
I. Kaupunginvaltuusto. 

Kaupunginvaltuusmiehinä vuoden varrella olivat: pankinjoh-
taja A. Norrmén, puheenjohtajana, professori O. Heikel, varapu-
heenjohtajana, laamanni T. J. Boisman, maanviljelysneuvos J. Cyg-
naeus, oikeusraatimies W. F. Heimburger, arkkitehti H. Neovius, 
toimistotirehtööri E. Willgren, professori G. Nyström (tammikuun 
25 päivään), arkkitehti H. Lindberg (maaliskuun 15 päivästä), 
konsuli F. Stockmann, kansakoulutarkastaja M. Pesonen, ent. senaat-
tori A. Ramsay, kauppias A. F. Lindberg, filosofianmaisteri A. 
R. Frenckell, oikeusraatimies Arvid Nyberg, rakennusmestari A. 
Y. Åberg, pankinjohtaja Aug. Lundqvist, filosofianmaisteri A. E. 
Alfthan, insinööri A, Engström, professori U. Lindelöf, ent. por-
mestari L. Cajander, pankinjohtaja H. Kihlman, konsuli E. Krogius, 
aktuaari O. Groundstroem, kunnallisneuvos V. von Wright, professori 
A. af Forselles, pankinjohtaja H. Hertzberg, dosentti G. Mattsson, 
apteekkari G. Salingre, varatuomari E. Polon, lääketieteentohtori 
vapaaherra K. von Alfthan, professori F. Gustafsson, arkkitehti 
K. Wasastjerna, ent. senaattori C. Almqvist, pankinjohtaja K. Bro-
feldt, lakitieteentohtori H. Renvall, rehtori V. T. Rosenqvist, 
arkkitehti Albert Nyberg, varatuomari A. M. Lassenius, tehtailija 
K. A. Wigg, professori O. Asehan, insinööri J. Stjernvall, kauppias 
J. Tallberg, lääketieteenlisensiaatti A. Tollet, johtaja F. von Wright, 
pakkahuoneeninspehtori O. Häggman, ent. senaattori Fr. Lundenius, 
intendentti K. Appelberg ja lääketieteentohtori W. Zilliacus. 

Kaupunginvaltuuston valmistusvaliokuntaan kuuluivat, paitsi 
valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, 

vuoden alkupuoliskolla: herrat Rosenqvist, Alfthan, af For-
selles, Frenckell ja Lassenius jäseninä sekä herrat Kihlman ja 
Heimburger varajäseninä, ynnä 

vuoden jälkipuoliskolla: herrat Alfthan, Lassenius, af For-
selles, Almqvist ja Rosenqvist jäseninä sekä herrat Kihlman ja 
Heimburger varajäseninä. 

Kaupunginvaltuuston sihteerintointa hoiti lakitieteenkandi-
daatti, varatuomari Hj. Ekholm. 
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Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden varrella 27 kertaa, 
niistä 7 kertaa lisätyin luvuin. 

Vuoden varrella saapui 505 asiaa. Näistä ja vuoden alussa 
erinäisiltä edellisiltä vuosilta ratkaisematta olevista 72 asiasta rat-
kaistiin vuoden varrella 526 ja poistettiin 7 asiaa, joten vuoteen 
1911 siirtyi 44 asiaa. 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjani pykäläluku oli 637 ja val-
tuuston puolesta annettujen kirjeiden luku 593. 

Kaupunginvaltuuston vuonna 1910 käsittelemistä asioista mai-
nitaan seuraavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

1. Kaupunginasemakaavaa ja tonttijaoitusta 
koskevat asiat 

Korttelin n:o Sittenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan lokakuun 19 
Asemakaavaa" päivänä 1909 oli päättänyt 0 k. senaatilta hankkia vahvistuksen X 
muutos vah- kaupunginosan korttelissa n:o 297 olevain Sirkuskadun tonttien 

vistettu. n : 0 j e n 2 , 4 ja 6 sekä Siltasaarenkadun tontin n:o 4 kaupunginasema-
kaavan muutosehdotukselle, oli senaatti tammikuun 11 päivänä 1910 
vahvist anut sanotun kaupungin asemakaavanmuutoksen, mikä maist-
raatin kirjelmässä viimeksi mainitun kuukauden 22 päivältä ilmoi-
tettiin 2) valtuuston tiedoksi, 

siitasaarenran- Sittenkun kaupungin valtuusto kokouksessaan joulukuun 14 
ĝ asemakaa- päivänä 1909 oli antanut3) rahatoimikamarin tehtäväksi valtuus-
vanmuutos tolle esittää ehdotuksen Pitkänsillan ja Uudenmaan pataljoonan 

vahvistettu. ^asarmialueen välisen Siltavuorenrannan kaupunginasemakaavan-
muutokseksi, lähetti kamari kirjelmässään kesäkuun 2 päivältä 1910 
valtuustolle kaupunginasemakaava-toimikunnan sitä varten laatiman 
ehdotuksen sekä esitti, että valtuusto k. senaatilta hankkisi sille 
vahvistuksen. Tähän esitykseen valtuusto myöntyi 4), edellyttäen ettei 
terveydenhoitolautakunnalla ollut terveydelliseltä kannalta mitään 
muistuttamista mainittua ehdotusta vastaan. 

Sittemmin ilmoitettiin 5) maistraatin kirjelmässä marraskuun 5 
päivältä kaupunginvaltuuston tiedoksi, että senaatti oli edellisen 
lokakuun 13 päivänä vahvistanut valtuuston sille lähettämän kau-
punginasemakaavan muutosehdotuksen. 

!) Ks. 1909 vuod. kert. siv. 6. — 2) Yalt. pöytäk. helmik. 8 p. 7 §. — 3) Ks. 
1909 vuod. kert. siv. 3 ja 4. — 4) Yalt. pöytäk. kesäk. 14 p. 14 §. — 5) Yalt. pöytäk. 
marrask. 22 p. 14 §. 


