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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 §. 
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kauden 1 päivänä vahvistanut ehdotetun kaupunginasemakaavan-
muutoksen. 

Rahatoimikamariin annetussa, kaupunginvaltuustolle osotetussa Korttelin 
kirjoituksessa oli Fastighetsaktiebolaget Pax VII kaupunginosan tXTa™n-
korttelissa n:o 102 olevain tonttien n:ojen 8 ja 10 omistajana ano- gmasemakaava 
nut katolisen kirkon vierustan kaupunginasemakaavanmuutoksen vallvistettu· 
hankkimista kaupunginasemakaava-arkkitehdin sitä varten laatiman 
ehdotuksen mukaisesti. 

Hankittuaan kaupungin yleisten töiden hallituksen lausunnon 
asiasta lähetti rahatoimikamari kirjelmässä huhtikuun 11 päivältä 
edellä mainitun kirjoituksen valtuustolle sekä esitti, että valtuusto 
päättäisi vahvistaa kirjelmän oheisessa karttajäljennöksessä oso-
tetut puheena olevain korttelien sisäiset rakennusrajat sekä k. senaa- sisäiset 
tilta hankkia vahvistuksen korttelin n:o 102 kaupunginasemakaa- rakennusraJ'at· 
vanmuutokselle edellä mainitun ehdotuksen mukaisesti. 

Asiaa esiteltäessä myöntyi kaupunginvaltuusto rahatoimi-
kamarin esitykseen, edellyttäen ettei terveydenhoitolautakunnalla 
terveydelliseltä kannalta olisi mainittua ehdotusta vastaan mitään 
muistuttamista. 

Sittemmin ilmoitettiin2) maistraatin kirjelmässä kesäkuun 8 
päivältä kaupunginvaltuuston tiedoksi, että senaatti oli edellisen 
toukokuun 29 päivänä vahvistanut ehdotetun kaupunginasema-
kaavanmuutoksen. 

Kokouksessaan kesäkuun 7 päivänä 1910 oli kaupunginval- Meiiansin itä-
tuusto päättänyt3) antaa kaupunginasemakaava-toimikunnan tehtä- 0kaStenGrof-" 
väksi laatiessaan ehdotusta Meiiansin ja Greijuksen alueiden kau- juksen osain 
punginasemakaavanmuutokseksi ottaa harkittavaksi, eikö XV kau- aŝ makâ va 
punginosan kortteleja n:oja 526 ja 527 olisi yhdistettävä yhdeksi sekä korttelin 

kortteliksi, ja myös varata vastaiselle seerumlaitokselle tarpeellisen Seerû a"tok-
paikan. sen pääksi. 

Sittenkun kaupungin yleisten töiden hallitus, joka oli saanut 
toimekseen kaupunginasemakaa va-toimikunnan tehtävät, oli raha-
toimikamariin antanut ehdotuksen Nimrodkadun, Läntisen vierto-
tien, Huopalahden ja Toivolanlaakson välisen Meiiansin osan kau-
punginasemakaavaksi sekä XIV kaupunginosan korttelien n:ojen 497, 
501, 504 ja 506—511 ynnä XV kaupunginosan korttelien n:ojen 
512—521, 526 ja 527 kaupunginasemakaavanmuutoksiksi, jossa eh-
dotuksessa myös oli otettu huomioon edellä kerrottu, molempiin 
viimeksi mainittuihin kortteleihin nähden kaupunginasemakaava-
toimikunnalle annettu tehtävä sekä näiden korttelien kaakkois-

0 Valt. pöytäk. huhtik. 16 p. 23 §. — 2) Valt. pöytäk. syysk. 10 p. 19 §. — 
3) Ks. 1910 vuod. kert. siv. 3 ja 4. 
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puolella sijaitseva kortteli varattu seerumlaitoksen paikaksi, lähetti 
kamari kirjelmässä 0 huhtikuun 15 päivältä valtuustolle mainitun 
ehdotuksen, jota vastaan kamari oli tehnyt erinäisiä muistutuksia, 
sekä esitti kaupunginvaltuuston päätettäväksi: 

että kaupungin yleisten töiden hallitukselle annetaan toimeksi 
kamarin esittämät näkökohdat huomioon ottaen laatia ja valtuus-
tolle antaa kaksin kappalein tehty lopullinen ehdotus Meilansin itä-
osan sekä rajakkaisten XIV kaupunginosan ja Greijuksen osain 
kaupunginasemakaavaksi; sekä 

että korttelien n:ojen 526 ja 527 kaakkoispuolella sijaitseva 
kortteli on varattava vastaisen seerumlaitoksen paikaksi. 

Asiaa esiteltäessä hyväksyi2) kaupunginvaltuusto rahatoimi-
kamarin esityksen muutoin, paitsi että kamarin ehdottama nimi 
„Gerdt Skyttekatu" muutettiin „Skyttekaduksi". 

Korttelin n:o Sittenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan marraskuun 28 
3aLmakMvfn-"Päivänä 1911 oli antanut3) kaupungin yleisten töiden hallituksen 

muutos. tehtäväksi ryhtyä toimiin paloaseman rakennuttamiseksi XI kau-
punginosan kortteliin nro 327, samalla määräten, että rakennuksen 
ulkoasun tuli rakennustaiteellisesti sopeutua viereiseen Kallion 
uuteen kirkkoon, lähetti rahatoimikamari kirjelmässä toukokuun 
9 päivältä valtuustolle hallituksen laatiman ehdotuksen tarpeelli-
seksi havaituksi mainitun korttelin kaupunginasemakaavanmuutok-
seksi sekä esitti, että ehdotukselle, josta terveydenhoitolautakunnan 
lausunto oli saatu, hankittaisiin k. senaatin vahvistus. Valtuusto 
myöntyi 4) esitykseen. 

