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B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Ylimääräiset Kaupungin kassan ylimääräisiksi inventtaajiksi kuluvaksi vuo-
kass

taa1j"t.ent deksi valittiin 0 herrat Gripenberg ja Nummelin, 
obiigatsionien Helsingin kaupungin obligatsionilainoihin kuuluvia obligatsio-

arvonta. n o j a a r vottaessa joutuivat lunastettaviksi 2) seuraavat numerot: 

5°/o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä): 

Sarjaa litt. A ä 1,000 markkaa, n:ot 18, 83, 107, 179, 293, 308, 310, 318, 
371, 372, 389, 422 ja 445. 

„ B ä 500 „ „ 9, 79, 243, 257, 272, 294, 305, 341 
371, 519, 529, 567, 622, 732, 748, 
766, 834, 863, 865, 876, 962, 1,084, 
1,190, 1,194, 1,211, 1,241, 1,244, 
1,277, 1280, 1,294, 1,310, 1,345, 
1,352, 1,392, 1,400, 1,406, 1,412, 
1,415, 1,422 ja 1,448. 

„ C ä 200 „ „ 23, 88, 139, 159, 179, 189, 203, 222, 
274, 314, 322, 348, 380, 411, 449, 
458, 466, 487, 491, 527, 564, 578, 
707, 725, 734, 741, 759, 773, 785, 
804, 1,027, 1,178, 1,191, 1,195 ja 
1,242. 

4V2°lo:n lainaa vuodelta 1882 (arvonta marraskuun 1 päivänä): 

Sarjaa litt. A ä 3,000 markkaa, n:ot 9, 19, 66, 83, 110, 120 ja 140. 
„ B ä 1,000 „ „ 10, 57, 61, 86, 131, 145, 158, 181, 

201, 206, 207, 214, 225, 232, 245, 
248, 283, 292, 299, 315, 316, 324, 
341, 352, 382, 390, 392, 422, 510, 
521, 558, 567, 594, 633 ja 691. 

„ O ä 500 „ „ 26, 38, 62, 68, 80, 89, 93, 145, 200, 
203, 236, 251, 279, 310, 315, 316, 
331, 335, 336, 373, 444, 466, 468, 
482, 490, 503, 514, 515, 563, 639, 
659, 672, 694, 721, 728, 742, 747, 
781, 785, 798 ja 1,142. 

') Tammik. 7 p. 6 §. — 2) Helmik. 10 p. 21 §, kesäk. 9 p. 46 § ja marrask. 
3 p. 60 §. 
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4 !/2 °/o:n lainaa vuodelta 1892 (arvonta marraskuun 1 päivänä): 

Sarjaa litt. A ä 5,000 markkaa, n:ot 63, 286 ja 340. 
„ B ä 1,000 „ „ 50, 203, 357, 458, 914, 1,023, 1,045, 

1,054, 1,322, 1,432, 1,446 ja 1,489. 
„ C ä 500 „ „ 16, 169, 433, 561, 918, 951, 1,017, 

1,242,1,278, 1,311, 1,499, 1,599, 1,652, 
1,923 ja 1,926. 

3 1/2 o/o:n lainaa vuodelta 1898 (arvonta helmikuun 1 päivänä): 

Sarjaa litt. A ä 5,000 markkaa, n:ot 33, 38 ja 132. 
„ B ä 2,000 „ „ 61, 165 ja 233. 
„ C ä 1,000 „ „ 81, 140, 273, 293, 318 ja 322. 

4 o/o:n lainaa vuodelta 1900 (arvonta helmikuun 1 päivänä): 

Sarjaa litt. B ä 2,000 markkaa, n:ot 281, 397 ja 569. 
„ C ä 1,000 „ „ 634, 637, 639, 754, 1,012, 1,119, 1,145, 

1,183 ja 1,191. 
„ D a 500 „ „ 1,270, 1,686, 1,669, 1,758, 1,845, 1,871, 

1,880, 1,970, 2,014, 2,293, 2,300 ja 
2,411. 

