
II. Rahatoimikamari. 

Rahatoimikamariin kuuluivat kertomusvuonna ent. senaattori A. Castrén 
puheenjohtajana, pankinjohtaja A. Makkonen varapuheenjohtajana, ja johtajat 
K. Heinonen, G. Idström ja T. Salmio, sekä johtaja P. Raittinen toukokuun 
11 p:ään, jolloin hänet pyynnöstään vapautettiin kamarin jäsenyydestä ja 
jäseneksi hänen sijaansa valittiin sähköteknikko Y. Y. Salovaara; varajäseniä 
olivat johtaja A. Björkenheim, sähkömonttööri O. Räsänen ja varatuomari 
J . Grenman. 

Sihteerintehtäviä hoiti koko vuoden apulaissihteeri A. Ervasti. Apulaissih-
teerien virkoja hoitivat kaupunginarkkitehti K. Hård af Segerstad ja insinööri 
J. W. Andersin. Asiamiehenä oli varatuomari S. Ilmanen, notaarina filosofian-
maisteri G. Brotherus, joka myöskin koko vuoden hoiti avointa pöytäkirjurin-
tointa, sekä apulaisnotaarina rahatoimikamarin kanslisti I. Heikel. 

Rahatoimikamarilla oli vuoden varrella 105 kokousta, joista 53 vakinaisia 
ja 52 ylimääräisiä. Kamarin pöytäkirjain pykäläluku nousi 5,289:ään ja lähe-
tettyjen kirjelmäin lukumäärä oli 1,801. 

Rahatoimikamarin vuoden varrella käsittelemistä asioista mainitaan 
seuraavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 
1. Kysymykset kaupungin kiinteän omaisuuden siirrosta. 

Myytyjä tontteja. Rahatoimikamari möi vuoden varrella alempana mai-
nitut tontit: 
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412 b Runebe rgka tu 10 Hels ingin vapaaehtoinen palo- 1,353.330 304,500 
k u n t a kauppa purkau-
tunu t 2) 

448 Creutzkatu 4 Rakennusmes ta r i J . Roine 780.ooo 149,800 — 

y. m. 3) 
149,800 

448 Apollokatu 5 b Svenska nretodist-episkopala 577.708 91,300 — 

församl ingen 4) 
91,300 

!) Rkmrin pöytäk. 14. 3. 181 §. —2) S:n 9. 5. 1,394 §. —3) S:n 8. 9. 2,629 §. — á) S:n 
24. 10. 3,328 §. 
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Tonttien luovutus. Sittenkun erinäiset rahatoimikamarin aikaisemmin 
myymät tont i t oston kaut ta olivat siirtyneet uusille omistajille, ennenkuin 
tontinhinta oli täysin maksettu, päät t i rahatoimikamari myöntyä alempana 
mainit tujen henkilöiden ja yhtiöiden esityksiin, että henkilökohtainen vastuu 
kaupungille annetuista velkasitoumuksista, jotka koskevat seuraavien tonttien 
maksamat ta olevaa tontinhintaa, siirrettäisiin hakijoille: Osakeyhtiö Museokatu 
30 Museokadun tonttiin n:o 30 nähden korttelissa n:o 424 x); Helsingfors fri-
villiga brandkår Runebergkadun tontti in n:o 35 nähden korttelissa n:o 437 2); 
Bostadsaktiebolaget Kristinegatan 19 asunto-osakeyhtiö Kristiinankadun 
tonttiin n:o 19 nähden korttelissa n:o 371 3); johtaja L. Lerche Länt. viertotien 
tontt i inn:o 8 nähden korttelissa n:o 446 ja Kar ja lankadun tonttiin n:o 13 nähden 
korttelissa n:o 379 4); arkkitehdit R. Tikkanen ja K. Malmström Temppelika-
dun tontti in n:o 10 nähden korttelissa n:o 417 5); pehtori K. A. Vickström 
Siuntionkadun tonttiin n:o 6 nähden korttelissa n:o 3786); sekä Kaupunkikiin-
teimistöosakeyhtiö Pengerkadun tontti in n:o 4 nähden korttelissa n:o 3327). 

Kaupunginvaltuuston pääte t tyä val tuut taa rahatoimikamarin rautatie-
hallitukselle erinäisin ehdoin myymään kolme XIV kaupunginosan8) kortte-
lissa n:o 464 sijaitsevaa tonttia, peruutt i rautatiehallitus kuitenkin anomuk-
sensa saada ostaa puheenalaiset tont i t 9 ) . 

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta 
nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta 

koskevat asiat 
Vuokralle annettuja tiluksia. Rahatoimikamari teki vuokrasopimuksen 

kaupungille kuuluvasta maasta seuraavissa tapauksissa: 

Tiluksen nimi. Vuokraajan nimi Vuokrakausi 
päättyy. 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

Smk. 

Alppipaviljonki, viereinen 
alue 

Boxbacka, alue 

Greijus, maa-alue 
Hammarbe rg 

Hanaholma, litt. A 

S:n palstan n:o 89 osa 

Aktiebolaget Alphyd-
dan 10) 

Helsinge södra skydds-
kår ») 

Työmies K. V. Ranta 12) 
Her ra O. Jä rvenpää 13) 

Osakeyhtiö Kallio & 
Sara 

Aktiebolaget Alex. Pelan-
der 14) 

1927, kesäk. 1 

1926, jouluk. 31 

1931, toukok. 31 
6 kk. irtis. 

1926, jouluk. 31 
1931, jouluk. 31 
1936, jouluk. 31 
1926, jouluk. 31 
1931, jouluk. 31 
1936, jouluk. 31 

1,000 

300 

250 
1,350 
5,000 
7,500 

10,000 
12,000 
18,000 
24,000 

!) Rkmr in pöytäk . 3. 3. 35 §; vr t . 1919 vuod. ker t siv. 209. — 2 ) R k m r i n pöy täk . 23. 5. 
I,430 §; v r t . 1919 vuod. ker t . siv. 209. — 3) R k m r i n pöy täk . 31. 10. 3,464 §; vr t . 1909 vuod. 
ker t . siv. 150. — 4) Rkmr in pöy täk . 31. 10. 3,460 •§; vr t . 1908 vuod. kert . siv. 179 ja 1909 
vuod. ker t . siv. 149. — 5 ) Rkmr in pöy täk . 10. 10. 3,095 §; vr t . 1916 vuod. kert . siv. 178. — 
6) R k m r i n pöy täk . 21. 11. 3,944 §; vr t . 1912 vuod. ker t . siv. 274. — 7) R k m r i n pöy täk . 21. 
I I . 3,945 §. — 8) Ks. t ä t ä kert . siv. 14. — 9) Rkmr in pöytäk . 24. 11. 3,967 §; 4. 8. 2,424 § 
j a 26. 9. 2,892 §. — 10) S:n 28! 2. 20 §. — u ) S:n 21. 11. 3,933 §. — 12) S:n 23. 5. 1,412 §. — 

S:n 5. 9. 2,594 §. — 14) S:n 27. 10. 3,353 §. 


