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S. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Rahatoimikamarissa esiteltiin k. senaatin kesäkuun 16 päivänä Länsirannan 
1909 antama päätös m. m. sitä koskevan kaupunginvaltuuston esi- ^aL^sastT1 

tyksen *) johdosta, että tulliviranomaiset pitäisivät sen Länsiran-
nassa olevan makasiinirakennuksen yläkerrosta, jonka kaupunki 
oli tarkoitusta varten laajennuttanut, kaikin puolin pakkahuoneena, 
jossa päätöksessä senaatti oli lausunut että, koska mainitun raken-
nuksen käyttämiseen pakkahuoneena, edellyttäen paikkakunnan 
tullinhoitajan sen tarkoitukseen hyväksyvän, ei tarvittu erityistä 
senaatin valtuutusta, mutta pakkahuonekäyttelyn toimeenpanemi-
seksi rakennuksessa oli tarpeen lisätä tullihenkilökuntaa, senaatti 
oli tullikäyttelyn sekä maksunpanon ja kannannan toimeenpanemi-
seksi ehdotetussa uudessa pakkahuoneessa 1909 vuoden jälkipuolis-
kolla asettanut sitä varten tarpeelliset varat tullihallituksen käy-
tettäviksi sekä samalla velvoittanut tullihallituksen ennen mainitun 
vuoden umpeen menemistä senaattiin antamaan ehdotuksen, miten 
mainittu liike olisi vastaisuudessa sopivimmin järjestettävä. 

Rahatoimikamari päätti 2) asiasta ilmoittaa liikennekonttorille· 
Rahatoimikamarin tehtyä kaupunginvaltuustolle esityksen että Erinäisten 

toimeenpantaisiin kaupungin, valtion ja erinäisten virastojen arkis-
toissa säilytettyihin asiakirjoihin perustuva kaikinpuolinen tutkimus tien ja maa-

lainopilliselta kannalta erinäisten valtiolle, yliopistolle sekä yksityis-
henkilöille tahi yhdistyksille nykyään kuuluvain, kaupungissa olevain taoikeutta 

tonttien tahi maa-alueiden omistusoikeudesta, ja valtuuston tämän 
johdosta käskettyä kamarin järjestelmällisesti tutkituttaa niiden 
tonttien ja maa-alueiden omistus- tahi hallintaoikeutta, joihin asian-
omaisen haltijan mainitunlainen oikeus jostakin syystä näytti epäi-
lyttävältä, antoi 3) kamari mainitun tutkimuksen toimittamisen teh-
täväksi komitealle ja valitsi sen puheenjohtajaksi ent. prokuraat-
torin J. Grotenfeitin sekä jäseniksi varatuomari J. Ugglan ja filoso-
fianmaisteri A. Hästeskon. 

Sittenkun kaupunginvaltuusto oli antanut rahatoimikamarin Neuvotteluja 
toimeksi ryhtyä valtion kanssa keskusteluihin koko Lapinniemen takaiSnsMnS-
tahi niin suuren osan siitä, kuin ei tarvittaisi alueella nykyään sesta kaupun-
olevaa sairaalaa varten, takaisinsaamisesta kaupungin haltuun sekä glUe' 
kamari oli tämän johdosta kirjelmässä maaliskuun 17 päivältä lää-
kintöhallitukselta tiedustellut, kävisikö ja millä pohjalla mainittuja 
keskusteluja asianomaisten valtionviranomaisten kanssa nykyään 

kaupungissa 
olevain tont-
tien ja maa-

alueiden omis-
tus- tahi hallin-

tut-
kimaan ase-

tettu komitea. 

l) Ks. 1909 vuod. kert. siv. 39. — 2) Syysk. 8 p. 14 §. — 3) Helmik. 24 p. 
37 §. 
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lääkintöhallituksen mielestä alottaminen myönteisen tuloksen toi-
veilla, vai eikö ajankohtaa kenties pidettäisi tähän sopivana, 
oli lääkintöhallitus kirjelmässä maaliskuun 26 päivältä ilmoittanut 
kamarille, ettei lääkintöhallitus ollut asian silloisellaan ollessa 
katsonut voivansa antaa lausuntoa asiasta. 

