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et tä rakennusluonnokset vastedes asetetaan valiokunnan ehdottaman 
kaksinaisen tarkastuksen alaisiksi. 

Sit tenkun rahatoimikamari antamassaan lausunnossa oli esi t tänyt 1) 
valiokunnan edellä mainitun ehdotuksen evättäväksi sillä kertaa, päät t i 2 ) 
kaupunginvaltuusto, että kaupungin suurempiin huonerakennussuunnitel-
miin nähden on vastedes noudatettava sellaista menettelyä, että asian-
omaisten hallitusten ja viranomaisten, lähettäessään hankkeissa olevan 
rakennuksen tai muun yri tyksen ensimäisen ehdotuksen, tulee aluksi 
kaupunginvaltuustolta hankkia ainoastaan yleinen vahvistus ehdotukselle, 
minkä jälkeen ja sittenkun tuollainen vahvistus on saatu, lopulliset piirus-
tukset ja kustannusarvio on annettava valtuuston loppullisesti tutkitta-
viksi ja vahvistettaviksi, ja tulee viimeksi mainittujen piirustusten olla 
sellaiset, että niiden pohjalla käy täysin tarkasti määrääminen kustannus-
ehdotukseen pannut menoerät. 

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

Kaupungin kiin- Kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiehiksi valitsi3) kaupun-
teän omaisuu- onnValtuusto professori Gösta Grotenfeitin ia rakennusmestari A. N. Nyber-den katselmus- ° 1 J J 

miehet. g i n sekä näiden varamiehiksi arkkitehti M. Schjerfbeckin ja rakennusmestari 
G. F. Willandtin. 

Korttelien n:ot Sit tenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan lokakuun 20 päivänä 
puoliset raken- 1908 oli muutoksen tekemistä tai ehdollisesti selityksen antamista varten 

nusrajat. kaupunginasemakaava-toimikuntaan palaut tanut4) X I I I kaupunginosan kort-
teleja n:ot 406 ja 443 varten laaditun sisäpuolisten rakennusrajain ehdo-
tuksen, antoi toimikunta pyydetyn selityksen kirjelmässä helmikuun 19 
päivältä sekä puolsi laadittuja piirustuksia vahvistettavaksi. 

Asiaa esiteltäessä valtuusto hyväksyi 5 ) toimikunnan laatiman ehdo-
tuksen edellä mainittujen korttelien sisäpuolisiksi rakennusrajöiksi. 

Eräiden XIII, Erinäisten rahatoimikamarin tekemäin esitysten iohdosta hyväksyi XIV ja XV kau- , n „ , • i , , i 

punginosan valtuusto edelleen kaupungmasemakaava-toimikunnan ehdotukset seuraa-
puoUset̂ akê -" vien korttelien sisäpuolisiksi rakennusraj öiksi, nimittäin 

nusrajat. XIII kaupunginosan korttelin nro 446 6); 

Etk. kirj. marrask. 27 p., n:o 520. — 2) Valt. pöytäk. jonluk. 7 p., 20 §. — 
3) Valt. pöytäk. tammik. 12 p., 6 §. — 4) Ks. 1908 vuod. kert., siy. 5. — 6) Valt. pöytäk. 
maalisk. 2 p., 5 §. — 6) Valt. pöytäk. helmik. 2 p., 4 §. 
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X I I I kaupunginosan korttelien n:ojen 447 ja 448 sekä XIV kaupun-
ginosan korttelien n:ojen 462, 463, 485, 492 ja 520—525 *); 

X I I I kaupunginosan korttelin n:o 418 2); 
X I I I kaupunginosan korttelin n:o 412 b3) ; sekä 
X I I I kaupunginosan korttelin n:o 410 ja X V kaupunginosan kortte-

lien n:ojen 512 ja 513 4). 
Rahatoimikamarin esityksestä kaupunginvaltuusto päätti 5)? että kort- Kortteliin n:o 

teliin nro 493 XIV kaupunginosassa ei määrätä sisäpuolisia rakennusrajoja. sisäpuohia3 

rakennusrajoja 

1910 vuoden menosääntöä vahvistaessaan myönsi kaupunginvaltuusto6) Määräraha vesi-

yhteensä 316,950 markkaa vesijohtoverkon laajentamiseen seuraaville alu- laventamiseen 
eille, nimittäin: Nimrodkadun alle Läntiseltä viertotieltä Lastenhoitoyh-
distyksen tontille, Ruoholahdenkadun alle Köydenpunojan-ja Kirkkomaan-
kadun välille, Hietalahdenkadun alle Ruoholahden- ja Antinkadun välille 
sekä viimeksi mainitun kadun alle Abrahaminkadulle asti, Hietalahden-
kadun alle Antin- ja Bulevardikadun välille, Elisabetinkadun alle Nikolain-
ja Mauritsinkadun välille, Pohjoisrannan alle Kirkkokadulta osotenu-
meroon 16, Runebergkadun alle Fjälldalin ja Isontorin pohjoislaidan 
välille, Viidennen linjan alle Porthaninkadun ja Itäisen viertotien välille, 
Kaarlenkadun alle Viidennen linjan ja Helsinginkadun välille, Castrenin-
kadun alle I. Pappi- ja Kaarlenkadun välille, Porthaninkadun alle Viiden-
nen linjan ja Agrikolakadun välille, Aurorakadun alle Museo-ja Nervander-
kadun sekä Freese- ja Arkadiakadun välille, Meilanskadun alle Töölön-
ja Topeliuskadun välille, Rehbindertien alle Perämiehenkadun ja Edelfelt-
tien sekä Hornin- ja Armfelttien välille, Edelfelttien alle Rehbinder- ja 
Armfelttien välille, Hornintien alle Rehbinder- ja Armfelttien välille, Ar-
kadiakadun alle I. Henrikin- ja E. Rautatiekadun välille, Haapanie-
menkadun alle osotenumerosta 4 Sörnäsin rantatielle, Siltavuorenpenke-
reen alle Nikolain- ja Unioninkadun välille sekä Topeliuskadun alle 
Kammion- ja Meilanskadun välille. 

