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talvella 1911—12 laittamaan luistinratoja, edellisen Vanhankaupun-
ginselälle Ison Verkkosaaren ja Kyläsaaren välille sekä Helsingin 
luistinklubin Punanotkon urheilukentälle. 

Sitä vastoin epäsi i) rahatoimikamari moniaiden henkilöjen Evätty esitys 

tekemän esityksen luistinradan laittamisesta Kaivopuistoon pieniä laTttamiseŝ l 
lapsia varten. 

Mekanikko H. J. Cohnen anomuksen saada Hakaniementorille Evättyjä ano-

asettaa koneellisen ampumaradan rahatoimikamari epäsi 2). Taamisê ta11 

Samaten epäsi3) rahatoimikamari rouva A. Liljeströmin a n o - a m P u m a r a t a i n 

, -j . I TT · · laittamiseen. 
muksen saada asettaa ampumaradan Hesperian puistoon. 

Kolmannen suomenmaalaisen tarkk'ampujarykmentin komen- Evätty esitys 

tajan tekemän esityksen että Suvilahdenkadun talon n:o 4 vierellä^amis^sta^m-
sijaitseva maa-alue luovutettaisiin väliaikaisen ampumaradan pai- pumaradan 
kaksi rahatoimikamari epäsi 4). paikaksi. 

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 
Kaupungin tullikamarin esityksestä päätti 5) rahatoimikamari Nimikiipien ja 

maksettavaksi osottaa 412 markkaa 75 penniä nimikiipien ja ohjeiden °^inen tuiii-" 
asettamisesta tullikamari-ja pakkahuonehuoneistoon olleiden kustan-kamarHa Pak-
nusten suoritukseksi. Kuitenkin oli tullikamarille lähetettävässä kir- neistoon. 
jelmässä huomautettava, että kaupungin viranomaisille oikeastaan 
olisi ollut suotava tilaisuus päättää, millä tavoin ja kuinka laajasti 
mainittu työ olisi ollut teetettävä, sekä määrätä siihen käytettävät 
kustannukset. 

Sen johdosta että liikennekonttori oli rahatoimikamarille tehnyt Kaasu-uunien 
esityksen sopivain lämmityskojeiden sijoittamisesta kaupungin tava- kaupTn^ta-
ravajoissa tullivahtimestareja varten oleviin koppiloihin, päätti6) varavai°ihin· 
kamari, että mainittuihin koppiloihin oli kaupungin yleisten töiden 
hallituksen toimesta asetettava yhdeksän kaasu-uunia arviolta 500 
markan kustannuksilla. 

Kaupungin kirjaston hallituksen esityksestä myönsi7) rahatoi- sähkövaiais-
m tuKsen laitta-

mikamari 315 markkaa sähkövalaistuksen laittamiseksi Töölön ja minen Töölön 
ja Hermannin 

Hermannin haarakirjastoihin. haaraMrjastoi-
Sen johdosta että kaupungin poliisimestari oli rahatoimikama- sähköjohto 

rille tehnyt esityksen sähkövalojohdon ulottamisesta Backasissa ole- ^aarpomä-6 

vaan poliisilaitoksen koiratarhaan, jonka johdon kustannukset po- la i toksenkoira-

liisikamari korvaisi 800 markalla, päätti 8) kamari antaa kaupungin tarhaan· 
teknillisten laitosten hallituksen toimeksi teettää mainitun työn. 

l) Jouluk. 21 p. 42 §. — 2) Toukok. 4 p. 28 §. — 3) Elok. 24 p. 16 §. — 
4) Lokak. 5 p. 22 §. — 5) Elok. 10 p. 14 §. — 6) Marrask. 2 p. 38 §. — 7) Syysk. 
21 p. 49 §. — 8) Lokak. 26 p. 55 §. 
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kanahäkkien 
teettämisestä. 

Aaiionmurta- Suomen höyrylaivaosakeylitiön tekemään esitykseen väliai-
iannSien?ta" kaisen aallonmurtajan rakennuttamisesta yhtiölle vuokratun, Kataja-

nokan uloimmalla niemekkeellä sijaitsevan hiilivarastopaikan vie-
relle rahatoimikamari myöntyi 1). 

Ranta-aiueen Sen johdosta että luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallitus oli 
tayttammen. a n o n u ^ j U p a a saada täyttää korttelissa n:o 143 VIII kaupungin-

osassa sijaitsevan, luotsilaitokselle kuuluvan makasiinin viereisen 
mataltuneen ranta-alueen, päätti 2) rahatoimikamari antaa rakennus-
konttorin tehtäväksi toimeenpanna sellaisen täyttämisen, 

suunnitelma Rahatoimikamarin puheenjohtajan ehdotuksesta päätti3) kamari 
iok a vi emTri- kaupungin yleisten töiden hallitukselta anoa lausuntoa ehdotetun 
olojen paran- suunnitelman tarpeellisuudesta eräiden kaupungin lokaviemäriolojen 

taaksi toimen- parantamista tarkoittavain töiden teettämiseksi sekä ehdotusta, miten 
piteiksi. suunnitelma olisi aikaansaatava. 

Evätty esitys Sylvia-yhdistyksen esityksen, että kaupunki vanhan pakka-
huoneen pihamaalle teettäisi parikymmentä kiintonaista häkkiä 
elävien kanain säilyttämistä varten rahatoimikamari epäsi 4). 

