
10 I. Kaupunginvaltuusto. 

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 §. 
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hallitus pyysi saada, sittenkun mainittu ehdotus oli vahvistettu, 
valtuuston tutkittavaksi esittää ehdotuksen, joka olisi omansa valai-
semaan kysymystä yhdenmukaisten ja rakennustaiteellisesti vaikut-
tavani julkisivujen määräämisestä eräille vastaisen bulevardin vie-
reisille tonteille. 

Edellä mainitun kaupunginasemakaavan muutosehdotuksen 
kaupunginvaltuusto hyväksyi*), ja oli sille hankittava k. senaatin 
vahvistus. 

Sittemmin ilmoitettiin 2) maistraatin kirjelmässä heinäkuun 22 
päivältä kaupunginvaltuuston tiedoksi, että senaatti oli saman kuu-
kauden 14 päivänä vahvistanut edellä mainitun kaupunginasema-
kaavanmuutoksen. 

Sittenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan marraskuun 8 Korttelin n: 
päivänä 1910 oli kaupunginasemakaavatoimikuntaan lähettänyt 3) Asemakaava! 
rahatoimikamarin esityksen XIV kaupunginosan korttelin n:o 498 muutoksen 
tonttien n:ojen 37, 39, 62 ja 64 järjestämisestä, lähetti toimikunta v a v l s u s · 
kirjelmässä joulukuun 31 päivältä mainittua vuotta valtuustolle 
laatimansa ehdotuksen puheenalaisten korttelien kaupunginasema-
kaavanmuutokseksi. 

Asiaa lopullisesti esiteltäessä päätti4) kaupunginvaltuusto, 
edellä mainittuun rahatoimikamarin esitykseen myöntyen, k. senaa-
tilta hankkia vahvistuksen kaupunginasemakaava-toimikunnan 
ehdottamalle kaupunginasemakaavanmuutokselle. 

Sittemmin ilmoitettiin5) maistraatin kirjelmässä heinäkuun 
1 päivältä kaupunginvaltuuston tiedoksi, että senaatti oli edellisen 
kesäkuun 2 päivänä vahvistanut ehdotetun kaupunginasemakaavan-
muutoksen. 

Sittenkun kaupunginvaltuusto oli kokouksessaan maaliskuun Korttelin n : . 

1 päivänä 1910 rahatoimikamariin palauttanut 6) kamarin tekemän ŝemakaa™ 
esityksen että k. Aleksanterin-yliopistolle 5,460 markan hinnasta muutoksen 
myytäisiin kohta venäläisen muonamakasiinin etelä- ja itäpuolella erään maa-
sijaitseva, 5,460 m2 laaja Siltavuoren alue suojelusalueena yhdistettä-alueen myym 
väksi yliopiston sikäläisiin tontteihin, teki kamari uuden esityksen 7) 
asiasta. Siinä kamari m. m. mainitsi konsistorin asiasta tehdyn 
tiedustelun johdosta kamarille ilmoittaneen yliopiston suostuvan 
ehdotetusta 1 markan hinnasta neliömetriltä omakseen lunastamaan 
mainitun alueen, sitoutuen samalla muutaman vuoden kuluessa 
laittamaan istutuksia sopiviin paikkoihin ja pitämään alueen siistissä 

Valt. pöytäk. toukok. 9 p. 40 §. — 2) Valt. pöytäk. syysk. 5 p. 31 §. — 
3) Ks. 1910 vuod. kert. siv. 4 ja 5. — 4) Valt. pöytäk. maalisk. 21 p. 13 §. — 
5) Valt. pöytäk. syysk. 5 p. 29 §. — 6) Ks. 1910 vuod. kert. siv. 15. — 7) Rtk. 
kirj. tammik. 19 p. n:o 52, 
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kunnossa. Viitaten esityksen oheiseen asemapiirrokseen, jonka 
mukaan useinmainittu alue oli aikomus liittää I kaupunginosan 
kortteliin n:o 140, joka kortteli jo oli myyty yliopistolle, esitti raha-
toimikamari kaupunginvaltuuston päätettäväksi: 

että kaupungin yleisten töiden hallitus saisi toimekseen val-
tuustolle antaa lopullisen ehdotuksen Siltavuoren kaupunginasema-
kaavanmuutokseksi; sekä 

että kamari valtuutettaisiin mainitun kaupunginasemakaavan-
muutoksen tultua asianmukaisesti vahvistetuksi yliopistolle myy-
mään puheena olevan maa-alueen muodostama osa I kaupungin-
osan korttelia n:o 140 yhden markan hinnasta neliömetriltä sekä 
velvoittamalla yliopisto panemaan alueen siistiin kuntoon sekä sinne 
laittamaan ja siellä voimassa pitämään istutuksia. 

Tähän rahatoimikamarin esitykseen kaupunginvaltuusto myön-
tyi ja tuli kaupungin yleisten töiden hallituksen ennen edellä 
mainitun ehdotuksen lähettämistä valtuustolle hankkia siitä tervey-
denhoitolautakunnan lausunto. 