Kirjelmässä syyskuun 10 päivältä ilmoitti kaupungin valaistuslaitok- Määräraha kaa-

sen hallitus, että vuonna 1910 käy tarpeelliseksi X I ja X I I kaupungin- mis^^itäiseitä 
osan kaasutarpeen täyttämiseksi laittaa johto Itäiseltä viertotieltä Vii- ^oSssaiaitok-" 
hovuorenkadun kohdalta Alppikadun varrella sijaitsevaan Diakonissa- sen taloon-
laitoksen taloon, mutta että tuntuvasti säästyisi kustannuksia, jos johto 

*) Valt. pöytäk. maalisk. 2 p., 6 §. — 2) Valt. pöytäk. maalisk. 16 p., 25 §. — 
3) Valt. pöytäk. kesäk. 8 p., 10 §. — 4) Valt. pöytäk. lokak. 5 p., 8 §.'— 5) Valt. pöytäk. 
maalisk. 16 p., 26 §. — 6) Valt. pöytäk. jouluk. 30 p., 1 §. 
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laskettaisiin jo tänä vuonna Vaasan-, Fleming-, Helsingin-, Kristiinan-
ja Alppikadulle painejohtoa varten kaivettuun hautaan, ja esitti hallitus 
sentähden, että hallitus 1910 vuoden rahasääntöön uusia kaasujohtoja 
varten pantavasta määrärahasta saisi mainitun johdon kustannuksiin 
edeltäpäin vuonna 1909 käyttää 6,000 markkaa. Esitykseen kaupungin-
valtuusto myöntyix) . 

Määräraha kaa- Kaupungin valaistuslaitoksen 1910 vuoden menosääntöä vahvista-
putkiverkon^aa-ässään myönsi*) kaupunginvaltuusto kaasut ehtaan pääputkiverkon laajen-

jentamiseen. t a m i g t a v a r t e n 66,300 markkaa. 

Sähkökäyttö- Kirjelmässä huhtikuun 30 päivältä esitti kaupungin sähkölaitoksen 

van^nkaupun- rakennustoimikunta että, kun Vanhankaupungin vesilaitos on erittäin 
gm Vseenlt0k~ s u u r e s s a sähkökäyttövoiman tarpeessa, sitä saisi Sörnäsin pääasemalta maa-

kaapelilla johtaa Vanhankaupungin vesilaitokseen sekä että tarkoitukseen 
osotettaisiin 70,000 markkaa, huomioon otettavaksi muiden sähkölaitosta 
varten myönnet ty jen määrärahain yhteydessä. Esitykseen kaupungin-
valtuusto myöntyi 3). 

Kysymys kadun- Sit tenkun kaupungin valtuusto kokouksessaan joulukuun 30 päivänä 
järjestely- jSL 

tasoitustoiden 1908 oli antanut erityisen valiokunnan toimeksi valtuustolle esittää lau-
laina^romf s u n n o n m - m - siihen nähden että kaupungilla tuohon aikaan 

oli myyty jen tontt ien kauppahintaa saamatta lähes 8,500,000 markkaa, 
joka saaminen ainoastaan verkalleen tulee maksetuksi, olisi aihetta kadun-
järjestämistöiden jouduttamiseksi käydä teettämään sellaisia töitä laina-
varoillakin, sekä valtuusto oli tähän valiokuntaan val innut 4) herrat Eng-
strömin, Hertzbergin ja Parviaisen, kauppias J . Tallbergin sekä insinööri 
G. Zittingin, antoi valiokunta mietinnön 5) asiasta. Siinä valiokunta mai-
nitsi, että valiokunnassa oli lausuttu eriäviä mielipiteitä asiasta, eräät 
jäsenet kun olivat olleet sitä mieltä, että vasta sit tenkun tontinlunastuk-
sista kertyneiden varain ylijäämä on käyte t ty kadunjär j estely töihin, voi 
käydä tarpeelliseksi harkita, onko sellaisia töitä varten osotettava laina-
varojakin, eikä kaupungin siinä tapauksessa suinkaan tulisi, kun suurempia 
töitä on teetet tävä tai katsotaan olevan kaupungin edun mukaista yht-
aikaa toimeenpanna, kammoa sellaista tarkoitusta varten ottamasta 
tarpeellisia lainoja kunakin kertana tutki t tuaan niiden tarpeellisuutta. 
Toiset valiokunnan jäsenet sitävastoin olivat olleet sitä mieltä, että puheen-
alaiset työt olisi teetet tävä vakinaisesta rahasäännöstä riippumatta, sekä niin 

*) Valt. pöytäk. syysk. 21 p., 19 §. 2) Valt. pöytäk. jouluk. 30 p., 1 §. — 3) Valt. 
pöytäk. toukok. 11 p., 27 §. — 4) Valt. pöytäk. tammik. 19 p., 28 §. - 5) Valt. pain. 
asiak. n:o 39. 
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ollen, samoinkuin vesijohtotyötkin, kustannettava pitemmälle takaisinmaksu-
ajalle otetuilla kuoletuslainoilla, jossa tapauksessa nämä työt aina kävisi 
teettäminen edullisimpaan aikaan ja niin laajasti kum asianhaarat ja olot 
kulloinkin vaativat. Mitä kadunjär j estely kysymysten valmisteluun tulee, 
oli valiokunta katsonut sen olevan toimitettava sillä tavoin, että kaupun-
ginvaltuuston keskuudestaan asettama erityinen valiokunta tarkoin ja 
kaikinpuolisesti käsittelisi nämä kysymykset . 

Esityksensä nojalla katsoi valiokunta: 
että lainavaroja voidaan käyt tää tarpeellisten kadunjär j estely- ja 

tasoitustöiden järkiperäisen toimittamisen mahdolliseksi saattamiseen; sekä 
että tähän kuuluvat kysymykset olisi vastedes tarkkaa ja kaikin-

puolista valmistelua varten annettava erityisen valiokunnan käsiteltäviksi, 
ennenkuin kaupunginvaltuusto päättää sellaiset työt teetettäviksi» 

Valiokunnan mielestä olisi niinikään otettava harkittavaksi: 
olisiko kadunjär j estely- ja tasoitustyöt, samoinkuin on laita vesi-

johtotöiden, tehtävä riippumattomiksi vakinaisesta rahasäännöstä ja yk-
sinomaan kustannettava lainavaroilla. 

Asiaa kaupunginvaltuustossa esiteltäessä lähetettiin *) se rahatoimi-
kamariin. 

