
I. Kaupunginvaltuusto. 
Kaupunginvaltuusmiehinä vuoden varrella olivat: pankinjohtaja A. 

Norrmen, puheenjohtajana, professori O. Heikel, varapuheenjohtajana, 
intendentti K. Appelberg, professori O. Asehan, tirehtööri S. Damsten, 
insinööri O. Donner, varastonhoitaja F. Grönroos, arkkitehti Alb. Nyberg, 
rehtori V. T. Rosenqvist, varatuomari A. M. Lassenius, faktori J . A. Kosk, 
hovioikeudenasessori K. Söderholm, professori K. R. Wahlfors> varatuo-
mari S. Hällfors, pakkahuoneeninspehtori O. Häggman, lakitieteentohtori 
H. Renvall, lääketieteen tohtori V. Parviainen, stereotypoitsija A. Tall-
roth, laamanni T. J . Boisman, maanviljelysneuvos J . Cygnaeus, oikeus-
raatimies W. F. Heimbiirger, arkkitehti H Neovius, toimistotirehtööri 
E. Willgren, professori G. Nyström, konsuli F. Stockmann, kansakoulun-
tarkastaja M. Pesonen, ent. senaattori A. Ramsay, kauppias A. F. Lind-
berg, filosofianmaisteri A. R. Frenckell, oikeusraatimies Arvid Nyberg, 
rakennusmestari A. Y. Äberg, turkkuri Aug. Lundqvist, filosofianmaisteri 
A. E. Alithan, insinööri A. Engström, professori U. Lindelöf, ent. por-
mestari L. Cajander, pankinjohtaja H. Kihlman, konsuli E. Krogius, ak-
tuari 0 . Groundstroem, kunnallisneuvos Y. 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 ja arkkitehti K. Wasastjerna. 

Kaupunginvaltuuston valmisteluvaliokuntaan kuuluivat, paitsi val-
tuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, 

vuoden alkupuoliskolla: herrat Lassenius, af Forselles, Hertzberg, 
Ramsay ja Gustafsson jäseninä sekä herrat Appelberg ja Frenckell vara-
jäseninä; }mnä 

vuoden jälkipuoliskolla: herrat Rosenqvist, Hertzberg, Frenckell, 
Alfthan ja af Forselles jäseninä sekä herrat Lassenius j a Heimbiirger 
varajäseninä. 

Valtuuston sihteerintointa hoiti helmikuun 10 päivästä lähtien laki-
tieteenkandidaatti, varatuomari Hjalmar Ekholm. 
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Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden varrella 26 kertaa, niistä 4 
kertaa lisätyin luvuin. 

Vuoden varrella saapui 598 asiaa. Näistä ja vuoden alussa erinäi-
siltä edellisiltä vuosilta ratkaisematta olevista 69 asiasta ratkaistiin vuoden 
varrella 590 ja poistettiin 5 asiaa, joten vuoteen 1910 siirtyi 72 asiaa. 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli 636 ja valtuuston 
puolesta annettujen kirjeiden luku 572. 

Kaupunginval tuuston vuonna 1909 käsittelemistä asioista mainitaan 
seuraavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

1. Kaupunginasemakaavaa ja tonttijaoitusta koskevat asiat. 
xv kaupungin- Si t tenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan joulukuun 15 päivänä 
kaavanmuutok- pää t tänyt 1 ) K. Senaatilta hankkia vahvistuksen X V kaupungin-
sen vahvistus. o s a n kaupunginasemakaavan muutosehdotukselle, oli K. Senaatti maalis-

kuun 15 päivänä 1909 vahvistanut sanotun kaupunginasemakaavanmuu-
toksen, mikä maistraatin kirjelmässä viimeksi mainitun kuukauden 27 päi-
vältä ilmoitettiin 3) valtuuston tiedoksi. 

Hakaniemen t o Sit tenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan lokakuun 20 päivänä 1908 
kaavanmuutok- oli antanut 3) rahatoimikamarin tehtäväksi valtuustolle esittää ehdotuksen 
sen vahvistus. f j a k a n i e m e n torin kaupunginasemakaavanmuutokseksi, lähetti kamari kir-

jelmässä joulukuun 17 päivältä 1908 valtuustolle kaupunginasemakaava-
toimikunnan laatiman ehdotuksen tuollaiseksi kaupunginasemakaavan-
muutokseksi sekä esitti, että valtuusto K. Senaatilta hankkisi ehdotuk-
selle vahvistuksen. Esitykseen valtuusto myöntyi 4). 

Sittemmin ilmoitettiin 5) maistraatin kirjelmässä toukokuun 29 päi-
vältä kaupunginvaltuuston tiedoksi, että K. Senaatti oli mainitun kuu-
kauden 10 päivänä vahvistanut valtuuston Senaattiin lähettämän kaupun-
ginasemakaavan muutosehdotuksen. 

Kaivokadun Sit tenkun valtuusto kokouksessaan huhtikuun 20 päivänä oli anta-
lyä koskevan n u t 6 ) rahatoimikamarin tehtäväksi ryhtyä asianmukaiseen toimenpiteeseen 

») Ks. 1908 vuod. kert., siv. 2 ja 3. - 2) Valt. pöytäk. huhtik. 6 p., 16 §. - 3) Ks. 1908 
vuod. kert., siv. 26. - 4) Valt. pöytäk. tammik. 19 p., 10 §. — 5) Valt. pöytäk. kesäk. 15 p., 
11 §. — 6) Ks. tätä kert., siv. 8. 