Viimeksi mainittua kirjelmää esiteltäessä p ä ä t t i r a h a t o i m i -
kamari, että muu toimenpide asiassa saisi tällä kertaa raueta. 

Hyväksytty Helsingin hautausmaakomitean rahatoimikamariin antaman 
lthdeTpoh]̂ "- ehdotuksen Lapinlahden pohjoisrannan varustamiseksi istutuksilla 
rannanvarus-rahatoimikamari hyväksyi2), sittenkun puutarhalautakunta yksissä 
isouksilla, neuvoin kaupunginasemakaava-arkkitehdin j a kaupunginpuutarhurin 

kanssa oli ehdotuksen tarkastanut. 
Lupa vaiiiian Tehdystä anomuksesta myönsi3) rahatoimikamari johtaja G. 
teenrakentimii- Stenblomille luvan yhteenrakentaa Vallilan alueella olevat Inarin-

seen. tien tontit n:ot 11 ja 13. 
Erinäisten Asianomaisten taloudenhoitajani asiasta tekemäin esitysten 

kostuttaminen.johdosta päätti4) rahatoimikamari, että kaupunki ottaisi toimekseen 
kerran päivässä toukokuun 1 ja marraskuun 1 päivän välisenä 
aikana kostuttaa Helsingin yleiselle sairaalalle ja sen aliosastoille 
kuuluvat katuosat 350 markan sekä säätytalon katuosat 120 markan 
korvauksesta. 

Kaupungin Kaupungin metsäin vartioimiseksi sen palveluksessa olevien 
kThternvirtLmetsänvartijain toimesta vahvisti5) rahatoimikamari seuraavat 

alueeseen, määräykset: 
l:ksi. Kaupungin metsät jaetaan kahteen vartioalueeseen, län-

tiseen ja itäiseen, joita toisistaan erottaa Helsingin—Riihimäen rauta-
tie ja joista edellinen annetaan vanhemman ja jälkimäinen nuorem-
man metsänvartijan vartioitavaksi. 

2:ksi. Metsänhoitoa toimittavat metsänvartijat itsenäisesti, kui-
tenkin kaupungin metsänhoitajan antamain ohjeiden mukaan, jolle 
kumpaisenkin metsänvartijan on vuosittain annettava selonteko 
töiden kulusta. 

3:ksi. Metsänvartijain on ^toimittava yhteisesti metsäpalojen 
sattuessa tahi mainittavan laajoja metsänhakkuutöitä toimitettaessa, 

vanhankau- Satamakapteenin esitykseen Vanhankaupunginlahden väylän 
Pväyiänat?i-n viitoittamisesta rahatoimikamari, rakennuskonttorin antaman lau-

toitus. sunnon mukaisesti, myöntyi 6). 
Kaiavesirajan Erinäisten kaupungin itäisen kalastuspiirin kalastajain raha-

paauus. toimikamarille tekemän esityksen johdosta että kaupungin ja rajak-
kaistilain Vanhankaupunginlahdessa olevain kalavesialueiden välinen 

l) Huhtik. 7 p. 24 §. — 2) Toukok. 12 p. 62 §. — ») Heinäk. 28 p. 15 §. — 
4) Huhtik. 28 p. 25 ja 26 §. — 5) Toukok. 6 p. 50 §. — 6) Tammik. 13 p. 42 § 
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raja osotettaisiin meriviitoilla päätti *) kamari, hankittuaan muiden 
osakasten myönnytyksen, läänin kuvernööriltä anoa maanmittaria 
määrättäväksi toimittamaan mainitun välirajan paalutuksen. 