Antamassaan lausunnossa2) rahatoimikamari mainitsi kamarista 
näyttäneen siltä, kuin täytyisi kaupungin lähimpäin kymmenen vuoden 
kuluessa toimeenpanna niin suuria yleisiä yrityksiä lainavaroilla, ettei 
olisi hyvinkään kaukonäköistä sen lisäksi kartut taa kaupungin nopeasti 
kasvavaa velkataakkaa suorittamalla kaduntasoitustöidenkin kustannukset 
lainavaroista, ja esitti kamari sentähden kaupunginvaltuuston päätettä-
väksi, että kaduntasoitus- ja -järjestelytöiden kustannukset samoinkuin 
tähänkin asti pantaisiin maksettaviksi kaupungin vakinaisesta rahasään-
nöstä. 

Tämän rahatoimikamarin esityksen kaupunginvaltuusto hyväksyi 3). 
Rahatoimikamarin esityksestä päätti 4) kaupunginvaltuusto silloisen Määrärahoja 

työnpuutteen lieventämiseksi antaa kaupungin rakennuskonttorin toimeksi ^öl̂ varten.5" 
paikalla ryhtyä teettämään tasoitustöitä Museo- ja Arkadiakadun välisellä 
Aurorakadun osalla X I I I kaupunginosassa ynnä Viidennen linjan ja Hel-
singinkadun välisellä Kaarlenkadun osalla X I kaupunginosassa sekä mai-
nittuihin tarkoituksiin osottaa, toiseen 68,600 ja toiseen 89,000 markkaa, 

1) Yalt. pöytäk. marrask. 9 p., 16 §. - 2) Valt. pain. asiak. n:o 50. — 3) Valt. 
pöytäk. jouluk. 14 p., 8 §. — 4) Valt. pöytäk. helmik. 2 p., 8 §. 

Kunnall. kert. 1909. 3 
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edeltäpäin maksettavaksi kaupunginkassasta, kuitenkin niin että pyydet-
ty jä määrärahoja toistaiseksi käytettäisiin ainoastaan mikäli niitä tarvitaan 
kallion louhintaan puheenalaisilla alueilla. 

Vahvistettaessa 1910 vuoden menosääntöä pantiin *) mainitut määrä-
rahat siihen. 

Määrärahoja ka- Lisäksi myönsi 2 ) kaupunginvaltuusto 1910 vuoden rahasääntöä vah-
^aikkalnkorja" vistaessaan katujen ja yleisten paikkain korjaukseen, kunnossapitoon ja 
uks.een'kunnos- teettämiseen seuraavat määrärahat, nimittäin: Rautat ientorin pohjoisosan 
sapitoon ja teet- r J 

tämiseen. korottamiseen ja ketokivillä päällystämiseen 3 5 , 0 0 0 markkaa, Hietalahden 
etelärannan ketokiveyksen uusimiseen 4 , 8 0 0 markkaa, erinäisten kaupun-
gille kuuluvain katuosain kaiteiden uudestirakentamiseen ja korjaukseen 
9 , 0 0 0 markkaa, Itäisen viertotien laajentamiseen 1 5 , 0 0 0 markkaa ja eri-
näisiin korjauksiin 1 5 , 0 0 0 markkaa, kaupungille kuuluvan Laivastokadun 
pohjoispengermän jalkakäytävän teettämiseen ja kadun ajotien viertämi-
seen 1 0 , 8 5 0 markkaa, kaupungille kuuluvan Länsi Satamakadun osan ta-
soitukseen ja viertämiseen 5 , 4 0 0 markkaa, Tehtaan- ja Merikadun välisen 
Laivurinkadun kaupungille kuuluvan osan päällystämiseen ketokivillä 
L 2 , 7 0 0 markkaa, kaupungille kuuluvain Neljännen linjan osain viertämiseen 
tontin n:o 5 viereltä korttelissa n:o 318 sekä koko korttelin n:o 319 viereltä 
9 , 3 0 0 markkaa, Lintulahden- ja Vilhovuorenkadun välisen Sörnäsin ranta-
tien osan päällystämiseen ketokivillä 1 9 , 5 0 0 markkaa, Rahapajanrannan itä-
pään ulkolaidassa olevan 10 metrin levyisen ajotien päällystämiseen keto-
kivillä 4 0 , 8 0 0 markkaa, Rahapajanrannan kahden ulomman rautatieraiteen 
jatkamiseen itään päin sekä uuden yhdysraiteen teettämiseen ensin mainit-
tu jen ja Katajanokan pääraiteen välille 18,800 markkaa sekä Pääskylänkadun 
tasoittamiseen Sturekadulta osotenumeroon 8 korttelissa n:o 3 6 7 9 , 0 0 0 mark-
kaa, Viidennen linjan tasoittamiseen Itäisen viertotien ja Porthaninkadun 
väliltä 2 5 , 0 0 0 markkaa, Castreninkadun tasoittamiseen Länsi Pappi- ja 
Kaarlenkadun väliltä 10,600 markkaa, Franzeninkadun tasoittamiseen Fle-
ming- ja Kaarlenkadun väliltä 1 3 , 5 0 0 markkaa, Agrikolakadun samoin 
Kaarlen- ja Porthaninkadun väliltä 22,200 markkaa, Porthaninkadun samoin 
Viidennen linjan ja Agrikolakadun väliltä 3 8 , 0 0 0 markkaa, Töölönkadun 
samoin Aurora- ja Dagmarkadun väliltä 5 , 5 0 0 markkaa, Runebergkadun sa-
moin Fjälldalin- ja Hesperiakadun väliltä 5 1 , 4 0 0 markkaa, Meilanskadun 
samoin Töölön- ja Topeliuskadun väliltä 11,800 markkaa, Läntisen viertotien 
samoin korttelin n:o 4 4 6 viereltä 1 5 , 0 0 0 markkaa, Arkadiakadun samoin Länsi 
Henrikin- ja Etelä Rautat iekadun väliltä 1 0 , 7 0 0 markkaa, Rehbindertien 

Valt. pöytäk. jouluk, 30 p., 1 §. — 2) Valt. pöytäk. jouluk. 30 p., 1 §. 
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samoin Perämiehenkadun ja Armfelttien väliltä 12,000 markkaa, Edelfelt-
tien samoin Rehbinder- ja Armfelttien väliltä 7 , 5 0 0 markkaa, Ehrensvärd-
tien samoin Tehtaankadun ja Rehbindertien väliltä 2,000 markkaa, Hornin-
tien samoin Rehbindertien ja Tehtaankadun väliltä 1,900 markkaa sekä 
Topeliuskadun samoin Kammion- ja Meilanskadun väliltä 2 5 , 2 0 0 markkaa. 

