarin määrä-
rahasta arvaamattomia tarpeita varten. 

Sattuneesta syystä päätti 6) Rahatoimikamari kaupungin poliisimes- Menettelytapa 

tarilta anoa sellaista toimenpidettä, että osotettaessa myyntipaikkoja ^stahedei" 
virvoitusjuomien, hedelmien y. m. tilapäiseen myyntiin vaunusta tai pöy-mien ' vlrv0Itus" 

l) Rtk. pöytäk. 20 p. helmik., 3 §. - 2) Rtk. pöytäk. 29 p. toukok., 46 §. —3) Rtk. 
pöytäk. 10 p. syysk., 48 §. — 4) Rtk. pöytäk. 17 p. syysk., 27 §. — 5) Rtk. pöytäk. 25 p. 
kesäk., 34 §. — 6) Rtk. pöytäk. 29 p. toukok., 7 §. 
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uhkaavan 
kolerakulku-
taudin takia. 

juomien y. m. dältä annettujen oikeuksien haltijoille otettaisiin huomioon, ettei sellaisia 
moso"ettaessaen paikkoja osotettaisi 50 metriä lähempänä niitä kiinteitä vaunupaikkoja, 

jotka Kamari julkisella huutokaupalla on vuodeksi antanut vuokralle. 
Hedeimäkaupan Terveydenhoitolautakunan Uudenmaan läänin Kuvernöörille jättämän 

rajoittaminen e s ^ y k s e n johdosta, että uhkaavan kolerataudin vuoksi olisi kiellettävä he-
delmien myynti kaupungin toreilla ja avoimilla paikoilla syysmarkkinain 
aikana, päätti *) Rahatoimikamari, jolle asian oli toimenpidettä varten lähet-
tänyt Maistraatti, kaupungin poliisimestarilta anoa, että hedelmien myynti 
Kauppatorilla niillä paikoilla, jotka tähän tarkoitukseen oli luovutettu kuu-
kausittain suoritettavaa maksua vastaan ja ilman irtisanomista, lakkautettaisiin 
lokakuun 1 päivästä toistaiseksi ja kunnes toisin määrättäisiin, jonka ohessa 
kalamarkkinain aikana mitään paikkaa kaupungin toreilla ei pitäisi luo-
vuttaa hedelmien, makeisien, leikkikalujen y. m. myyntiin eikä myöskään 
satunnaisia paikkoja hedelmien, virvoitusjuomien y. m. myyntiä varten 
osottaa. 

Helsingin ase- Sittenkun osakeyhtiö F. Tilgmannin Kirja & kivipaino oli toimitta-
kartta. nut siltä tammikuulla 1907 tilatun painoksen Helsingin kaupunginasema-

kaavakarttaa, päätti 2) Rahatoimikamari että mainittu kartta, sen jälkeen 
kun tarvittava määrä sitä oli varattu jaettavaksi kaupungin virastoille 
ja lautakunnille, pidettäisiin kirjakaupoissa yleisölle kaupan 5 markan hin-
nasta kappaleelta. 

Lupa patsaiden Tehdystä anomuksesta myönnettiin 3) arkkitehti Gustaf Estlanderille 
ŝähköjohtoja11 eräillä ehdoilla oikeus pystyttää patsas sähköjohtoa varten Itäiselle puisto-

varten. tielle Kaivopuistossa tontin n:o 20 rajan viereen. 
Samaten myönnettiin tehtailija P. Haloselle4) oikeus toistaiseksi 

kortteliin n:o 178 YI kaupunginosassa sekä osakeyhtiö Betonille5) lupa 
Munkkisaarenkadulle eräillä ehdoilla pystyttää kumpikin kolme patsasta 
sähköjohtoja varten. 

Lupa sähköjoh- Sitäpaitsi myönnettiin6) lääketieteen ja kirurgian tohtori Arthur 
yli kadun. Clopattille lupa eräillä ehdoilla vetää omistamaansa Röntgen-laitosta varten 

sähköjohto Ludviginkadun yli talosta n:o 5 taloon n:o 8 sanotun kadun 
varrella ja siitä edelleen taloon n:o 7 Erottajakadun varrella. 

Anomus saada Kauppias Johannes Mortensenin anomuksen saada eräisiin paikkoihin 
aSetkfoskejadin kaupungissa asettaa kioskeja puhelimineen ja kirjoitushuoneineen Raha-

toimikamari, sittenkun Puutarhalautakunnan lausunto asiasta oli hankittu, 

Rtk. pöytäk. 24 p. syysk., 33 § ja Rtk. kirj. n:o 338, syysk. 24 p. — l) Rtk. pöytäk. 
23 p. huhtik., 44 §. — 3) Rtk. pöytäk. 3 p. syysk., 7 §. — 4) Rtk. pöytäk. 5 p. marrask., 
74 §. — ö) Rtk. pöytäk. 3 p. jouluk., 25 §. — 6) Rtk. pöytäk. 2 p. tammik., 36 §. 
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anomuksen ylimalkaisen muotoon nähden hylkäsi1), ollen anojalla kuitenkin 

oikeus, jos hän pysyi aikeessaan, jättää uusi anomus piirustuksineen 

kutakin aiottua kioskia varten, jossa tapauksessa Kamari ottaisi asian 

uudelleen harkittavakseen. 

Rahatoimikamariin kuuluivat vuonna 1908 ylitirehtööri Alexis Gripen- Rahatoimi-

berg, puheenjohtaja, hovineuvos C. Nummelin, varapuheenjohtaja, rata-

tirehtöörin apulainen Th. Frosterus, talonomistaja K. R. Åström, oikeus-

pormestari Edvard Loo sekä arkkitehti Knut Wasastjerna. Varajäseniä 

olivat arkkitehti W. Aspelin, pormestari L. Cajander ja kauppias A. F. 

Lindberg. 

Rahatoimikamarilla oli vuoden kuluessa 67 kokousta, joista 53 vaki- Kokoukset,diaa-

naista ja 14 ylimääräistä. Niissä käsiteltiin 1,991 diaariin merkittyä "Tia^y^m^ 

asiaa, joista 147 oli ratkaisemattomia edelliseltä vuodelta ja 1,844 uusia. 

Loppuun käsiteltiin vuoden kuluessa 1,876 asiaa, kun taas 115 jäi enem-

män toimenpiteen varaan. Maksumääräyksiä annettiin 5,553. Kamarin 

pöytäkirjain pykäläin luku oli 2,703 ja kirjenumeroiden luku 474. 

*) Rtk. pöytäk. 27 p. elok., 16 §. 