Sittenkun rahatoimikamari oli kirjelmässä kesäkuun 1 päivältä 
valtuustolle lähettänyt edellä mainitun hallituksen laatiman ehdo-
tuksen puheenalaiseksi kaupunginasemakaavanmuutokseksi, päätti2) 
kaupunginvaltuusto k. senaatilta hankkia sille vahvistuksen. 

Sittemmin ilmoitettiin 3) maistraatin kirjelmässä syyskuun 2 päi-
vältä kaupunginvaltuuston tiedoksi, että senaatti oli edellisen elo-
kuun 11 päivänä vahvistanut valtuuston hyväksymän kaupungin-
asemakaavanmuutoksen. 

Korttelien Sittenkun kaupunginvaltuusto oli kokouksessaan lokakuun 25 
4̂03 kaupun^Päivältä 1910 antanut4) kaupunginasemakaava-toimikunnan tehtä-
ginasema- yäksi valtuustolle toimittaa ehdotuksen XIII kaupunginosan kort-

tok^nvah- telien n:ojen 401, 402 ja 403 kaupunginasemakaavanmuutokseksi, 
vistus. lähetti rahatoimikamari kirjelmässä joulukuun 29 päivänä mainittua 

vuotta valtuustolle tuollaisen ehdotuksen sekä esitti, että valtuusto k. 
senaatilta hankkisi sille vahvistuksen. 

Sittenkun terveydenhoitolautakunnan lausunto asiasta oli 
hankittu, myöntyi5) kaupunginvaltuusto rahatoimikamarin esi-
tykseen. 

Sittemmin i lmoitetti in 6) maistraatin kirjelmässä heinäkuun 
8 päivältä kaupunginvaltuuston tiedoksi, että senaatti oli edellisen 
kesäkuun 16 päivänä vahvistanut ehdotetun kaupunginasemakaavan-
muutoksen. 

Valt. pöytäk. maalisk. 7 p. 10 §. — 2) Valt. pöytäk. kesäk. 13 p. 16 §. — 
3) Valt. pöytäk. syysk. 19 p. 9 §. — Ks. 1910 vuod. kert. siv. 12 ja seur. — 
5) Valt. pöytäk. tammik. 31 p. 21 §. — 6) y a l t . pöytäk. syysk. 5 p. 30 §. 
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Sittenkun kaupunginarkkitehti oli kaupungin yleisten töiden Korttelin 
hallitukselle ilmoittanut, että hän laatiessaan kortteliin n:o 
Porthaninkadun tontille n:o 12 XI kaupunginosaan rakennettavan vanmuutoksen 
kansankirjaston asemapiirustusta oli katsonut maan pintamuodos-
tuksen vaativan ylittämään tontinrajan tilan hankkimiseksi raken-
nuksen pääjulkisivun puolelle Viidettä linjaa päin tehtäville por-
taille, esitti hallitus kirjelmässä helmikuun 10 päivältä, että mai-
nittuja portaita varten tarpeellinen kolmen metrin levyinen alue 
liitettäisiin mainittuun tonttiin sekä että siitä johtuvalle kaupungin-
asemakaavanmuutokselle hankittaisiin k. senaatin vahvistus halli-
tuksen laatiman ja sen kirjelmän oheisen ehdotuksen mukaisesti. 

Asiaa esiteltäessä myöntyi 0 kaupunginvaltuusto hallituksen 
esitykseen, minkä ohessa terveydenhoitolautakunnan lausunto asiasta 
oli hankittava. 

Sittemmin ilmoitettiin 2) maistraatin kirjelmässä kesäkuun 10 
päivältä kaupunginvaltuuston tiedoksi, että senaatti oli edellisen 
toukokuun 26 päivänä vahvistanut valtuuston hyväksymän kau-
punginasemakaavanmuutoksen. 

Sittenkun Helsingin makasiiniosakeyhtiö oli rahatoimikamarilta Korttelin n : 0 
i t · i n x t t t - t i 1 8 7 kaupungin-

anonut hankittavaksi lupaa yhtiölle vuokralle annetun VIII kau- asemakaavan-
punginosan 3) makasiinikorttelin n:o 187 tonttien yhteenrakentami- m^to
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seen, lähetti kamari kirjelmässä elokuun 17 päivältä valtuustolle 
kaupungin yleisten töiden hallituksen laatiman ehdotuksen tuollai-
sesta yhteenrakentamisesta johtuvaksi kaupunginasemakaavanmuu-
tokseksi sekä esitti, että ehdotukselle, josta kamari oli hankkinut 
terveydenhoitolautakunnan lausunnon, hankittaisiin k. senaatin vah-
vistus. Kaupunginvaltuusto myöntyi 4) esitykseen. 

Sittemmin ilmoitettiin5) maistraatin kirjelmässä marraskuun 
25 päivältä kaupunginvaltuuston tiedoksi, että senaatti oli saman 
kuukauden 8 päivänä vahvistanut ehdotetun kaupunginasemakaa-
vanmuutoksen. 

