
I. Kaupunginvaltuusto. 

Kaupunginvaltuusmiehinä vuoden varrella olivat: pankin-
johtaja A. Norrmén, puheenjohtajana, todellinen valtioneuvos 
A. Ramsay, varapuheenjohtajana, filosofianmaisteri A. E. Alfthan, 
insinööri A. Engström, professori U. Lindelöf, ent. pormestari 
L. Cajander (syyskuun 23 päivään), pankinjohtaja H. Kihlman, 
konsuli E. Krogius, aktuaari O. 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. Gus-
tafsson, arkkitehti K. Wasastjerna, ent. senaattori C. Almqvist, 
filosofiantohtori H. M. J. Relander, lakitieteentohtori H. Renvall, 
rehtori V. T. Rosenqvist, arkkitehti A. Nyberg, varatuomari 
A. M. Lassenius, tehtailija K. A. Wigg, professori O. Asehan, insi-
nööri J. Stjernvall, kauppias J. Tallberg, lääketieteenlisensiaatti 
A. Tollet, johtaja F. von Wright, pakkahuoneentarkastaja O. Hägg-
man, ent. senaattori Fr. Lundenius (heinäkuun 1 päivään), ent. 
prokuraattori J. Grotenfelt (lokakuun 9 päivästä), intendentti 
K. Appelberg, lääketieteentohtori W. Zilliacus, ylimäär. professori 
A. Wallensköld, kauppias A. F. Lindberg, ent. senaattori O. Stenroth, 
konsuli F. Stockmann, johtaja E. W. Walldén, sähkömonttööri 
A. E. Stenberg, toimittaja A. R. Frenckell, kansakouluntarkastaja 
M. Pesonen, professori G. E. Holmberg, pankinjohtaja E. Sehy-
bergson, protokollasihteeri L. Ehrnrooth, professori O. Heikel, 
arkkitehti H. Lindberg ja pankinjohtaja A. Lundqvist. 

Kaupunginvaltuuston valmistusvaliokuntaan kuuluivat, paitsi 
valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, 

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

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

Kaupunginvaltuuston sihteerintointa hoiti lakitieteenkandi-
daatti, varatuomari Hj. Ekholm. 
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Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden varrella 29 kertaa, 
niistä 7 kertaa lisätyin luvuin. 

Vuoden varrella saapui 566 asiaa. 
Näistä ja vuoden alussa useilta edellisiltä vuosilta ratkaise-

matta olevista 44 asiasta ratkaistiin vuoden varrella 552 ja pois-
tettiin 5 asiaa, joten vuoteen 1912 siirtyi 53 asiaa. 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli 708 ja val-
tuuston puolesta annettujen kirjeiden luku 615. 

Kaupunginvaltuuston vuonna 1911 käsittelemistä asioista mai-
nitaan seuraavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat 
Korttelien Sittenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan joulukuun 6 

^̂ m"kâ ipim^ päivänä 1910 oli päättänyt 0 hankkia terveydenhoitolautakunnan 
ginasemakaa- ja rahatoimikamarin lausunnot kaupunginasemakaava-toimikunnan 
— l a a t i m a s t a ehdotuksesta kaupunginasemakaavanmuutokseksi, joka 

tarkoitti 60 metriä leveän, istutuksilla varustetun kadun teettämistä 
Töölön-ja Taivallahden välille, sekä pengermän laittamiseksi puheen-
alaisen kadun eteläpuoliselle, Creutz- ja Runebergkadun väliselle 
laidalle, antoivat lautakunta ja kamari lausuntonsa asiasta. 

Asiaa uudelleen esiteltäessä päätti2) kaupunginvaltuusto myön-
tyä kaupunginasemakaava-toimikunnan siinä tekemään esitykseen, 
kuitenkin siten muodostellen ehdotettua kaupunginasemakaavan-
muutosta, että kortteli n:o 452 merkittäisiin istutukseksi, sekä teke-
mällä toimikunnan ehdotuksen neljänteen kohtaan sen lisäyksen, 
että siinä määrätyt kauppaehdot olisi kirjoitettava kaupungin tontti-
kirjaan, niin myös antaa kaupungin yleisten töiden hallituksen 
toimeksi valtuustolle lähettää sekä lopullisen ehdotuksen puheen-
alaiseksi kaupunginasemakaavanmuutokseksi että seikkaperäiset 
ehdotukset kaupunginasemakaava-toimikunnan esityksen 2—4 koh-
dassa mainituiksi toimenpiteiksi. 

Kaupungin yleisten töiden hallitus lähetti tämän johdosta 
valtuustolle kirjelmässä huhtikuun 21 päivältä lopullisen ehdotuksen 
korttelien n:ojen 436, 439, 442, 444—450, 462, 463, 465—467, 469, 
470 ja 474—476 kaupunginasemakaavanmuutokseksi, minkä ohessa 

0 Ks. 1910 vuod. kert. siv. 4. — 2) Valt. pöytäk. tammik. 31 p. 15 §. 