4 o/o:n lainaa vuodelta 1902 (arvonta kesäkuun 2 päivänä): 

ä 500 markkaa, n:ot 18, 252, 693, 708, 834, 936, 1,019, 1,092, 1,349, 1,447, 
1,493, 1,794, 2,069, 2,349, 2,400, 2,808, 2,991, 3,018, 
3,040, 3,165, 3,207, 3,253, 3,357, 3,470, 3,796, 3,829, 
3,846, 4,149, 4,159, 4,482, 4,490, 4,591, 4,700, 4,708, 
4,735, 4,823, 4,825, 4,826, 4,861, 4,901, 5,023, 5,523, 
5,684, 5,815, 5,850, 6,171, 6,737, 6,780, 7,417, 7,523, 
7,554, 7,600, 7,610, 8,114, 8,309, 8,408, 8,771, 8,997, 
9,010, 9,021, 9,046, 9,674, 9,880, 10,070, 10,119, 10,285, 
10,334, 10,530, 10,553, 11,120, 11,387, 11,857, 12,011, 
12,233, 12,277, 12,444, 12,570, 12,706, 12,727, 12,789, 
12,923, 13,279, 13,350, 13,547, 13,677, 13,679, 13,974, 
14,040, 14,279, 14,384, 14,439, 14,495, 14,782, 15,046, 
15,099, 15,137, 15,252, 15,347, 15,404, 15,447, 15,517, 
15,524, 15,764, 15,843 ja 15,989. 

Kunnall. kert. 1910. 30 



•234 II. Rahatoimikamari. 

Tuulaaki- ja 
liikennemak-

sujen palautus. 

Vapautus lii-
kennemaksun 

suorittami-
sesta. 

Liikennekont-
torin saamisten 

poisto. 

Henkilökoh-
taisten vaivais-

maksujen 
poisto. 

Koiraveron 
poisto. 

Katuosain puh-
taanapidon 
ottaminen 
kaupungin 
huoleksi. 

Erinäisten istu-
tusten kunnos-
sapitoa koske-

vain välikirjain 
uudistus. 

Erinäisten esitysten ja hakemusten johdosta myönsi 0 raha-
toimikamari suoritettujen tuulaaki- ja liikennemaksujen palautusta 
kaikkiaan 1,387 markkaa 49 penniä. 

Niinikään myönsi2) rahatoimikamari vapautuksen liikenne-
maksun suorittamisesta eräästä Maitopisara-yhdistyksen hyväksi 
myytävästä tekokukkain määrästä. 

Liikennekonttorin esityksestä päätti3) rahatoimikamari 1909 
vuoden tileistä poistettavaksi maksunpanoeriä yhteensä 2,020 
markkaa 28 penniä, joita varoja ei ollut saatu tavaranomistajilta 
perityiksi. 

Rahatoimikonttorin ehdotuksesta poistettiin4) vuosilta 1906, 
1907, 1908 ja 1909 maksamatta olevia henkilökohtaisia vaivaismak-
suja kaikkiaan 7,544 markkaa. 

Niinikään rahatoimikonttorin ehdotuksesta poistettiin5) vuosilta 
1907, 1908 ja 1909 saamatta jääneitä koiraveromaksuja yhteensä 
2,235 markkaa. 

Tehtyjen hakemusten johdosta päätti rahatoimikamari, että 
kaupunki ottaisi huolekseen seuraavain tonttien omistajain velvolli-
suutena olevan kadunpuhtaanapidon, nimittäin: Itäisen viertotien6) 
tontin n:o 19 200 markan vuosikorvauksesta, Vaasankadun 7) tontin 
n:o 4 150 markan vuosikorvauksesta, Lapinlahdenkadun 8) tontin 
n:o 3 210 markan vuosikorvauksesta, P u i s t o k a d u n 9) tontin n:o 7 A 
80 markan vuosikorvauksesta, Itäisen viertotien 10) tontin n:o 9 200 
markan vuosikorvauksesta, Kasarminkadun tontin n:o 11 ja Pikku 
Robertinkadun n ) tontin n:o 10 yhteensä 450 markan vuosikorva-
uksesta, Läntisen viertotien 12) tontin n:o 8 240 markan vuosikor-
vauksesta sekä Läntisen viertotien 13) tontin n:o 14 200 markan 
vuosikorvauksesta. Näihin korvausmääriin ei ollut luettu lumen-
kuljetuksen ja jäänhakkuun kustannuksia, joista töistä maksettai-
siin korvaus erikseen annetta vain laskujen mukaan. 

Kaupungin kanssa tehdyt sopimukset säätytalon ja ritarihuo-
neen viereisten puistikkojen sekä Vanhan kirkon puiston kunnossa-
pidosta päätti14) rahatoimikamari uudistaa, sillä ehdolla että noiden 
alain kunnossapidosta maksetaan kaupungille vuotuista korvausta 
kunkin 1,170 markkaa, 300 markkaa ja 2,200 markkaa. 

