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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 §. 



•238 II. Rahatoimikamari. 

räosa vähittäismyynti- tahi anniskeluyhtiön vuosivoitosta; että 
Helsingin anniskeluosakeyhtiö syyskuun 3 päivänä 1887, asiasta 
silloin voimassa olevan asetuksen mukaisesti, vahvistettujen sään-
töjensä nojalla oli oikeutettu käyttämään ennen vuotta 1893 synty-
neitä vuosi voitto jaan ja sentähden sillä yksin oli oikeus tehdä vaati-
muksia, joita saattoi syntyä näistä voittovaroista maksettujen määrä-
rahain perusteella; sekä ettei kaupunki kamarin mielestä näin ollen 
voinut esittää mitään vaatimusta puheenalaisen koulurakennuksen 
käyttämiseen nähden. 

Oikeus tien Tehdystä anomuksesta myönsi*) rahatoimikamari Wilh. And-
suikemiseen. s tg n s fabriksaktiebolag yhtiölle oikeuden sulkea yhtiön tontin n:o 

26 halki tehdaskorttelissa n:o 288 Itäiseltä viertotieltä Sörnäsin 
rantatielle vievän tien. 

Kaupungin The Royal Institute of British Architects Town Planning Confe-
toon°kaupun" r e n c e yhdistykseltä Helsingin kaupungille saapuneen kehotuksen 
ginasemakaa- johdosta ottaa osaa Lontoossa kesällä 1910 pidettävään kau-
vanäytteiyyn. pUnginasemakaavanäyttelyyn päätti2) rahatoimikamari näyttely-

komitealle ilmoittaa kaupungin olevan halukas ottamaan osaa mai-
nittuun näyttelyyn. 

Valiokunta Helsingin pitäjän kunnanvaltuutettujen asettaman huvila-
kaupunkia yhdyskuntain i äri estämiskomitean puheeni ohtaj an, filosofianmaisteri ympäröiväin . . . . .. 

huvilayhdys- S. Steniuksen rahatoimikamarille tekemän ehdotuksen, että kamari 
kuntain olojen j0Hekin tahi joillekin henkilöille toimeksi seurata kaupunkia järjestämistä 11 L 

varten. ympäröiväin huvilayhdyskuntain järjestämistä sekä muutoin valvoa 
kaupungin oikeutta ja etua Helsingin pitäjässä sijaitseviin kaupungin 
maatiloihin nähden, antoi 3) kamari edelleen valmisteltavaksi valio-
kunnalle, jonka jäseniksi valittiin herra Ärt, kaupungin asemakaava-
arkkitehti B. Jung ja filosofianmaisteri K. Rein. 

Evättyjä kiin- Asemapäällikkö A. Wickmanin tarjouksen kaupungille luovuttaa 
teistön myynti- omistamansa kaksi maapalstaa Oulunkylän rautatieaseman viereltä tarjouksia. x v 

5 markasta m2:n rahatoimikamari epäsi 4). 
Niinikään evättiin5) rautatien virkamies P. W. Fröjdmanin 

tarjous että kaupunki 160,000 markan hinnasta ostaisi hänen 
omistamansa tontin n:o 1 Itäisen lehtokujan varrella korttelissa 
n:o 200. 

Evätty esitys Kaupunginasemakaava-toimikunnan esityksen keskusteluihin 
Drumsön ja ryhtymisestä Drumsön ja Talin maatilain omistajain kanssa näiden Talin maatilain f m . J . . . . . \ 
ostamisesta. tilain ostamisesta kaupungille rahatoimikamari epäsi 6). 

jäsenen vaiit- Jäseneksi Helsingin kunnallishallinnon muutoskysymyksiä kä-seminen Hei- 17 ^ v 
siisghamnSSn" sittelevään komiteaan herra Nummelinin sijaan, joka pyynnöstään 