Sit tenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan joulukuun 17 päivänä Kysymys 
• r»- Pitkänsillan 

1 9 0 7 oli antanut*) erään toimikunnan tehtäväksi valmistella Pitkänsillan uudestirakenta-

uudestirakentamista koskevaa kysymystä, antoi toimikunta mietinnön2) mlsesta-
asiasta. Siinä lausui toimikunta pääasiassa seuraavaa: 

Mitä ensinnä sillan leveyteen tulee, oli toimikunta sitä mieltä että, 
kun sillan on välitettävä erittäin vilkasta henkilöliikennettä, pitäisi sen 
kaiteiden väliä olla vähintään 22 metriä, josta mitasta 8 metriä tulisi 
jalkakäytäväin ja 14 metriä ajotien osalle. 

Sillan rakennusaineeseen nähden lausui toimikunta jyrkkänä mieli-
piteenään, .että silta olisi rakennettava granitista. Puusta, raudasta ja 
rautabetonista tehtyihin siltoihin verraten on nimittäin granitista teh-
dyllä se etu, että sen kestävyys on miltei rajaton, jota paitsi se oikein 
tehtynä tuskin ensinkään kärsii pakkasesta, kosteudesta ja tutinasta, minkä 
johdosta kor jaus- ja kunnossapitokustannuksetkin ovat mitättömän vähäiset. 

Siltarakennusta varten oli toimikunta teet tänyt piirustukset ja kus-
tannuslaskelmat kolmen eri vaihtoehdotuksen mukaan. Luonnoksen I 
mukaan rakennettaisiin silta kolmelle kaarelle, joista kukin olisi 12 metriä 
pitkä ja sillan alainen vapaa vedenpinta niinmuodoin 36 metriä leveä ja, 
kun jokainen pilari olisi 2 metriä leveä, olisi sillan pituus päätekiinnikkei-
den välillä kaikkiaan 40 metriä. Kukin sillankaan tehtäisiin holvi-
kaaren muotoinen, jonka alapinta olisi ympyrämäinen ja nuolenkorkeus 
olisi 1.7 metriä. Holvinlaen ja keskivedenpinnan välinen vapaa tila olisi 
3.8 metriä korkea. Sillan ajotie päällystettäisiin noppakivillä, jalka-
käytävät asfaltilla. Kustannukset tämän suunnitelman toteuttamisesta 
ynnä väliaikaisen sillan y. m. laittamisesta oli arvioitu 7 6 0 , 0 0 0 markaksi. 
Luonnos I I näytt i 5 kaarelle rakennetun sillan, ollen kaaret samaa muo-
toa ja kokoa kuin edellisessä luonnoksessa. Sillan alainen vapaa veden-
leveys olisi tässä tapauksessa 60 metriä ja sillan koko pituus päätekiin-
nikkeiden välillä 68 metriä. Sillan kansitus olisi samanlainen kuin edellä 
mainittu. Kustannukset oli arvioitu kaikkiaan 8 7 1 , 0 0 0 markaksi, joihin kui-
tenkin tulisi lisäksi menoja tä tä suunnitelmaa varten ehdotetusta jonkin 

l) Ks. 1907 vuod. kert., siv. I. 70 ja 71. — 2) Valt. pain. asiak. n:o 58. 
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verran upeammasta rakennustai teel l is ta ulkoasusta. Luonnos I I I erosi edel-
lisistä siinä, et tä ehdote t tu jen kolmen holvin tukiväli oli ehdote t tu 16 met-
riksi sekä pilarien leveys 2—2.5 metriksi . Yapaa vedenleveys olisi siten 48 
metriä ja päätekiinnikkeiden väli kaikkiaan 53 metriä. Tämän luonnok-
sen kus tannukse t oli samoilla edellytyksillä kuin muutoin luonnoksessa I 
lasket tu 7 8 7 , 5 0 0 markaksi. Kaikkiin näihin luonnoksiin nähden oli 
huomat tava, e t tä sekä päätekiinnikkeet että pilarit oli ehdote t tu perus-
tet taviksi suorastaan ki inteään kallioon. Toimikunta puolsi viimeksi mai-
n i t tua luonnosta. 

Lopuksi toimikunta mainitsi, e t tä toiminimi W a y es & Frey tag in laa-
t iman ehdotuksen mukaan rakenne t tu silta, joka tehtäisiin rautabetonista 
käyt tämällä grani t ia kaiteisiin sekä päätekiinnikkeit ten ja pilarien ver-
hoksi, maksaisi kaikkiaan 7 0 7 , 0 0 0 markkaa. 

Toimikunta sentähden ehdot t i l isätyn kaupunginval tuus ton päätet-
väksi : 

e t tä Pi tkäsi l ta on uudes t i rakennet tava toimikunnan ehdotuksen mu-
kaisesti, joka käsit tää granit ista t eh tävän sillan kolmelle 16 metrin pitui-
selle kaarelle, ollen kaiteiden vapaa väl imatka 22 metr iä ; 

e t tä rakennus työ tä ynnä nykyisen sillan purkamis ta ja rakennus-
aikana tarpeellisen väliaikaisen sillan rakentamista var ten osotetaan 7 8 7 , 5 0 0 

markkaa, suori tet tavaksi kahta vuot ta pi temmäksi takaisinmaksuajaksi 
otetuista lainavaroista; niin myös 

et tä varsinainen kaupunginval tuus to saa toimekseen sekä hankkia 
vahvistuksen lisätyn kaupunginva l tuus ton lainaan nähden tekemälle pää-
tökselle et tä r y h t y ä muihin asiasta aiheutuviin toimenpiteisi in; 

sekä e t tä varsinainen val tuusto päättäisi : 
asettaa kolmihenkilöisen toimikunnan, jonka silmälläpidon alaisena 

rakennus työ vahvis te tun ohjelman mukaan suoritetaan, ollen toimikunnan, 
mikäli ta rve vaatii, kaupunginval tuustol le annet tava lausuntoja j a eh-
dotuksia. 

Asiaa esiteltäessä val tuusto p ä ä t t i m a i s t r a a t i l t a anoa l isätyn val-
tuuston valitsemista asiaa käsi t te lemään ja ratkaisemaan. 