0 Maalisk. 31 p. 52 §, huhtik. 21 p. 57 §, toukok. 6 p. 27 §, elok. 25 p. 
12 §, lokak. 6 p. 37 § ja jouluk. 1 p. 57 §. — 2) Huhtik. 15 p. 33 §. — Kesäk. 
2 p. 34 §. - 4) Lokak. 20 p. 29 §. — Helmik. 10 p. 17 ja 51 §, huhtik. 28 p. 
50 ja 51 §, toukok. 6 p. 6 ja 31 §, kesäk. 2 p. 45 §, elok. 25 p. 3 § ja jouluk. 
22 p. 28 §. — 6) Tammik. 7 p. 50 §. — t) Toukok. 19 p. 46 §. — ») Elok. 18 p. 
25 §. — ») Elok. 25 p. 27 §. — ">) Syy sk. 22 p. 19 §. — ") Lokak. 6 p. 24 §. — 
12) Jouluk. 8 p. 40 §. — 13) Jouluk. 15 p. 24 §. — ") Huhtik. 7 p. 33 §, huhtik. 
21 p. 36 § ja maalisk. 17 p. 45 §. 
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Axel Fredrik Laurellin stipendirahastossa käytettävänä olevaA· F· Laurellin 

100 markan korkomäärä jaettiin 0 Läroverket för gossar och flickorton^uosikoron 
ja Nya svenska läroverket nimisten oppilaitosten kesken. käyttäminen. 

Tehdystä anomuksesta myönsi2) rahatoimikamari hallivahti- Lahjapaikkio hallivahtimes-
mestari R. Lundströmille 120 markan lahjapalkkion. tari r . Lund-

str omille. 
Lääketieteenlisensiaatti H. Räberghille annettiin3) toimeksi Tapaturman 

10 markan kertapalkkiosta tutkia henkilöt jotka kaupungin töissä ruumiinvam-

olivat tapaturman johdosta saaneet ruumiinvamman ja siitä vaati- ^nkorvauŝ  
vat vahingonkorvausta. Intjentû ki1." 

Rakennuskonttorin esityksestä myönsi 4) rahatoimikamari työ- Vah7ngonkor-
mies K. F. Sandenille, joka oli kaupungin työssä tapaturman joh- vauksia tapa-

dosta saannut ruumiinvamman, vuotuista vahingonkorvausta 40 ruuman-
m a r k k a a . vammasta. 

Samanlaisesta syystä myönnettiin 5) työmies E. Rauniolle 75 
markkaa kerta kaikkiaan. 

Sittenkun Turun hovioikeus oli maaliskuun 14 pävänä anta- Juttu vähin-

mallaan tuomiolla velvoittanut kaupungin kauppaneuvos Y. Ekille sen̂ akaami-
korvauksena siitä vahingosta, minkä kaupunki oli laiminlyömällä sesta kauppa-

panna kuntoon erään pakkahuonerakennuksen Ekille tuottanut, neEkiiie.V 

maksamaan 1,371 markkaa 66 penniä sekä 80 markalla hyvittämään 
häntä raastuvanoikeudessa olleista kuluistaan, päätti 6) rahatoimi-
kamari saattaa asian k. senaatin tutkittavaksi. 

Sittenkun kamarille kuitenkin oli ilmoitettu, että edellä mainittu 
tuomio oli kamarin notaarin huomaamattomuuden johdosta saanut 
päästä lailliseen voimaan, päätti 7) kamari, että edellä mainitut 1,451 
markkaa 66 penniä oli kauppaeuvos Ekille maksettava. 

Valmistaakseen kaupungin verovelvollisille asukkaille tilaisuutta useampain 
tähänastista mukavammin suorittaa veronsa päätti8) rahatoimikamari, p^-ntär-
ei ainoastaan että kaupungin etäisempiin osiin oli eri kohtiin jär- iestäminen, 
jestettävä kaksi tahi kolme ylimääräistä kruunun- ja kunnallisvero-
jen maksupaikkaa, joka päätös, mikäli kruununverojen kannantaa 
koski, kuitenkin oli alistettava maistraatin tutkittavaksi ja hyväk-
syttäväksi, että myös kaikilta kaupungin yksityispankeilta tiedus-
tella, suostuisivatko nämä määrättyinä ilmoitettuina päivinä keväin 
ja syksyin kantamaan kunnallisveroja sitä vastaan että kertyneet 
varat saisivat olla pankeissa juoksevallaItilillä tahi talletuksina, 
kunnes kaupunki niitä tarvitsi. 

