
I. Kaupunginvaltuusto. 

Kaupunginvaltuusmiehinä vuoden varrella olivat: pankin-
johtaja A. Norrmen, puheenjohtajana, todellinen valtioneuvos A. 
Ramsay, varapuheenjohtajana, ent. senaattori C. Almqvist, filosofian-
tohtori 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, insinööri J. Stjernvall, 
kauppias J. Tallberg, lääketieteenlisensiaatti A. Tollet, johtaja F. 
von Wright, pakkahuoneen tarkastaja O. Häggman, ent. prokuraattori 
J. Grotenfelt, ent. intendentti K. Appelberg, lääketieteentohtori W. 
Zilliacus, ylimäär. professori A. Wallensköld, kauppias A. F. Lind-
berg, ent. senaattori O. Stenroth, konsuli F. Stockmann, johtaja E. 
W. WalldenJ sähkömonttööri A. E. Stenberg, toimittaja A. R. Frenckell, 
kansakoulutarkastaja M. Pesonen, professori C. E. Holmberg, pan-
kinjohtaja E. Schybergson, lakitieteentohtori L. Ehrnrooth, professori 
O. Heikel, arkkitehti H. Lindberg, pankinjohtaja A. Lundqvist, lää-
kintöneuvos G. R. Idman, esittelijäsihteeri A. Listo, professori A. 
Serlachius, filosofiantohtori G. Mattsson, kunnallisneuvos V. von 
Wright, insinööri A. Engström, kauppaneuvos G. Björkenheim, 
aistivialliskoulutarkastaja V.Forsius, insinööri C. Enckell, filosofian-
maisteri A. E. Alfthan, ylimäär. professori E. Estlander, lääketieteen-
tohtori, vapaaherra K. von Alfthan, pankinjohtaja H. Hertzberg, 
apteekkari G. Salingre, merikapteeni J. G. Lindholm ja johtaja E. 
Krogius. 

Väliaikaisena puheenjohtajana toimi herra Wallensköld huhti-
kuun 16 päivästä toukokuun 14 päivään. 

Kaupunginvaltuuston valmistusvaliokuntaan kuuluivat, paitsi 
valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, 

vuoden alkupuoliskolla: herrat Stjernvall, Wallden, Wallensköld 
ja Lassenius sekä vapaaherra von Alfthan jäseninä ynnä herrat 
Tollet ja Grotenfelt varajäseninä; sekä 

vuoden jälkipuoliskolla: herrat Stjernvall, Wallensköld, Tollet, 
Wallden ja Grotenfelt jäseninä ynnä herrat Idman ja Enckell vara-
jäseninä. 
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Kaupunginvaltuuston sihteerintointa hoiti lakitieteenkandidaatti, 
varatuomari Hj. Ekholm. 

Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden varrella 28 kertaa, 
niistä 7 kertaa lisätyin luvuin. 

Vuoden varrella saapui 569 asiaa. Näistä ja vuoden alussa 
useilta edellisiltä vuosilta ratkaisematta olevista 53 asiasta ratkais-
tiin vuoden varrella 544, joten vuoteen 1913 siirtyi 78 asiaa. 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjani pykäläluku oli 630 ja val-
tuuston puolesta annettujen kirjeiden luku 567. 

Kaupunginvaltuuston vuonna 1912 käsittelemistä asioista mai-
nitaan seuraavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat 

Korttelin n:o 25 Kaupunginvaltuustolle annetussa kirjoituksessa mainitsi osake-
kaupungin- y^^Q Soma, että maistraatin päätöksellä tammikuun 22 päivältä 
asemakaava . . . . . . . . 
vahvistettu. 1910 oli I kaupunginosan korttelin 11:0 25 vahvistetussa uudestijär-

jestämisessä pitkin Kruunuhaankadun tontin n:o 2 koko pohjois-
rajaa mainitusta tontista erotettu 30 senttimetrin levyinen kaistale, 
joka oli liitetty rajakkaisiin tontteihin Konstantininkadun n:oon 4 
ja Mauritsinkadun n:oon 4. Mutta kun osakeyhtiö Soma ensin-
mainitun tontin omistajana oli sittemmin hankkinut itselleen omistus-
oikeuden järjestämisen johdosta tästä tontista erotettuun alueeseen, 
anoi osakeyhtiö Soma mainitun alueen yhdistämistä omistamaansa 
tonttiin. 

Rahatoimikamari, jolta oli vaadittu lausuntoa asiasta, lähetti 
kirjelmässä helmikuun 8 päivältä valtuustolle kaupungin yleisten 
töiden hallituksen laatiman ehdotuksen kaupunginasemakaavan 
muuttamiseksi osakeyhtiö Soman anomuksen mukaisesti, josta eh-
dotuksesta terveydenhoitolautakunnan lausunto oli hankittu, sekä 
esitti, että kaupunginvaltuusto hankkisi k. senaatilta vahvistuksen 
ehdotukselle. 

Asiaa esiteltäessä myöntyi *) kaupunginvaltuusto rahatoimi-
kamarin esitykseen. 

Sittemmin ilmoitettiin 2) maistraatin kirjelmässä toukokuun 11 
päivältä kaupunginvaltuuston tiedoksi, että senaatti oli saman kuu-

!) Yalt. pöytäk. helmik. 27 p. 26 §. — 2) Yalt. pöytäk. toukok. 28 p. 8 §. 