Lokaveden puh- S i t tenkun kaupunginval tuus to kokouksessaan lokakuun 6 päivänä 
laittamfne^ka-1908 P a n n u t pöydälle 2) kysymyksen kanavan rakentamisesta Töölön-
navan rakenta- lahden ia Taival- tai Humal lahden välille odottaessaan ehdotusta, ioka 
minen Töölön- . . . . 

lahden ja Taival-rakennuskonttorissa oli tekeillä Töölönlahden veden pilaantumisen estä-

') Valt. pöytäk. jouluk. 14 p., 6 §. — 2) Ks. 1908 vuod. kert., siv. 44 ja 45. 
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miseksi, antoi rakennuskonttori kirjelmässä joulukuun 12 päivältä s. v . J ) tai Humaiiah-
• •• i i i i i - i i - • • den välille sekä 

rahatoimikamariin ehdotuksen katkaisevan lokaviemänn rakentamisesta Töölönlahden 

Fredriksperin ja Humallahden välille 679,300 markan kustannuksilla, ^^mst^ner 
joten rautatiepenkereen länsipuolinen Töölönlahden osa vapautuisi mai- rantareunus-

nit tuun lahteen laskevan lokaveden pääasiallisesta määrästä. 
Kun kuitenkin terveydenhoitolautakunta oli vastamainittua rakennus-

konttorin ehdotusta vastaan tehnyt eräitä muistutuksia, antoi konttori 
rahatoimikamariin kirjelmän marraskuun 1 päivältä 1909 jossa konttori, 
seikkaperäisesti perusteltuaan tekemäänsä ehdotusta, että eräitä Töölön-
lahteen laskevia vesiä varten laitettaisiin ulkomaiseen malliin lokaveden 
puhdistusasemat, Fredriksperin vierelle 3,000 asukasta ja Diakonissa-
laitoksen vierelle 2,800 asukasta varten, sekä vastedes Töölön sokeriteh-
taan vierelle, teki seuraavat ehdotukset: 

että puhdistusasemain laittamiseksi The Scandinavian Septic Tank 
Companyn yleisehdotuksen mukaisesti Fredriksperin järjestely ratapi-
han ja Diakonissalaitoksen läheisyyteen osotettaisiin 47,400 ja 69,500 
markkaa: 

että, siinä tapauksessa että lokaviemäriveden puhdistaminen edellä 
mainituilla asemilla osottaa tyydyt tävän tuloksen, kolmas puhdistusasema 
luoteesta Töölönlahteen tulevia lokavesimääriä varten laitettaisiin soveli-
aalle paikalle Florantien kaakkoispuolelle; 

että tämän johdosta konttorin kirjelmässään joulukuun 12 päivältä 
1908 ehdottaman katkaisevan lokaviemärin rakentaminen Fredriksperistä 
Humallahteen saisi jäädä siksi, kunnes puhdistusasemain toiminnasta on 
saatu luotettavia tuloksia; 

että ehdotus pumppulaitokseen yhdistetyn katkaisevan lokaviemärin 
rakentamisesta Töölönlahden ympäri ei aiheuttaisi toimenpidettä; 

et tä sitä vastoin 47,000 markan määräraha jo ensintulevan vuoden 
menosäännössä osotettaisiin sellaista Kaisaniemen ravintolan vierellä Töö-
lönlahteen laskevan lokaviemärin muutosrakennusta varten, että viemäri 
tulisi Kaisaniemen alla olevan, Siltavuoren satamaan laskevan ison loka-
viemärin välittömään yhteyteen; 

että päätettäisiin perkauttaa Töölönlahti ruoppaamalla ja varustaa 
sen rannat reunakiveyksellä puutarhalautakunnan viime ehdotuksen 
mukaan sekä aikanaan osottaa tarpeellinen määräraha tähän tarkoituk-
seen; sekä 

*) Valt. pain. asiak. 11:0 47. 
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että Töölönlahden ja Taivallahden, vaihtoehtoisesti Humallahden 
yhdistävää kanavaa koskeva kysymys saisi raueta, joten kaupunginval-
tuuston lokakuun 6 päivänä 1908 tehdyn päätöksen nojalla tarkoitukseen 
varatut Töölön kaupunginosan tontit vapautuisivat myytäviksi. 

Sit tenkun terveydenhoitolautakunnan lausunto oli rakennuskonttorin 
vastamainitun ehdotuksen johdosta saatu, esitti rahatoimikamari kirjelmässä 
marraskuun 22 päivältä ehdotuksia hyväksyttäviksi terveydenhoitolauta-
kunnan tekemin lisäyksin, että kiellettäisiin Töölönlahtea enää täyttä-
mästä. 

Asiaa esiteltäessä, budjettivaliokunnan annettua siitä lausuntonsa *), 
päätt i2) kaupunginvaltuusto lokaveden puhdistusaseman teettämiseksi 
Eläintarhaan osottaa 47,400 markkaa, maksettavaksi taksoitetuista tai 
muista käytettävänä olevista varoista, sekä jät tää ehdotuksen katkaise-
van kanavan teettämisestä rautatien alueelta Siltavuorensatamaan tällä 
kertaa raukeamaan, jota vastoin asia muilta kohdin vastedes esiteltäisiin 
valtuustolle. 

Määrärahoja las- 1910 vuoden rahasääntöä vahvistaessaan myönsi2) kaupunginvaltuusto 
taukseen!"kun- laskukanavain korjaukseen ja kunnossapitoon 34,000 markkaa sekä lasku-
nossapitoon ja k a n a v a i n teettämiseen pääasiallisesti päätet tyjen kaduntasoitusten yhtey-
teettamiseen. R 1 J J J J 

dessä kaikkiaan 146,300 markkaa. 
Määrärahojatei- Niinikään myönsi 3) kaupunginvaltuusto 1910 vuoden rahasääntöä 
den kirjauksiin, vahvistaessaan teiden korjauksiin kaikkiaan 14,800 ja viertoteiden korja-

uksiin 15,000 markkaa. 
Sörnäsin sata- Kirjelmässä helmikuun 2 päivältä teki kaupungin sähkötehtaan ra-

ma°täminen^eS" kennustoimikunta esityksen Sörnäsin satamaolojen järjestämisestä siihen 
suuntaan, että niin kaupunki kuin muutkin täkäläiset hii lentuottajat voi-
sivat mahdollisimman mukavasti ja halvalla toimittaa hiilenpurkauksen ja 
varastoonpanon. 

