
II. Rahatoimikamari 

Rahatoimikamarin puheenjohtajana toimi vuoden varrella kaupungin-
johtaja ent. senaattori A. Castrén sekä hänen ollessaan estyneenä joku avusta-
vista kaupunginjohtajista, insinööri J. W. Andersin ja filosofiantohtori J. 
Helo nyt mainitussa järjestyksessä. Toukokuun 1 p:nä erosi herra Helo ja 
johtaja V. A. Hupli tuli hänen sijaansa. Kaupunginvaltuuston valitsemina 
kamarin jäseninä olivat johtaja A. Björkenheim, pankinjohtaja T. Groten-
felt, johtaja K. Heinonen, lakitieteenkandidaatti K. V. Holma, johtaja K. A. 
Widenius ja seppä A. Virta. Rahatoimikamarin jaostoon kuuluivat kaupungin-
johtaja sekä kaksi kamarin jäsentä, jotka valittiin neljäksi kuukaudeksi ker-
rallaan. 

Kanslianjohtajana toimi avustava kaupunginjohtaja Andersin. Sihteerin-
virkoja hoitivat ent. yhteiskoulunopettaja A. Ervasti, ent. kaupunginarkki-
tehti K. Hård af Segerstad ja varatuomari A. Blomberg. Notaarina oli filosofian-
maisteri G. Brotherus, kirjaajana neiti I. Heikel. Asiamiehenä oli vara-
tuomari M. Wilskman ja asiamiesosaston notaarina herra S. Puranen. 

Rahatoimikamarilla oli vuoden varrella 93 ja kamarin jaostolla 47 kokousta. 
Kamarin pöytäkirjain pykäläluku oli 6,453 ja lähetettyjen kirjeiden luku 1909. 

Rahatoimikamarin vuoden varrella käsittelemistä asioista mainitaan 
tässä seuraavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 
s 

1. Kysymykset kiinteän omaisuuden hankinnasta ja 
kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden 

luovutuksesta. 
Huvilain osto. Rahatoimikamari päätt i1) ostaa kaksi konsuli Chr. Roter-

manin omistamaa, Hertonäsissä sijaitsevaa huvilarakennusta yhteensä 15,000 
markan hinnasta, mikä määrä osoitettiin kamarin käyttövaroista. 

Erään Vallilan vuokratontin lunastaminen. Sittenkuin Osakeyhtiö Keite-
leentie n:o 5 oli ilmoittanut lunastaneensa Vallilan korttelissa n:o 541 sijait-
sevan Keiteleentien tontin n:o 5 vuokraoikeuden 195,000 markan kauppahin-
nasta, mutta rakennukset oli arvioitu ainoastaan 150,000 markaksi, päät t i2) 
rahatoimikamari kieltä}^tyä hyväksymästä mainittua luovutusta -ja käyttää 
hyväkseen vuokrasopimuksessa kaupungille pidätettyä lunastusoikeutta. Täl-
laisen tapauksen varalta säädetyksi arviomieheksi valittiin arkkitehti A. Eriks-
ison. 

Sittemmin yhtiö ilmoitti puheena olevan kaupan purkautuneen, ja raha-
toimikamari päät t i3) tämän johdosta antaa lunastuskysymvksen raueta. 
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