Maistraatin kirjelmässään marraskuun 16 päivältä ilmoitettua 
rahatoimikamarille, ettei maistraatilla ollut mitään muistuttamista 

*) Huhtik. 7 p. 53 §. — 2) Jouluk. 8 p. 48 §. — 3) Tammik. 20 p. 33 §. — 
4) Jouluk. 22 p. 13 §. — 5) Lokak. 27 p. 43 §. — 6) Maalisk. 31 p. 56 §. — 7) Huhtik. 
15 p. 66 §. — 8) Marrask. 10 p. 40 b §. 



•236 II. Rahatoimikamari. 

kamarin asiassa suunnittelemia toimenpiteitä vastaan, sekä edellä 
mainittujen yksityispankkien vastauskirjelmissään ilmoitettua suostu-
vansa ehdotetulla tavalla olemaan apuna kunnallisverojen kannan-
nassa, päätti 0 kamari asiasta ilmoittaa rahatoimikonttorille tar-
peellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, aluksi 1911 vuoden kruu-
nunverojen kannannassa. 

Maksamatto- Maksamattomain verojen ja muiden kaupungille tulevain mak-
mam verojen s u j e n perimistä varten vuonna 1911 päätti2) rahatoimikamari asettaa y. m. perimi- J x ^ 7 

nen. senaatin ylimääräisen kopistin J. Gahmbergin 200 markan kuukausi-
palkalla. 

T?om.ion täy" Sittenkun k. senaatti oli helmikuun 26 päivänä 1909 annetulla 
kaiipungme0 tuomiolla velvoittanut kalastaja G. A. Liljebergin korvauksena epä-

tuomitun va- oikeutetusta ryhtymisestä kaupungin oikeuteen Gumtähden kala-
uk?en°suorittä-vedessä kaupungille maksamaan 750 markkaa ynnä 5 °/o:n koron 

miseksi. tälle summalle mainitusta päivästä lukien, päätti 3) rahatoimikamari 
tuomion pantavaksi täytäntöön. 

Lisämaksu Lisämaksun, mikä merikapteeni J. Jacobsenin oli kaupungille 
oikeudesta m a k s e t t ava oikeudesta sisustaa asuinhuoneita kortteliin n:o 180 Kap-sisustaa kellari- ^ # . 

kerros asuin- teeninkadun tontille n:o 16 teetetyn asuinrakennuksen pohjakerrok-
huoneiksi. s e e n ? määräsi 4) rahatoimikamari 2,980 markaksi. 

Komitea lau- Puheenjohtajan ehdotuksesta päätti5) rahatoimikamari asettaa 
mis^va^ln komitean, jonka tulisi harkita, olisiko sopiva järjestää erityinen 

kaupungin vakituinen kaupungin tilien tarkastus sen tilintarkastuksen lisäksi, 
tilien vakinai- kunnallishallituksesta kaupungissa joulukuun 8 päivänä 1873 sen tarkastuk- # . . . . . . . . 
sen järjestä- annetun asetuksen johdosta vuosittain oli erityisesti valittujen tilin-
misasiasta. tarkastajain toimitettava, sekä laatia ehdotus tuollaisen tilintarkas-

tusviranomaisen työjärjestykseksi ja johtosäännöksi ynnä tuollaisen 
viranomaisen asettamisesta johtuviksi voimassa olevain määräysten 
muutoksiksi; ja valittiin mainitun komitean jäseniksi kaupungin-
kamreeri I. Timgren, kaupunginkassanhoitaja S. Ehrstedt, kamreeri 
A. Rikberg, pankinkirjanpitäjä H. Smedslund ja filosofianmaisteri 
O. G. Estlander. 