Asiaa esiteltäessä päät t i4) kaupunginvaltuusto siitä vaatia rahatoimi-
kamarin ja satamarakennus valtuuskunnan lausuntoa. 

Lisämääräraha Koska 1909 vuoden menosääntöön Katajanokanrannan uudestiraken-
1 aitudrakennus- Pamista varten pantu 120,000 markan määräraha ei, mikäli rakennus-

ta varten, konttori oli rahatoimikamarille ilmoittanut, riittäisi työn suorittami-
seen, esitti kamari kirjelmässä kesäkuun 10 päivältä, että kaupunginval-
tuusto osottaisi käytet tävänä olevista lainavaroista 40,000 markan lisä-

') Yalt. pain. asiak. n:o 59. — 2) Valt. pöytäk. jouluk. 30 p., 1 §. — 3) Valt. 
pöytäk. jouluk. 30 p., 1 §. — 4) Valt. pöytäk. helmik. 16 p., 22 §. 
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määrärahan Katajanokan laitnritöiden loppuun suorittamiseen. Esityk-
sen valtuusto hyväksyi1) . 

Vahvistaessaan 1910 vuoden menosääntöä myönsi2) kaupunginval- Määrärahoja 

tuusto rantalaiturien, siltain y. m. korjauksiin 40,500 markkaa, jäälleajo- mTî kor̂ uŝ ja 
siltain teettämiseen sekä aitausten teettämiseen laitureille ia iäärailo- k

1
unnofsa

i?.1i°" J J seka uutistoihin. 

jen vierelle 5,000 markkaa, satamain ruoppaukseen 20,000 markkaa, 
ruoppavarastopaikan järjestämiseen Sörnäsin niemekkeelle 10,000 mark-
kaa, Hakaniemenrannan rakennustyön loppuun saattamiseen 54,000 
markkaa sekä Humalluodolle vievän jalkasillan teettämiseen y. m. 4,700 
markkaa. 

Esiteltäessä puutarhalautakunnan kirjelmissä helmikuun 9 ja maalis- Kaupungin istu-

kuun 11 päivältä teh ty j ä esityksiä kaupungin istutusten yksinkertaistut- kertaisturttami-

tamisesta myöntyi 3 ) kaupunginvaltuusto viimeksi mainitussa kirjelmässäne"ärahaSnHtää" 
tehtyyn ehdotukseen, että tähänastista vaatimattomampia kukkasryhmiä varten-
järjestettäisiin eräille luetelluille paikoille, sekä salli lautakunnan enintään 
12,000 markalla ylittää kaupungin istutusten kunnossapitoon vuodeksi 1909 
myönnetyn määrärahan, minkä ohessa valtuusto lausui toivomuksen, että 
myönnetyn lisämäärärahan käyttämisessä noudatettaisiin tarpeellista säästä-
väisyyttä. 

Kirjelmässä syyskuun 30 päivältä rahatoimikamari esitti, että 13,500 Määräraha 

markan määräraha edeltäpäin maksettaisiin kaupunginkassasta Eläintarhan henukentän^ 
urheilukentän töiden loppuunsaattamiseen ja kamari valtuutettaisiin 1910t01de" loPPuun 

r r ° saattamiseen. 

vuoden rahasääntöä laadittaessa siihen panemaan tarpeelliset varat sekä 
urheilukentän lopullista kuntoonpanoa että mainitulle kentälle vievän 
tien tasoittamista varten. Kaupunginvaltuusto myöntyi 4 ) esitykseen. 

Vahvistettaessa 1910 vuoden menosääntöä pantiin 5) puheenalaisia tar-
koituksia varten 9,700 ja 17,800 markan määrärahat. 

Vahvistettaessa 1910 vuoden menosääntöä osotti6) kaupunginval- Muita määrä-

tuusto istutusten ja puutaimistojen voimassapitoon 92,500 markkaa, talvipuu- gjn istutuksia 

tarhan samoin 6,000, urheilu- ja leikkikenttäin samoin 1,450 sekä aitausten varten< 

kunnossapitoon 3,000 markkaa, kaupunginpuutarhan asuinrakennusten 
polttoaineita ja puutarhan valaistusta varten 950 markkaa, puiden suojus-
ristikkojen hankkimiseen 1,950 markkaa, nurmien uusimiseen 3,000 mark-
kaa, mullanvalmistukseen kaupungin istutuksia varten 3,500 markkaa, kau-
punginpuutarhan korjaustöihin 3,500 markkaa, Tehtaanpuiston kasvihuo-

Valt. pöytäk. kesäk. 15 p., 19 §. — 2) Valt. pöytäk. jouluk. 30 p., 1 §. — 3) Valt. 
pöytäk. maalisk. 16 p., 15 §. — *) Valt. pöytäk. lokak. 5 p., 27 §. — 5) Valt. pöytäk. jouluk. 
30 p,, ! § . - « ) Valt. pöytäk. jouluk. 30 p., 1 §. 
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neiden korjaukseen 1,350 markkaa, Konstantininkadun viereisen istutuk-
sen kuntoonpanoon 150 markkaa, työkalujen ostoon ja korjaukseen 2,500 
markkaa, Eläintarhan kahden makkilan puhtaanapitoon 324 markkaa, Savilan 
taimiston kuntoonpanoon 2,500 markkaa, Punanotkon tasoitustyön jatkami-
seen 5,000 markkaa, Haapaniemen tasoitus- ja istutustyön loppuunsaatta-
miseen 6,000 markkaa, kelkkaratain laittamiseen 1,600 markkaa sekä kau-
punginpuutarhan vesijohtoputken uusimiseen 2,500 markkaa. 

Määrärahoja Samaten myönsi1) kaupunginvaltuusto 1910 vuoden rahasääntöä 

lakosta varten, vahvistaessaan seuraavat määrärahat puhtaanapitolaitosta varten, nimittäin: 
kaatopaikkain ja laiturien voimassapitoon 5,000 markkaa, vartijain palk-
kaamiseen 7,000 markkaa, makki en ja käymäläin puhtaanapitoon ja kor-
jaukseen 17,000 markkaa, yleisten paikkain, katujen, viertoteiden, teiden, 
venesatamain ja jäiden puhtaanapitoon kaikkiaan 159,200 markkaa sekä 
katujen kasteluun 10,000 markkaa. 

