
2 I. Kaupunginvaltuusto. 

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 §. 
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Sittenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan marraskuun 9 vmion- ja uni-

päivänä 1909 oli antanutrahatoimikamarin tehtäväksi valtuustolle y™* uuden m-
esittää lopullisen ehdotuksen Vilhon- ja Unioninkadun välille hank- kenneväyiän 
keissa olevan uuden liikenneväylän aiheuttamaksi kaupunginase- kaupunginLe-
makaavanmuutokseksi, lähetti kamari kirjelmässä helmikuun 24 makaavanmuu-
päivältä 1910 valtuustolle kaupunginasemakaava-toimikunnan laati- 0 v 

man tuollaisen ehdotuksen sekä esitti, että sille hankittaisiin k. senaatin 
vahvistus. Valtuusto myöntyi 2) esitykseen. 

Maistraatin kirjelmässä heinäkuun 16 päivältä ilmoitettiin3) 
sittemmin kaupunginvaltuuston tiedoksi, että senaatti oli edellisen 
toukokuun 26 päivänä vahvistanut valtuuston ehdottaman kaupun-
ginasemakaavanmuutoksen. 

Sittenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan marraskuun 9 Korttelin n-.o 
päivänä 1909 oli antanut4) rahatoimikamarin tehtäväksi valtuus-̂ Lmakaavan1-" 
tolle esittää lopullisen ehdotuksen VIII kaupunginosassa olevan muutos vahvis-
korttelin n:o 139 kaupunginasemakaavanmuutokseksi, lähetti kamari e u' 
kirjelmässä joulukuun 23 päivältä mainittua vuotta valtuustolle kau-
punginasemakaava-toimikunnan laatiman tuollaisen ehdotuksen sekä 
esitti, että valtuusto k. senaatilta hankkisi sille vahvistuksen. Tähän 
esitykseen valtuusto myöntyi 5). 

Sittemmin ilmoitettiin 6) maistraatin kirjelmässä huhtikuun 23 
päivältä kaupunginvaltuuston tiedoksi, että senaatti oli sanotun 
kuukauden 14 päivänä vahvistanut valtuuston sille lähettämän kau-
punginasemakaavan muutosehdotuksen. 

Rahatoimikamariin osotetussa kirjelmässä oli lääkintöhallitus, Kysymys kort 

siihen nähden että kaupunginasemakaava-toimikunnassa oli tekeillä 52e ^ 527°kau 
yksityiskohtaisia asemakaavoja Meilansin ja Greijuksen tiloja sekä punginasema-
niin ollen myös niitä alueita varten, jotka Helsingin kaupunki oli taSIe^seki 
myynyt valtiolle vastaisten yliopistoklinikkain tarpeisiin, eli XVmaan varaami 
kaupunginosan kortteleja n:oja 526 ja 527 varten, anonut, että iaitoksenrp̂ i-
kaupunginasemakaava-toimikunta saisi tehtäväkseen laatia ehdo- kaksi, 
tuksen sellaiseksi muutokseksi mainittujen korttelien voimassa 
olevaan kaupunginasemakaavaan, että korttelien välillä sijaitseva 
Espoonkadun osa liitettäisiin niihin ja nämä siten yhdistettäisiin 
yhdeksi ainoaksi kortteliksi, sekä että vastaiselle seerumlaitokselle 
varattaisiin paikka mainittujen korttelien läheisyydestä. Kaupun-
ginasemakaava-toimikunnan ja rakennuskonttorin annettua lau-
sunnon asiasta esitti rahatoimikamari kirjelmässä toukokuun 26 
päivältä, että kaupunginvaltuusto antaisi kaupunginasemakaava-

0 Ks. 1909 vuod. kert. siv. 5. — 2) Yalt. poytåk. maalisk. 1 p. 17 §. — 
3) Valt. poytåk. syysk. 13 p. 20 §. — 4) Ks. 1909 vuod. kert. siv. 5 ja 6. — 5) Valt. 
poytåk. tammik. 11 p. 14 §. — 6) Valt. poytåk. toukok. 26 p. 17 §. 
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toimikunnan tehtäväksi Meilansin ja Greijuksen alueiden kaupun-
ginasemakaavajaoituksen ehdotusta laatiessaan ottaa harkittavaksi, 
olisiko edellä mainitut korttelit ehkä yhdistettävä yhdeksi ainoaksi, 
ja myös varata vastaiselle seerumlaitokselle tarpeellisen maan. 

Tämän rahatoimikamarin esityksen kaupunginvaltuusto hy-
väksyi 0· 

Kysymys kau- Sittenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan huhtikuun 26 
Pkaayanmml·" päivänä oli antanut2) kaupunginasemakaava-toimikunnan tehtäväksi 
toksesta istu- laatia ehdotuksen sellaiseksi kaupunginasemakaavanmuutokseksi, 
UtetunkIdunS e^tä Töölön- ja Taivallahden välille tehtäisiin 60 metriä leveä, 
pettämiseksi istutuksilla varustettu katu, lähetti toimikunta kirjelmässä marras-
vaHahden vä-~ kuun 24 päivältä valtuustolle sekä asemakaavan, josta näkyi toimi-

liiie. kunnan mainittua tarkoitusta varten laatima kaupunginasemakaavan 
muutosehdotus, että myös puheenalaisen kadun eteläpuoliselle, Creutz-
ja Runebergkadun väliselle laidalle suunnitellun pengermän luon-
nospiirustuksen sekä esitti: 

