
I. Ka u p u n gi n va It u usto. 
Kaupuuginvaltuusmiehinä vuoden varrella olivat: pankinjohtaja 

A. Norrmen, puheenjohtajana, ent. senaattori O. Stenroth, varapuheen-
johtajana, vuorineuvos R. Elving, ent. prokuraattori J. Grotenfelt, vara-
tuomari A. M. Lassenius, insinööri J. Stjernvall, lääketieteenlisensiaatti 
A. Tollet, johtaja F. von Wright, lääketieteentohtori W. Zilliacus, reh-
tori V. T. Rosenqvist, oikeusneuvosmies W. F. Heimbiirger, filosofian-
tohtori H. M. J. Relander, professori K. J. Ståhlberg, ylimäär. profes-
sori J. J. Karvonen, arkkitehti K. Lindahl, kirkkoherra K. V. Hurme-
rinta, pakkahuoneentarkastaja O. Häggman, rakennusmestari N. L. 
Eskola, kirkkoherra S. W. Roos, ylimäär. professori J. J. Sederholm, 
kauppias A. Manelius, johtaja K. A. Paloheimo, lakitieteentohtori A. 
Charpentier, kauppaneuvos Lars Krogius, pankinjohtajat E. Schyberg-
son ja J. Thurman, filosofianmaisteri A. R. Frenckell, lakitieteentoh-
tori L. Ehrnrooth, professori C. E. Holmberg, filosofiantohtori K. Can-
nelin, johtaja E. W. Wallden, arkkitehti H. Lindberg, filosofiantohtori 
S. Ivalo, työnjohtaja F. Nummivuori, ent. senaattori E. Nevanlinna, 
johtaja I. Lindfors, ent. senaattori A. Hjelt, kauppa-asiamies O. Ny-
kopp, pankinjohtaja A. Lundqvist, ent. kuvernööri Edvard Krogius, 
johtaja A. E. Alithan, professori O. Asehan, ylimäär. professori A. af 
Forselles, rehtori E. Hornborg, lääkintöneuvos G. R. Idman, insinööri 
J. Castren, lakitieteentohtori A.Frey, johtaja Einst Krogius, professori 
O. Tarjanne, lakitieteentohtori A. Tulenheimo, eläinlääketieteentolitori 
A. Höijer, ent. esittelijäsihteeri A. Listo, ent. senaattori J. K. Paasi-
kivi, lääketieteentohtori vapaaherra A. de la Chapelle, johtaja A. H. 
Soini, apteekkari G. Salingre, varatuomari A. Sourander, filosofian-
tohtori O. Rosenqvist, kunnallisneuvos V. von Wright ja insinööri A. 
Kramer. 

Kaupunginvaltuuston valmisteluvaliokuntaan kuuluivat vuoden 
varrella, paitsi valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa: her-
rat Grotenfelt, Tollet, Elving, Paloheimo ja Lindberg jäseninä sekä 
herrat Idman ja Ehrnrooth varajäseninä. 

Kaupunginvaltuuston sihteerintointa hoiti ent. oikeusneuvosmies 
A. V. Lindberg ja apulaissihteerintointa ent. prokuraattorinsihteeri J. 
R. Uggla. 



I. Kaupunginvaltuusto. 10 

Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden varrella 25 kertaa, niistä 
4 kertaa lisätyin luvuin. 

Vuoden varrella saapui 551 asiaa. Näistä ja vuoden alussa useilta 
edellisiltä vuosilta ratkaisematta olevista 110 asiasta ratkaistiin vuo-
den varrella 584 sekä poistettiin 3, joten vuoteen 1916 siirtyi 74 asiaa. 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli 514 ja valtuus-
ton puolesta annettujen kirjeiden luku 580. 

Kaupunginvaltuuston vuonna 1915 käsittelemistä asioista maini-
taan seuraavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

/. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat. 

Korttelien Sittenkuin kaupunginvaltuusto oli kokouksessaan joulukuun 10 

v2Jellmuutettu päivänä 1912 päättänyt1) k. senaatilta hankkia vahvistuksen XI I I 
k uipunginase- kaupunginosan korttelien n:ojen 403 ja 422 muutetun kaupunginasema-
' aKvistettuVah kaavan ehdotukselle, ilmoitettiin 2) maistraatin kirjelmässä kesäkuun 5 

päivältä 1915 valtuuston tiedoksi, että senaatti oli edellisen touko-
kuun 26 päivänä vahvistanut mainitun kaupunginasemakaavanmuu-
toksen. 

Kirkkomaan- Niinikään ilmoitettiin3) maistraatin kirjelmässä helmikuun 6 päi-
k.dun muutet-v»j t» k a U p U n pr i n v a i t U uston tiedoksi, että k. senaatti oli edellisen tam-lu kaupungin- . 

asemakaava mikuun 20 päivänä vahvistanut Kirkkomaankadun eteläosan laajenta-
v.ihvistettu. m j s t a tarkoittavan kaupunginasemakaavanmuutoksen, josta asiasta 

valtuusto oli lokakuun 6 päivänä 1914 tehnyt päätöksen 4). 
Komeiin n:o Kirjelmässä kesäkuun 17 päivältä mainitsi rahatoimikamari, että 
204 muutettu k a U p U N O R I N v a l t u u s t o n helmikuun 7 päivänä I8QQ asiasta tekemän pää-k upunginase- .. . . . . . 

ir. a kaava väli- töksen mukaisesti myytäessä Kaivopuiston itäisellä alueella korttelissa 
vistettu. n : o itäisen lehtorien varrella sijaitsevaa tonttia n:o 21 oli maini-

tusta tontista erotettu maakaistale, minkä johdosta sanottu lehtotie 
oli tontin länsirajalla saanut saman leveyden kuin lehtorien tonttien 
n:ojen 8 ja 10 välillä sekä Siltatien leveys tontin pohjoisrajalla oli li-
sääntynyt 3 metrillä, mutta että mainitusta päätöksestä johtuvalle kau-
punginasemakaavanmuutokselle ei ollut hankittu vahvistusta, minkä-
tähden kamari esitti, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi tarkoitusta 
varten laaditun ehdotuksen kaupunginasemakaavanmuutokseksi ja 
hankkisi sille k. senaatin vahvistuksen. 

Ks. 1912 vuod. kert. siv. 4. — 2) Valt. pöytäk. syysk. 7 p. 3 §. — *) Valt. 
pöytäk. maalisk. 2 p. 4 §. - 4j Ks. 1914 vuod. kert. siv. 6. 