Katuosain puh- Tehtyjen hakemusten johdosta päätti rahatoimikamari, että 
ottaminen^au-kaupunki ottaisi huolekseen seuraavain tonttien omistajain velvolli-

pungin huo- suutena olevain katujen puhtaanapidon, nimittäin: Vaasankadun5) 
lekS1' tontin n:o 15 vuotuisesta 80 markan korvauksesta, joka, sittenkun 

Vaasankatu oli mainitun tontin viereltä tasotettu koko leveydeltään, 
kohoaisi 170 markkaan vuodessa, sekä Puistokadun 6) tontin n:o 3 
200 markan vuosikorvauksesta. Näihin korvausmääriin ei ollut 
luettu kustannuksia lumenkuljetuksesta eikä jäänhakkuusta, jotka 
työt korvattaisiin erittäin annettavain laskujen mukaan. 

Kaupungin yleisten töiden hallituksen tekemään esitykseen, 
että katujen puhtaanapitovelvollisuutta koskevan sopimuksen teke-
minen kaupungin puolesta tontinomistajan kanssa olisi vastedes 
oleva hallituksen asia, rahatoimikamari myöntyi 7). 

Eläintarhan Kaupungin yleisten töiden hallituksen esityksestä vahvisti 8) 
urheilukentän i x · · ! · ±. 
järjestyssään- rahatoimikamari seuraavat: 

nöt. 

Eläintarhan urheilukentän järjestyssäännöt. 

l:ksi. Valvomaan että alempana olevia määräyksiä Eläintarhan urheilu-
kentän käyttämisestä tarkoin noudatetaan on urheilukenttää varten asetettu 
järjestysmies, jonka toimivaltansa piirissä antamia ohjeita ja määräyksiä jo-
kaisen tulee noudattaa. 

!) Huhtik. 13 p. 39 §. — 2) Syysk. 7 p. 43 §. — 3) Kesäk. 8 p. 26 §. — 
4) Marrask. 23 p. 39 §. — 5) Tammik. 5 p. 36 §. — 6) Huhtik. 20 p. 48 §. — 
7) Huhtik. 20 p. 28 §. — 8) Kesäk. 1 p. 78 §. 
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2:ksi. Eri urheiluhaaroja saa harjoittaa ainoastaan niillä kentän paikoilla, 
mitkä sen piirustuksessa ovat osotettuina ja järjestysmies ilmoituksen joh-
dosta näyttää. 

3:ksi. Kiviä ja muita esineitä, joita ei käy lukeminen voimistelu- eikä 
urheiluvälineiksi, ei saa kentälle sijoittaa. 

4:ksi. Kentän pintaa ei saa patsaita kuoppiin pystyttämällä eikä muulla-
kaan tavoin vahingoittaa. 

5:ksi. Ajoneuvot, automobiilit ja polkupyörät eivät saa tulla kentän 
alueelle, ellei siihen ole hankittu erityistä lupaa rakennuskonttorilta. 

Tehdyn hakemuksen johdosta myönsi rahatoimikamari työ- L u P a tonttien 

mestari K. W. Ginmanille luvan yhteenrakentaa korttelissa n:o 540 ^rXeen!*1" 
sijaitsevat Lohjantien tontit n:ot 11 ja 13. 

Niinikään myönsi2) rahatoimikamari vuokraaja A. Flinckille 
luvan yhteenrakentaa korttelissa 11:0 531 sijaitsevat Vallilantien 
tontit n:ot 24 ja 26. 

Tehtyjen hakemusten johdosta myönsi rahatoimikamari vuoden pitennetty 
. , , , .. , , , . i , , tonttien raken-

pitennettya aikaa seuraavani tonttien rakennuttamiseen: nuttamisaika. 

tehdastyöntekijä H. Saarelle3) Vallilantien tonttiin n:o 40 
nähden; 

talonomistaja M. Laalolle4) Vallilantien tonttiin n:o 44 nähden; 
puuseppä E. Kuhaselle5) Vallilantien tonttiin nro 42 nähden; 

sekä 
kirvesmies E. Salolle6) Inarintien tonttiin n:o 19 nähden. 
Tehdyn hakemuksen johdosta myönsi 7) rahatoimikamari bygg- Lupa sijoittaa 

nadsaktiebolaget Sturio yhtiölle eräillä ehdoilla luvan Kasarminka- ^nrajaan^" 
dun tontille n:o 10 aikomaansa uutisrakennukseen sijoittaa ikkunoita 
kaupungin sähkölaitoksen tonttiin rajoittuvaan seinään. 

Nybondaksen talon päällysmieheksi otti8) rahatoimikamari Pääiiysmiehen 
toistaiseksi kaupungin yleisten töiden hallituksen työpäällikön, Nybondaksen 
insinööri T. Öllerin, 200 markan vuotuisesta korvauksesta, elokuun taloon. 

1 päivästä lukien. 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Kaupunginkassan ylimääräisiksi inventtaajiksi kuluvaksi vuo- Ylimääräiset 
deksi valittiin 9) herrat Gripenberg ja Wasastjerna. mvent taa ja t . 

Kun kaupunki tarvitsi lyhytaikaista lainaa, päätti 10) rahatoimi- Lyhytaikaisen 

!) Lokak. 5 p. 41 §. — 2) Lokak. 26 p. 58 §. — 3) Maalisk. 2 p. 22 §. — 
4) Maalisk. 16 p. 55 §. — 5) Maalisk. 30 p. 22 §. — 6) j o u luk . 14 p. 20 §. — 
7) Toukok. 4 p. 21 §. — 8) Heinäk. 6 p. 49 §. — 9) Tammik. 5 p. 4 §. — «>) Tammik. 
19 p . 34 §. 


