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tientorille au- asettaa puhelinkoje patsaineen päätti kamari myöntyä sillä el> 
tonyirtenaiia koje käskystä poistetaan. 
Oikeus puhe- Helsingin telefooniyhdistyksen anomukseen saada asettaa pu-
asê tamisewi ^elinkioskeja Kappeliesplanadiin, Runeberginesplanadiin vastapäätä 

Kämpin hotellia ja Kasarmintorille myönnyttiin2) sillä ehdolla, että 
yhdistys käskyn saatuaan siirtää tai poistaa kioskit. 

Lupa puistojen Tehtyjen hakemusten johdosta oikeutti 3) rahatoimikamari eri-
y. m. käyttämi- näiset yhdistykset määräpäivinä kesän kuluessa käyttämään Haka-

salmen ja Hesperian puistoa, Kyläsaarta, Eläintarhan urheilukent-
tiä y. m. urheilukilpailujen, juhlain, kansanhuvien y. m. s. paikkana. 

Lasten kesä- Kasvatuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti varattiin 4) Teh-
työskenteiy. taan- ja Sepänkadun välinen alue lasten kesätyöskentelypaikaksi. 

Alex. Ärtin rahastosta osoitettiin 5) 1,000 markkaa koulupuutarhan 
kuntoonpanoon. 

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Kaisaniemen Helsingin suomalaisen luistinseuran anomukseen saada ottaa 
pukeutumis- haltuunsa ja käyttää Unitas yhdistykselle kuuluva, Kaisaniemessä 
paviljonki. 

sijaitseva, pukeutumista, tarvekalujen säilyttämistä y. m. varten 
laitettu paviljonki rahatoimikamari myöntyi 6). 

Eläintarhan Helsingin kisaveikkojen yhdistyksen anomuksesta rahatoimi-
urheiiukentän k a m a r i päätti 7) arviolta 1,700 markan kustannuksilla teettää erinäisiä korjaus. 

korjaustöitä Eläintarhan urheilukentällä. 
Kelkkamäet. Kun kelkkamäkiä varten myönnetty 3,400 markan määräraha oli 

osoittautunut riittämättömäksi, myönsi 8) rahatoimikamari kaupun-
ginpuutarhurin pyynnöstä tähän tarkoitukseen 1,000 markan lisä-
yksen arvaamattomia tarpeita varten olevasta määrärahastaan. 

Suomen voimistelunopettajaliiton toimikunnan esityksestä päät-
ti9) rahatoimikamari laitattaa useampia kelkkamäkiä koulunuorisolle 
Kaisaniemeen sekä Neitsytpolun, Tehtaankadun ja Unioninkadun 
varrelle. Kustannukset arvattiin 2,000 markaksi, ja oli mäenlasku 
kelkalla Eläintarhassa sekä Alppilan ja diakonissalaitoksen vierellä 
kiellettävä. 

Erään vesiaiu- Sittenkuin Helsingin laivaveistämöosakeyhtiö, joka oli vuok-
een ruoppaus, rannut n. s. laivaveistämöalueen, oli anonut veistämöä ympäröivän 

vesialueen pohjan kaupungin toimesta ruopattavaksi, päätti10) raha-
toimikamari ryhtyä sitä varten tarpeellisiin toimenpiteisiin. Sama-

!) Rkmrin päytäk. 28. 1. 11 §. — 2) S:n 12. 10. 19 §. —3) S:n 30. 3. 24 §; 13. 
4. 5 §; 20. 4. 11 §; 2. 6. 3 §; 22. 6. 1 §; 24. 8. 4 §; 21. 9. 21 § ja 23. 11. 1 §. — 
4) S:n 16. 3. 11 §. — 5) S:n 4. 5. 17 §. — 6) S:n 2. 3. 5 §. - S:n 3. 8. 54 §. — 
8) S:n 16. 3. 20 §. — 9) S:n 13. 1. 11 §. — S:n 9. 3. 18 §. 
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ten myönnyttiin i) kone- ja siltarakennusosakeyhtiön anomukseen 
yhtiön alueen edustalla sijaitsevan vesialueen ruoppaamisesta 7.5. 
metriä syväksi. 

Rahatoimikamarilta saamansa 2) tehtävän mukaisesti antoi kau- Busholman 

pungin yleisten töiden hallitus kamarille piirustukset Busholman 
uimahuoneiden laajentamiseksi, jotka piirustukset rahatoimikamari 
hyväksyi 3). 

Gumtähdessä sijaitseva, kaupungille kuuluva pesutupa- ja SaU- Eräiden vä-

narakennus myytiin4) puutarhureille A. Holmqvistille ja D. L i n d - ^ 8 ^ 
bergille, jotka velvoitettiin poistamaan rakennus viimeistään syk-
syllä 1916. Niinikään myytiin5) muuan Sofielundissa sijaitseva 
lato puutarhuri W. Karlssonille. 