Jäseneksi Vallilan työväenasuntojen r a k e n n u s k o m i t e a a n h e r r a J | | e n e n vaali 

Nummelinin sijaan, joka pyynnöstään oli vapautettu mainitusta toi- väenasuntojen 
M rakennus-

mesta, valitsi 2) rahatoimikamari herra Artin. komiteaan. 

Kaupungin asiamieheksi maanmittaustoimituksiin, joita oli Lautakunnan-^ D jäsenen ja 
toimeenpantava niiden kaupungille kuuluvain, Helsingin ja Fred-va|i-a

e^®äSten 
riksperin rautatieasemain välisten maa- ja vesialueiden paaluttami- Helsingin ja Fredriksperm seksi, jotka k. senaatti oli lokakuun 15 päivänä 1908 määrännyt rautatiease-

main välisten 
Suomen valtionrautateille pakkolunastettaviksi, valitsi 3) rahatoimi- maa- ja vesi-A alueiden 
kamari kaupungingeodeetti W. O. Lillen. pakkoiuovu-tusta varten. 

Niinikään valitsi rahatoimikamari kaupungin puolesta jäseneksi 
siihen pakkoluovutuslautakuntaan, jonka oli annettava lausunto 
edellä mainituista alueista kaupungille tulevasta korvauksesta, vara-
tuomari G. Ehrnroothin 4) sekä kaupungin asiamieheksi pakkoluo-
vutustoimitukseen kaupungininsinööri G. Idströmin 5). 

Kaupungin puolesta jäseneksi siihen lautakuntaan, jonka oli Lautakunnan-x ° x J * jäsenen ja asia-
annettava lausunto sen maa-alueen arvosta, mikä Haminan rauhan- miehen vaan Haminan rau-
teon muistoksi pystytettävää muistomerkkiä varten tulisi kaupungin hanteon muis-x * 17 x a toksi pystytet-
maasta pakkoluovutettavaksi, valitsi rahatoimikamari varatuomari tävän muisto-merkin pai-
G. Ehrnroothin6) sekä kaupungin asiamieheksi pakkoluovutus- kaksitarvitta-van maa-alueen 
toimitukseen kaupungininsinööri G. Idströmin 7). pakkoiuovu-tusta varten. 

Erinäisten talonomistajain tekemän esityksen noin 8 metriä Evätty esitys 

leveän ajotien teettämisestä pitkin korttelissa n:o 127 olevan istu- misestä kortte-

tuksen etelärajaa rahatoimikamari epäsi8). hnhaiki.127 

Helsingin maalaiskunnan anomuksen saada omakseen lunas- Evätty anomus 

taa kunnan nykyään kansakoulunpaikaksi käyttämän maa-alueen lunastamisesta 
% n ... i i · »i . ·· · n\ koulutontiksi. 

Aggelbysta rahatoimikamari epäsi 9). 
Niinikään evättiin 10) Helsingin maalaiskunnan anomus saada Evätty anomus 

erilleen murtauttaa erään Reimarsin talon maalla olevan alueen yh-' murtamisesta x - i · -I · i j j - i i · ! j. ' j ." u. hiekanottopai-

teiseksi hiekanottopaikaksi kunnan teitä varten. kaksi. 

Eläintenystäväin yhdistyksen esityksen hevosten juottoaltaan Evätty esitys 

laittamisesta Kauppatorille rahatoimikamari jätti huomioon otta- toaltaan laitta-

matta n). misesta' 
!) Maalisk. 3 p. 26 §. — 2) Kesäk. 9 p. 28 §. — 3) Maalisk. 24 p. 17 §. — 

4) Elok. 4 p. 23 §. — 5) Syysk. 15 p. 31 §. — 6) Helmik. 17 p. 20 §. — 7) Maalisk. 
10 p. 47 §. — 8) Huhtik. 21 p. 56 §. — 9) Jouluk. 22 p. 37 §. — 10) Jouluk. 22 p. 
38 §. — ii) Maalisk. 31 p. 39 §. 