Määrärahoja Helsingin anniskeluosakeyhtiön johtokunnan kaupunginvaltuustolta 
Semls^eT i l l a n o t t u a 71,000 markan määrärahaa kaupungille vuodelta 1909 tulevasta 
tostenvoimassa- yhtiön voittovarain osuudesta käytettäväksi Korkeasaarella ja Seurasaa-pitoon. 

rella olevain yhtiön laitosten voimassapitoon vuonna 1910 myönsi 2 ) val-
tuusto yhtiölle mainittuuni tarkoitukseen 35,000 markan määrärahan edeltä-
päin suoritettavaksi kaupunginkassasta sekä aikanansa takaisin maksetta-
vaksi kaupungille tulevasta mainittujen voittovarain osuudesta, minkä 
ohessa valtuusto sen kysymyksen valmistelemiseksi, minkä verran yhtiölle 
lopullisesti voitaisiin myöntää avustusta mainituista voittovaroista, lähetti 
asian vastedes asetettavaan erityiseen valiokuntaan, jonka olisi tehtävä 
ehdotus voittovarain jakamiseksi. 

Määräraha Rahatoimikamarin esityksestä osotti3) kaupunginvaltuusto käyttö-
tehtävälTarta- varoistaan 1,300 markkaa aitauksen teettämiseksi Turholmassa olevan 
usta varten. j j e n r j k Borgströmin puiston ja siihen rajoittuvien tilusalueiden välille. 

Likaveden joh- Kirjelmässä elokuun 19 päivältä rahatoimikamari esitti, että lika-
^Tuviiasta1. veden johtamiseksi Turvikin huvilasta mereen teetettäisiin laskujohto 

sekä että tarkoitukseen myönnettäisiin 1,200 markkaa. 
Asiaa esiteltäessä kaupunginvaltuusto päätti 4) edellä mainitun lika-

veden poistamista varten ennestään, olevan laskujohdon suljettavaksi ja 
epäsi rahatoimikamarin esityksen uuden tuollaisen johdon rakentamisesta 
sekä käski kamarin ryhtyä toimenpiteeseen likaveden kokoomiseksi jolla-
kin yksinkertaisella ja halvalla tavalla. 

Yalt. pöytäk. jouluk. 30 p., 1 §. - 2) Valt. pöytäk. jouluk. 14 p., 18 §. — 3) Valt. 
pöytäk. toukok. 25 p., 10 §. — 4) Valt. pöytäk. syysk. 7 p., 37 §. 
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Rahatoimikamarin esityksestä osotti *) kaupunginvaltuusto kaatolaitu- Määräraha kaa-
. . topaikan laitta-

rin laittamiseksi Bölen tilalle ja laiturille vievän tien teettämiseksi sekä miseksi Böien 

mainitun laiturin kunnossapitokustannuksiin 725 markkaa maksettavaksi i a e' 

valtuuston käyttövaroista. 

Niinikään osotti 2) kaupunginvaltuusto käyttövaroistaan Fredriks-

perin huvilayhdyskunnassa kesällä 1909 teetettäviä kanavoimistöitä var- kinniss t̂eetet-

ten 7,000 markkaa. mSöitä varten. 

Kirjelmässä syyskuun 30 päivältä rahatoimikamari mainitsi kaupun- Evätty ehdotus 

ginasemakaava-toimikunnan kamarille ehdottaneen, että Kappeliesplanaa-naadin viercLen 

din viereinen Pohjois Esplanaadikadun jalkakäytävän osa laajennettaisiin ¿̂ entam ŝesta. 

saman levyiseksi kuin Runeberginesplanaadin jalkakäytävä on, mutta 

esitti kamari, että kaupunginvaltuusto epäisi ehdotuksen, koska liikenne-

kannalta katsoen ei ole painavia syitä sen toteuttamiseen. 

Asiaa esiteltäessä valtuusto päätti3), että kaupunginasemakaava-toimi-

kunnan ehdotus ei aiheuta toimenpidettä. 

Kirjelmässä kesäkuun 25 päivältä ehdotti rahatoimikamari annetta- Kaupungin ra-kennuksista yk-

vaksi määräyksiä kaupungin rakennuksista yksityishenkilöille luovutettujen sityisiiie luovu-

huoneistojen hoitoon ja kunnossapitovelvollisuuteen nähden. neistofcn kun-

Asiaa esiteltäessä kaupunginvaltuusto päätti4) siitä pyytää palotoimi-

kunnan, kasvatuslautakunnan, puutarhalautakunnan ja Marian sairaalan 

hallituksen lausuntoa, minkä jälkeen kaikki asiassa syntyneet kirjat paina-

tettaisiin. 

Kirjelmässä marraskuun 16 päivältä 5) esitti rahatoimikamari mainit- Esitys lainava-

semistaan syistä, että lainavaroja osotettaisiin seuraavain rakennusyritys- ^sta^räMen 

ten osin loppuun saattamiseen, osin alottamiseen, nimittäin: 

Marian sairaalan laajennukseen 

Kallion kansakoulutalon valmistamiseen . . 

Ratakadun „ „ . . 

Hakaniementorin kauppahallin rakentamiseen 

Kallion kansankirjastotalon „ 

Kahden poikittaiskanavan teettämiseen . . 

Erinäisten lokaviemäriveden puhdistusasemain teettä 

miseen 

Uusien laiturirakennusten teettämiseen . . . . 

Smk 160,000 

310,000 

225,000 

300,000 

200,000 

65,400 

250,000: — 

1,000,000: — 

rakennusyritys-
ten kustannuk-

siin. 

Yhteensä Smk 2,510,400: — 

>) Valt. pöytäk. kesäk. 15 p., 20 §. —2) Valt. pöytäk. kesäk. 15 p., 21 §. —3) Valt. pöytäk. 
lokak. 5 p., 28. §. — 4) Valt. pöytäk. lokak. 5 p., 10 §. — 6) Valt. pain. asiak. n:o 45. 

Kunnall. kert. 1909. 9 
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ja ehdotti kamari, että tästä summasta Marian sairaalan laajentamiseen 
tarvit tavat 160,000 markkaa osotettaisiin 1909 vuoden obligatsionilainasta 
sekä loput vastaisista kahta vuotta pitemmälle takaisinmaksuajalle ote-
tuista lainavaroista. 