että kaupunginvaltuusto hyväksyisi toimikunnan suunnittele-
man kaupunginasemakaavanmuutoksen; 

että valtuusto sitä korttelia varten, jota edellä mainittu Creutz-
ja Kunebergkadun välille suunniteltu pengermä koskettaa, joko 
kilpailun julistamalla tahi muulla tavoin hankkisi vastamainitun 
luonnospiirustuksen pääpiirteiden mukaiset julkisivupiirustukset 
puheenalaisten julkisivujen yleiseksi järjestämiseksi; 

että valtuusto päättäisi menetellä samalla tavoin korttelin n:o 
465 tontin n:o 32, korttelin n:o 464 tonttien n:ojen 45, 17 ja 2 
sekä korttelin n:o 463 tontin n:o 13 julkisivupiirustusten hankki-
miseen nähden; niin myös 

että vastamainittuja tontteja myydessä ostajat ehdottomasti 
velvoitettaisiin niitä rakentaessaan noudattamaan kaupungin niitä 
varten laadituttamia ja vahvistamia julkisivupiirustuksia. 

Asiaa esiteltäessä päätti3) kaupunginvaltuusto ennen muu-
hun toimenpiteeseen ryhtymistä hankkia terveydenhoitolautakunnan 
ja rahatoimikamarin lausunnot. 

Kysymys kort- Sittenkun yliarkkitehti J. Ahrenberg oli rahatoimikamariin 
kaupunginaŝ - osotetussa kirjelmässä pyytänyt kamarin puoltosanaa XIV kau-

makaayan punginosan korttelin n:o 498 tonttien n:ojen 37, 39, 62 ja 64 jär-
muuttamisesta'j estelyksi, joista Humaliston huvilapalstaa n:o 3 vastaavista 

tonteista yliarkkitehti Ahrenbergillä oli vuokralla n:ot 37 ja 39 ja 
hän oli omakseen lunastanut tontin n:o 64 aikoen myös lunastaa 
tontin n:o 39, sekä kamari oli hankkinut rakennuskonttorin ja tervey-

Valt. pöytäk. kesäk. 7 p. 22 §. — 2) Ks. tätä kert. siv. 68 ja seur. — 
3) Yalt. pöytäk. jouluk. 6 p. 15 §. 
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denhoitölautakunnan lausunnot asiasta, esitti kamari kirjelmässä 
lokakuun 27 päivältä, että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä 
sellaisen mainittujen tonttien järjestelyn, kuin kamarin kirjelmän 
oheinen karttajäljennös osotti, sekä antaa kamarin toimeksi esittää 
lopullisen ehdotuksen mainitun järjestelyn vaatimaksi kaupungin-
asemakaavanmuutokseksi. 

Ennen muuhun toimenpiteeseen ryhtymistä päätti 0 kaupungin-
valtuusto vaatia kaupunginasemakaava-toimikunnan lausuntoa 
asiasta. 

Kaupunginvaltuustolle annetussa kirjelmässä oli kunnallis- Kysymys sör-
neuvos F. W. Grönqvist anonut, että hänen omistamansa Sörnäsin "tXdastontiT 
rantatien tehdastontti n:o 2 jaettaisiin asuntotonteiksi, koska tontti n:o 2 jakami-

. , . i n . . sesta asunto-

taajaan asutussa kaupunginosassa kauppatorin varrella sijaitsevana tonteiksi, 
ei soveltuisi rakennettavaksi tehdastarkoituksia varten. 

Antamassaan lausunnossa 2) rahatoimikamari ehdotti edellä mai-
nittua anomusta evättäväksi, koska puheenalaista tonttia rautatie-
raiteen ja rantalaiturin vierellä sijaitsevana täytyi pitää erittäin 
sopivana tehdastontiksi ja suuri puute vallitsi käytettävänä ole-
vista tehdastonteista sekä korttelin muu osa oli luovutettu teolli-
suustarkoituksiin, joten terveydelliseltä kannalta ei saavutettaisi 
mainittavia etuja tontin jakamisella asuntotonteiksi. 

Kunnallisneuvos Grönqvistin tehtyä kaupunginvaltuustolle 
uuden esityksen, jossa hän anoi oikeutta puheenalaiselle tontille 
rakennuttaa basaarimyymälärakennuksia, palautettiin 3) asia raha-
toimikamariin uuden lausunnon saamiseksi viimeksi mainitun esi-
tyksen johdosta, minkä ohessa kamarin tuli vaatia ja valtuustolle 
lähettää kaupunginasemakaava-toimikunnankin lausunto asiasta. 

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuulu-
van tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat 

Sittenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan marraskuun 23 Korkeavuoren 
päivänä 1909 oli rahatoimikamariin lausunnon antamista varten ^¡o^^sto!1 

lähettänyt 4) palotoimikunnan esityksen Korkeavuorenkadun talon 
ja tontin n:o 39 ostamisesta, antoi kamari asiasta l a u s u n n o n 5). 
Siinä kamari m. m. huomautti, että mainittu tontti, jonka pinta-ala 
oli 1,203.76 neliömetriä, oli ainoa kaikista pääpaloaseman läheisyy-
dessä sijaitsevista tonteista, jossa oli puurakennuksia ja jonka siis 

Valt. pöytäk. marrask. 8 p. 11 §. — 2) Rtk. kirj. huhtik. 11 p. n:o 217. 
— 3) Valt. pöytäk. huhtik. 26 p. 31 §. — 4) Ks. 1909 vuod. kert. siv. 10. —5) Yalt. 
pain. asiakirj. n:o 8. 