Toukok. 6 p. 39 §. — 2) Huhtik. 7 p. 59 §. — 3) Syysk. 8 p. 25 §. — 
4) Huhtik. 25 p. 2 §. — 5) Toukok. 12 p. 66 §. — 6) Lokak. 3 p. 3 §. 
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oli vapautettu mainitusta tehtävästä, valitsi rahatoimikamari ent. mySkäsIt-
senaattorin C. Almqvistin. tele^eaankomi' 

Niinikään valitsi rahatoimikamari jäseneksi kaupunginasema- ^ ^ l a u - " 
kaava-toimikuntaan vuodeksi 1910 herra Cajanderin2) sekä vara- punginasema-J kaava-toimi-
jäseneksi samaksi ajaksi herra Nybergin3). kuntaan. 

Jäseneksi hiljattain perustettuun kaupungin yleisten töiden kau-~ 
hallitukseen valitsi4) rahatoimikamari herra Cajanderin ja vara- ^ftöidet ' 
jäseneksi herra Ärtin. hallitukseen. 

Samaten valitsi4) rahatoimikamari jäseneksi vastikään perus- Jäsenen vaaii J A kaupungin tek-
tettuun kaupungin teknillisten laitosten hallitukseen herra W a s a - n i m s t e n laitos-

ten naintUK-

stjernan ja varajäseneksi herra Nymanin. seen. 
Sittenkun kaupunginvaltuusto oli antanut rahatoimikamarin Henkilöiden va-

toimeksi valita tarpeellisen määrän henkilöitä tilastollisen päätoimis- ^^eiemaan 
ton kera valmistelemaan vuonna 1910 toimitettavaa yleistä rakennus-, yleistä raken-

asunto- ja väenlaskua koskevia kysymyksiä, valitsi5) kamari herra^¡e^kua3* 
Ärtin sekä filosofianmaisterit H. Hedlundin ja O. Groundstroemin koskevia kysy-
yksissä neuvoin tilastollisen päätoimiston kanssa suorittamaan vasta- myksia· 
mainittua tehtävää. 

Jäseneksi komiteaan, jonka oli käsiteltävä kysymyksiä rauta- Jäsenen vaaii 

tien rakentamisesta Vihdin pitäjään, valitsi 6) rahatoimikamari herra rautteaan0mi~ 
Cajanderin. 

Kaupungin edustajaksi kaupungin rakennusalan työnantaja-^Ed^tajan^va-
järjestöjen paraikaa jatkuvaa maalari- ja kivityöntekijäin lakkoa 
varten asettamaan keskuskomiteaan valitsi 7) rahatoimikamari kau- lakkoja varten äsctottuun kös· 

pungin arkkitehti K. Hård af Segerstadin. kuskomiteaan. 
Rahatoimikamarin kokouksessa joulukuun 29 päivänä, j o l l o i n Lausunto raha-

keskusteluja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan poissa ollessa ^täw^a™ 
johti herra Cajander, päätti rahatoimikamari pyötäkirjaan panta- sen johdosta 
vaksi herra Cajanderin saneleman lausunnon sen johdosta ettäNummeHneposi 
herra Nummelin 1910 vuoden päättyessä eroaisi kamarista, johon kamarin jäse-

hän oli lähes neljännesvuosisadan kuulunut osin varajäsenenä, osin nyydesta· 
jäsenenä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana, jossa lausun-
nossa herra Nummelinille julkituotiin lämmin kiitos säästämättö-
mästä vaivannäöstään, osottamastaan harrastuksesta ja toimeliaasta 
osallisuudestaan kamarin töihin sekä siitä toverillisesta ystävälli-
syydestä, jota herra Nummelin oli osottanut sekä kamarin jäseniä 
että kanslian virkamiehiä kohtaan. 

l) Jouluk. 15 p. 12 §. — 2) Tammik. 7 p. 7 §. — 3) Huhtik. 7 p. 38 §. 
4) Jouluk. 22 p. 23 §. — 5) Lokak. 6 p. 57 §. — 6) Maalisk. 10 p. 35 §. 
7) Toukok. 12 p. 53 §. 