Asiaa esiteltäessä lähetti1) kaupunginvaltuusto sen budjettivaliokun-
taan, jonka tuli erikseen lausua mielipiteensä siitä, olisiko ja missä määrin 
kamarin esityksessä mainitut tarpeet täytet tävä lainavaroilla vai työt ehkä 
teetettävä kaupungin vakinaiseen rahasääntöön pantavilla määrärahoilla. 

Valiokunnan annettua lausunnon2) asiasta päät t i 3) kaupunginval-
tuusto, että Kallion kansakoulutalon määräraha 310,000 markkaa suori-
tettaisiin kahta vuotta lyhemmälle takaisinmaksuajalle otetuista laina-
varoista sekä että muut edellä mainitut työt, mikäli valtuusto oli päättä-
nyt ne teetettäväksi, kustannettaisiin taksoitetuilla tai muilla käytettä-
vinä olevilla varoilla. 

Lausunto kau- Kirjelmässä huhtikuun 25 päivältä 1908 oli maistraatti kaupungin-

torî î .̂ m ŝuo- valtuustolle lausunnon antamista varten lähettänyt rahatoimikamarin 
maistraatille tekemän esityksen kaupungin katujen, torien, tilusten, saarien, 

asiasta*), merenselkäin y. m. suomenkielisten nimien vahvistamisesta tekeillä olevan 
Helsingin kaupungin asemakartan suomenkieliseen painokseen otettaviksi. 
Si t tenkun asia oli ollut valtuuston asettaman erityisen valiokunnan val-
misteltavana, antoi valiokunta mietinnön 4) ehdotuksineen puheenalaisiksi 
suomenkielisiksi nimiksi. 

Asiaa käsitellessään päätti5) kaupunginvaltuusto, käymättä valiokun-
nan ehdotusta seikkaperäisesti tarkastamaan, antaa rahatoimikamarin toi-
meksi, mikäli asia oli kunnallishallinnon käsiteltävä, vahvistaa kaupungin 
katujen, torien, tilusten, saarien, merenselkäin y. m. suomenkieliset nimet 
sekä ottaa ne tekeillä olevaan kaupungin suomenkieliseen asemakart-
taan noudattaen seuraavaa: 

1) että, kun vahvistetuissa kaupunginasemakaavoissa mainitut saarien, 
luotojen, karien, lahtien, salmien ja merenselkäin nimet ovat luotsilaitok-
sen kartoissa ja merikorteissa, näitä nimiä ei ole suomentamalla muutet-
tava eikä myöskään niiden mukaan nimitetyille kaduille pantava muuta 
nimeä; 

') Valt. pöytäk. jouluk. 7 p., 18 §. - 2) Valt. pain. asiak. n:o 59. — 3) Valt. 
pöytäk. jouluk. 30 p., 1 §. — 4) Valt. pain. asiak. n:o 35 vuodelta 1908. — 5) Valt. 
pöytäk. jouluk. 1 p. 1908, 12 §. 

*) Tämä kertomusvuoteen 1908 kohdistuva asia jäi epähuomiosta mainitsematta sen 
vuoden kertomuksessa. 
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2) että kaikki talojen, tilusten ja sellaisten tilusalueiden, joilla maa-
kirjassa on katasterinimi, esim. Sörnäs, Aspnäs, Eko, Yallgärd, sekä niiden 
mukaan nimitettyjen katujen nimet on pysytet tävä ennallaan; 

3) että erisnimistä johtuvat kadunnimet, kuten Antreankatu, Mikaelin-
katu, Vilhelminkatu ja Mauritsinkatu, on asemakaavan suomenkielisessä 
laitoksessa pysytet tävä pääasiallisesti ennallaan; 

4) että suomentaa saa ainoastaan sellaiset kadun- ja tiluksennimet, joi-
hin 1 ja 2 kohdan määräykset eivät kohdistu ja joiden nimi johtuu ominais-
nimestä, niinkuin Ratakatu, Kaivopuisto ja Eläintarha, jossa kohden on 
huomattava, että käännös toimitetaan oikein tuntien ruotsinkielisten nimien 
merkitys sekä että, kun suomenkielessä on käytet tävänä useampia saman-
merkintöisiä sanoja, käytetään sitä, joka on enimmän ruotsinkielisen 
nimen kaltainen, esim. Tokankatu: 

5) että, milloin ruotsinkielessä käyte t ty jä lainasanoja helposti voi käyt-
tää suomenkielessäkin, näitä ei ole suomennettava, esim. Observatoriokatu, 
Terassikatu, Marinikatu; sekä 

6) että edellä olevista määräyksistä poiketen saa pysyttää semmoisen 
suomenkielisen nimen, joka jo on tullut käytäntöön eikä ole syntynyt 
väärästä käännöksestä, esim. Hietalahdenkatu ja I tä Viertotie. 

B. Kaupungin irtaimistoa ja rahatointa koskevat asiat. 

Kaupungin irtaimiston katsastusmiehiksi kuluvaksi vuodeksi valitsi *) Kaupungin ir-

kaupunginvaltuusto herra Häggmanin, pörssivälittäjä Ar thur Grönbergin, l̂ stusmilhet 
kauppias A. F. Sundströmin ja merikapteeni Leopold Laurentin sekä 
näiden varamiehiksi professori Uno Albrechtin ja konttorinjohtaja K. E. 
Grönlundin. 

Kaupunginkassan katsastusmiehiksi valitsi 2) kaupunginvaltuusto her- Kaupunginkas-

rat Hertzbergin ja Stockmannin sekä näiden varamiehiksi herrat Dam- ^"miehet.U& 

stenin ja Kihlmanin. 
Kirjelmässä maaliskuun 26 päivältä lähetti rahatoimikamari vai- Kertomus kau-

tuustolle rahatoimikonttorin laatiman kertomuksen3) kaupungin 1908 vuode t̂iieistä 
vuoden tileistä ja tilinpäätöksestä. Tilinpäätös oli yhteenvedet tynä näin ,a ^g^*10*" 
kuuluva: 

') Valt. pöytäk. jouluk. 14 p., 3 §. — 2) Valt. pöytäk. tammik. 2 p., 5 §. — 3) Valt. 
pain. asiak. n:o 10. 