Poliisin automobiilisuojan korjaukseen myönnettiin 6) enintään Poliisin auto-
1,500 markkaa . mobintonoj.» 

korjaus. 
Rahatoimikamari antoi 7) kaupungin yleisten töiden hallituk- Lupa sisustaa 

sen tehtäväksi laatia ehdotuksen perusteiksi, joita noudattaen las- Helsinsinnie-J men alueen 
- kettaisiin se lisämaksu, mikä olisi suoritettava luvasta sisustaa n. S. talojen ul-

Helsinginniemen alueen tonteilla olevat ullakko-ja kellarikerrokset lakko"ja kel" — lflrikf^rrokspt 
asuinhuoneistoiksi. Pääasiallisesti hallituksen lähettämän ehdotuk- asuinhuoneis-

sen mukaisesti rahatoimikamari päätti 8) korvauksen määrättäväksi toiksi-
siten, että asunnoksi käytettävää pinta-alaa (lukuun otettuina siihen 
rajoittuvat ulkoseinät tai katonlape) osoittava luku kerrotaan niillä 
yksikköarvoilla, mitkä saadaan, kun tontista kaupunginkassaan 
maksettu kauppahinta ynnä 6 °/o:n korko sille maksupäivästä lukien 
jaetaan sillä luvulla, joka osoittaa rakennuksen kaikkien asuntotar-
koitukseen käytettyjen huoneistojen yhteenlasketun pinta-alan, kaik-
ki seinä- ja porrastila lukuun otettuna (kaavan —X x mukaan). 

a 
Lupa ullakkokerrosten ja kellarien laittamiseen asuinhuoneis-

toiksi myönnettiin katselmuksen ja arvioinnin toimitettua seuraa-
ville talonomistajille: 

fastighetsaktiebolaget Bergbolle 8) Ehrensvärdtien tonttiin n:o 
7 nähden 2,400 markan lisämaksusta.; 

professori J. H. Vennolalle 9) Speranskitien tonttiin n:o 11 näh-
den 4,500 markan lisämaksusta; 

insinööri W. O. Lillelle 10) Ehrensvärdtien tonttiin n:o 5 nähden 
800 markan lisämaksusta; 

kunnallisneuvos N. L. Eskolalle n ) Speranskitien tonttiin n:o 5 
nähden 1,200 markan maksusta; 

*) Rkmrin pöytäk. 25. 5. 28 §. — 2) S:n 18. 5. 31 §. — ; 

23. 3. 12 §. - 5) S:n 24. 8. 18 §. — 6) S:n 13. 1. 22 §. -
2. 11. 10 §. - 9) S:n 6. 11. 1 §. — ">) S:n 9. 11. 21 §. -

3) S:n 25. 5. 27 §.—4) S : n 
7) S:n 28. 9. 60 §. — «) S:n 

S:n 23. 11. 49 §. 



i8Ö II. Rahatoimikamari. 

osakeyhtiö Talolalle Chydeniustien tonttiin n:o 3 nähden 
2,700 markan maksusta; 

samalle yhtiölle2) Ehrensvärdtien tontteihin n:oihin 27 ja 29 
nähden 2,000 markan maksusta. 

Kaupungin Rahatoimikamarissa otettiin puheeksi kysymys toimenpiteisiin 
polttoainekysy" ryhtymisestä kaupungin puolelta kaupungin polttoainetarpeen tyy-

dyttämiseksi. Näytti nimittäin tärkeältä rajoittaa ulkomaisten polt-
toaineiden, etusijassa kivihiilen, tuontia ja sen sijaan ruveta käyttä-
mään soistamme saatavaa, ehdollisesti omassa polttoturvetehtaassa 
valmistettua polttoturvetta. Rahatoimikamari asetti asiaa valmiste-
lemaan komitean, johon valittiin 3) ehdotuksen tekijä herra Listo, 
insinöörit E. A. Malm, C. H. Procope ja B. Wuolle sekä kauppias 
J. Tallberg ja metsänhoitaja A. Lampen. Komitean käytettäväksi 
asetti 4) rahatoimikamari 10,000 markan määrärahan. 

arvonta 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat 
asiat. 

Ylimääräiset Kaupunginkassan ylimääräisiksi inventtaajiksi kuluvana vuonna 
inventtaajat. valittiin 5) herrat Gripenberg ja Hertzberg; herra Hertzbergin si-

jaan valittiin sittemmin6) herra Listo inventtaajaksi. 
Obligatioiden Helsingin kaupungin obligatiolainoihin kuuluvia obligatioita 

arvottaessa joutuivat lunastettaviksi seuraavat numerot: 

5°lo lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 pä ivänä 7 ) : 

Sarja litt. A ä Smk 1,000: —, n:ot 25, 49, 63, 87, 105, 121, 135, 146, 
168, 177, 232, 323, 330, 409, 452, 
457, 482, 495. 

„ B „ „ 500: —, „ 38, 67, 69, 103, 138, 141, 142, 
167, 171, 217, 286, 360, 372, 373, 
413, 417, 435, 439, 578, 579, 583, 
633, 645, 677, 729, 733, 757, 795, 
871, 877, 879, 969,1000,1028,1038, 
1133, 1149, 1152, 1176, 1200, 1207, 
1218, 1227, 1267, 1272, 1281, 1304, 
1307, 1315, 1318, 1324, 1362, 1374, 
1405. 

!) Rkmrin pöytäk. 30.11. 5 §. —2) S:n 30.11. 6 §. — 3) S:n 27. 3. 12 §. — S:n29. 
5.1 §; ks. tätä kert. siv. 83. — 5) S:n 7. 1. 7 §. — e) S:n 4. 5.16 §. — 7) S:n 9.11. 57 §. 