Kirjelmässä elokuun 3 päivältä rahatoimikamari mainitsi, että Korttelin n:o . . . . . . . 139 kaupungin-

Silta olivat toimenpidettä kaupungmasemakaavanmuutoksen aikaan- asemakaavan-

saamiseksi VIII kaupunginosan kortteliin n:o 139 nähden anoneet v^js°t
ks

s
en

a 
sekä rakennusosakeyhtiö Enen, koska voimassa olevan kaupun- erään mLT 
ginasemakaavan mukaan osaa yhtiön omistamaa Rahapajankaduna l u e e n myynti· 
tonttia n:o 5 tulisi naapuritonttia rakennettaessa rajoittamaan kylmä 
muuri, joka tuntuvassa määrässä peittäisi näköalan yhtiön talon puo-
lesta kerrosluvusta, että myös kiinteistöosakeyhtiö Skatan, Raha-
pajankadun tontin n:o 1 ja Pormestarinrinteen tontin n:o 3 omis-

Valt. pöytäk. maalisk. 7 p. 15 §. — 2) Valt. pöytäk. syysk. 5 p. 28 §. — 
3) Ks. tätä kert. siv. 24 ja 25. — 4) Valt. pöytäk. syysk. 5 p. 44 §. — 5) Valt. 
pöytäk. jouluk, 12 p. 8 §. 
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tajana, ynnä tehtailija K. A. Wigg, viimeksi mainitun kadun varrella 
olevan tontin n:o 7 omistajana, jotka olivat vaatineet, osin että 
Pormestarinrinteen tonttien n:ojen 3 ja 5 välinen raja siirrettäisiin 
idemmäksi sekä siten syntynyt uusi tontti ja kaupungin omistama, 
tämän ja Rahapajankadun tontin n:o 1 välinen rakentamaton alue 
liitettäisiin viimeksi mainittuun tonttiin yhdeksi tontiksi, osin että 
Pormestarinrinteen tonttien n:ojen 5 ja 7 sekä näiden ja Rahapajan-
kadun tontin n:o 3 välinen ra ja poistettaisiin ja näistä tonteista 
muodostettaisiin uusi tontti, ja tarjoutui Skatan yhtiö 30 markan 
hinnasta lunastamaan edellä mainitun 201.645 m2 laajan maa-alueen. 
Tämän johdosta oli kaupungin yleisten töiden hallitus laatinut 
ehdotuksen korttelin n:o 139 kaupunginasemakaavanmuutokseksi, 
josta oli hankittu terveydenhoitolautakunnan lausunto. Lähettäen 
tämän ehdotuksen valtuustolle esitti rahatoimikamari, että kaupun-
ginvaltuusto hankkisi sille k. senaatin vahvistuksen sekä valtuuttaisi 
kamarin, sittenkun vahvistus oli saatu, Skatan yhtiölle myymään 
edellä mainitun maa-alueen 6,049 markan 35 pennin hinnasta. 

Tähän rahatoimikamarin esitykseen kaupunginvaltuusto myön-
tyi 

Sittemmin ilmoitettiin 2) maistraatin kirjelmässä joulukuun 16 
päivältä kaupunginvaltuuston tiedoksi, että senaatti oli edellisen 
marraskuun 29 päivänä vahvistanut puheenalaisen kaupunginasema-
kaavanmuutoksen. 

Evätty anomus Rahatoimikamariin annetussa, kaupunginvaltuustolle osotetussa 
485 kaupungin-ja kamarin kirjelmässä maaliskuun 30 päivältä valtuustolle lähe-
asemakaavan tetyssä kirjelmässä olivat talonomistaja J. Eriksson ja kirvesmies 

'E . Kronlund, joista ensinmainittu omisti Läntisen viertotien tontin 
n:o 42 korttelissa n:o 485 ja Kronlund oli ilmoittanut omistavansa 
viereisellä tonttipaikalla sijaitsevan rakennuksen, anoneet sekä 
hankittavaksi sellaista mainitun korttelin kaupunginasemakaavan-
muutosta, kuin kamarin kirjelmän oheinen karttajäljennös lähemmin 
osotti, että myös Kronlundin oikeuttamista sittemmin lunastamaan 
kaupunginasemakaavanmuutoksen johdosta syntyneen asuntotontin. 

Asiaa esiteltäessä kaupunginvaltuusto rahatoimikamarin ehdo-
tuksen mukaisesti epäsi 3) mainitun anomuksen. 

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuu-
luvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat. 

Korttelin n:o Sittenkun lisätty kaupunginvaltuusto kokouksessaan marras-
n r o j ^ X " 1 j a 7 k u u n 8 päivänä 1910 oli päättänyt4) kaupungille ostaa IX kau-

!) Yalt. pöytäk. syysk. 19 p. 12 §. — 2) Valt. pöytäk. jouluk. 22 p. 30 §. — 
3) Yalt. pöytäk. huhtik. 4 p. 11 §. — 4) Ks. 1910 vuod. kert. siv. 8 ja seur. 