Lausunto rai- Maistraatin kirjelmässä syyskuun 10 päivältä vaadituksi lau-
tioteiden va- s u n n o k s i 3:nnen suomenmaalaisen tarkk'ampujarykmentin päällikön paalippujen ^ b b b . . . 

myöntämistä esityksen johdosta, joka koski sen suuntaiseen toimenpiteeseen 
Uaotamfehmea ryhtymistä, että rykmentin käytettäväksi kaupungin kustannuksella 
tarkoittavasta annettaisiin vapaaliput raitioteiden Sörnäsin linjalla yhdeksälle 

esityksestä. UpSeerille ja kuudelle virantoimituksessa olevalle sotamiehelle, 
päätti 6) rahatoimikamari ilmoittaa että, koska majoituksesta sekä 
sotaväen ja sotilasparselien kuljetuksesta Suomessa tammikuun 19 

!) Jouluk. 1 p. 46 §. — 2) Marrask. 10 p. 44 §. — 3) Huhtik. 21 p. 65 §. — 
4) Jouluk. 15 p. 33 §. — 5) Helmik. 24 p. 16 §. — 6) Syysk. 15 p. 9 §. 
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päivänä 1876 annetun ohjesäännön mukaan kaupunki ei ole vel-
vollinen puheenalaisessa eikä sen laatuisissa tapauksissa sitoutu-
maan kustannuksiin eikä kamarin käytettäväksi ole osotettu varoja 
mainittua tarkoitusta varten, kamari ei voinut ryhtyä rykmentin-
päällikön vaatimiin toimenpiteisiin. 

Muinaismuistolautakunnan esityksen, että erinäiset kaupungille EY'At}y esitys 

kuuluvat, raatihuoneella säilytetyt vanhemmat esineet luovutettaisiin Vempain JsT" 
lautakunnalle säilytettäviksi valtion historiallisessa museossa vas- neiden muutta-
1 * 1 t t i · · L· i i · ·i · ·· · i \ misesta valtion taista Helsmgmmuseota varten, rahatoimikamari epäsi *). historialliseen 

museoon. 

C. Muut asiat. 

Kaupungin vakuusasiakirjoja tarkastaessaan päätti2) rahatoimi- vakuusasiakir-
t . , . .. . *i · ·* ^ · jäin tarkastus. 

kamari erinäisissä tapauksissa ryhtyä toimenpiteisiin kaupungin 
oikeuden säilyttämiseksi. 

Vuoden varrella hyväksyi rahatoimikamari 16 takuusitoumusta Hyväksyttyjä , . , . . . i i · i · i takuusitou-
myytyjen tonttien kauppahinnan maksamisesta. muksia. 

Työjärjestykseensä päätti3) rahatoimikamari tammikuun 1 päi- Muutos raha-

västä 1911 tehtäväksi sen muutoksen, että kanslia saisi ainoastaan ^ ä r ^ t ™ 
välipäätöstä vaativissa sekä toimitusasioissa itsenäisesti ryhtyä tar- seen. 
peellisiin toimenpiteisiin, ollen kuitenkin ilmoitus näistä asioista 
tehtävä lähinnä seuraavassa kamarin kokouksessa. 

Kaupungin vastaperustetun tilastokonttorin aktuaarinvirkaa Kaupungin 
täyttäessään valitsi 4) rahatoimikamari siihen aktuaarin, filosofian- torTn̂ aktuâ -
maisteri H. Hedlundin. rinviran täyttä-

Mainitun konttorin laskuapulaisiksi valitsi 5) kamari neidit K. kuapuil̂ sten 
Hoffströmin ja V. Kuhlefeitin. ottaminen. 

Maistraatin kirjelmässä kesäkuun 3 päivältä vaadituksi lau- LausuntoMyrs-

sunnoksi siitä, oliko Myrskylän pahantapaisten poikain turvakodin Pennusta" 
koulurakennus teetetty Helsingin anniskeluosakeyhtiön varoilla koskevasta 
sekä, jos niin oli laita, miten mainittua koulurakennusta oli sanotun asiasta· 
turvakodin lakkauttamisesta lähtien käytetty, päätti6) rahatoimi-
kamari pääasiassa ilmoittaa: että yhtiö oli turvakotia varten osot-
tanut 1889, 1890 ja 1891 vuoden voittovaroista yhteensä 9,200 mark-
kaa; että voittovarat, joista nämä määrärahat oli maksettu, siis 
olivat syntyneet ennen 1893 vuoden alkua, mistä ajasta lähtien 
paloviinan ja muiden väkiviinajuomain myymisestä y. m. kesäkuun 
9 päivänä 1892 annetun asetuksen mukaan kunnalle on tuleva mää-

!) Maalisk. 31 p. 40 §. — 2) Kesäk. 21 p. 1 §. — 3) Jouluk. 15 p. 28 §. — 
4) Lokak. 27 p. 24 §. — 5) Marrask. 9 p. 3 §. — 6) Syysk. 1 p. 20 §. 