Korttelien nro- Kirjelmässä elokuun 1 päivältä mainitsi rahatoimikamari, että 
k a u pim gin ase*- XIII kaupunginosan kortteli n:o 422 tosin oli varattu valtion mu-

makaavan- seorakennusten paikaksi, mutta ettei korttelin rajoja eikä pinta-
â̂ akirTâ 1 a^ a a 0 l ä h e m m i n määrätty, minkätähden kamari esitti, että kau-
antaminen puiiginvaltuusto antaisi kamarin toimeksi laatia sellaisen ehdotuk-

kortteiista n:o mainitun korttelin kaupunginasemakaavanmuutokseksi, kuin 
kamarin kirjelmän oheinen luonnos osotti, sekä, sittenkun asian-
mukainen vahvistus kaupunginasemakaavanmuutokselle oli saatu, 
antaa Suomen valtiolle lahjakirjan korttelista sen käyttämiseksi 
valtion museorakennusten paikaksi, mihin nähden olisi asetettava 
vaatimus, että valtio tontinomistajana panettaa kuntoon ja pitää 
kunnossa kortteliin rajoittuvat katuosat sekä myös kustantaa kort-
telin itä- ja kaakkoisosan vierelle ehdotetut istutukset. 

Tähän rahatoimikamarin esitykseen kaupunginvaltuusto myön-
tyi 5). 

Valt. pain. asiakirj. n:o 31. — 
3) Ks. 1911 vuod. kert. siv. 59 ja 60, — 
5) Valt. pöytäk. syysk. 10 p. 35 §. 

2) Yalt. pöytäk. toukok. 14 p. 25 §. — 
4) Valt. pöytäk. toukok. 14 p. 22 §. — 
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Sittemmin lähetti rahatoimikamari kirjelmässä marraskuun 21 
päivältä valtuustolle kaupungin yleisten töiden hallituksen laatiman 
ehdotuksen XIII kaupunginosan korttelien n:ojen 403 ja 422 kau-
punginasemakaavanmuutokseksi, josta ehdotuksesta kamari oli 
hankkinut terveydenhoitolautakunnan lausunnon, sekä esitti han-
kittavaksi k. senaatin vahvistuksen ehdotukselle. Kaupunginval-
tuusto myöntyi i) esitykseen. 

Rahatoimikamarin esityksestä vahvisti2) kaupunginvaltuusto Korttelin n:o 
Vallilan alueella olevan korttelin n:o 537 jaoitussuunnitelman. suunnitelman 

muutos. 

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

Kirjelmässä helmikuun 24 päivältä lähetti 3) maistraatti valtuus- ^ senaa t in 

tolle jäljennöksen k. senaatin edellisen tammikuun 11 päivänä teke- taion°yhd°istä-

mästa päätöksestä, joka koski Helsingin pitäjän Pikku-Huopalahden misestä kau-

kylässä olevan Bölen maistraatintalon päälohkon yhdistämistä kir- punkun· 
kollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Helsingin 
kaupunkiin 4). 

Kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa mainitussa päätöksessä 
säädetyt ehdot rahatoimikamarin tiedoksi ja noudatettavaksi. 

Kirjelmässä helmikuun 26 päivältä mainitsi rahatoimikamari, pikku Per-
että kaupungin teknillisten laitosten hallitus oli kamariin lähetetyssä, m

n:o g osto. " 
kaupunginvaltuustolle osotetussa kirjelmässä esittänyt, että Kasar-
minkadun tontilla n:o 11 ja Pikku Robertinkadun tontilla n:o 10 
olevan, kaupungin teknillisten laitosten käyttämän hallintoraken-
nuksen vastaisen laajennuksen varalta olisi kaupungille ostettava 
viimeksi mainittuun tonttiin rajoittuva Pikku Robertinkadun asunto-
tontti n:o 8 148,000 markan hinnasta; ja hallituksen esitystä puoltaen 
sekä varaten itselleen tilaisuuden täydellisemmän perustelun antami-
seen asiasta esitti kamari, että kaupunginvaltuusto päättäisi maist-
raatilta anoa toimenpiteeseen ryhtymistä lisättyjen valtuusmiesten 
valitsemiseksi puheena olevaa ostokysymystä käsittelemään. 

Tähän rahatoimikamarin esitykseen kaupunginvaltuusto myön-
tyi 5). 

Sittemmin lähetti rahatoimikamari kirjelmässä6) maaliskuun 
18 päivältä valtuustolle kaupungin teknillisten laitosten hallituksen 
edellä mainitun esityksen sekä lausui m. m. seuraavaa: 

!) Valt. pöytäk. jouluk. 10 p. 12 §. — 2) Valt. pöytäk. maalisk. 12 p. 16 §. 
— 3) Valt. pöytäk. maalisk. 12 p. 11 §.— 4) Ks. 1909 vuod. kert. siv. 8.— 5) Valt. 
pöytäk. helmik. 27 p. 36 §. — 6) Valt. pain. asiakirj. n:o 18. 


