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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. 
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Sittenkuin terveydenhoitolautakunnan lausunto kaupunginasema-
kaavan muutosehdotuksesta oli hankittu, hyväksyi1) kaupunginval-
tuusto rahatoimikamarin esityksen. 

Sittemmin ilmoitettiin2) maistraatin kirjelmässä joulukuun I I päî - Korttelin n : o 

vältä kaupunginvaltuuston tiedoksi, että senaatti oli edellisen marraskuun 
30 päivänä vahvistanut ehdotetun kaupunginasemakaavanmuutoksen. makaava vah-

Sittenkuin kaupunginvaltuusto oli kokouksessaan maaliskuun 23 vistettu-
päivänä päättänyt3) kone- ja siltarakennusosakeyhtiölle eräin ehdoin 
myydä kortteliin n:o 292 Sörnäsin rantatien varrella rajoittuvan vesi-
alueen sekä antanut rahatoimikamarin toimeksi, siinä tapauksessa että 
kauppa tuli toimeen, valtuustolle tehdä esityksen voimassa olevan 
kaupunginasemakaavan muuttamisesta ' siten, että myyty alue tulisi 
liitetyksi mainittuun kortteliin, alisti kamari kirjelmässä syyskuun 
9 päivältä kaupunginvaltuuston päätettäväksi: 

että kone-ja siltarakennusosakeyhtiön laatima ehdotus rantasiltain 
ja rantareunustuksen teettämiseksi kortteliin 11:0 292 ynnä sen lisäalueelle 
hyväksyttäisiin; 

että niiden ranta-alain, joihin puheenalaisen alueen kauppaa var-
ten aikaisemmin vahvistettujen ehtojen mukaisesti 011 laitettava kivi-
reunustus, tulee kaupungin viranomaisten vaatiessa ja näiden määräämän 
ajan kuluessa olla kuutoonpannut, kun taas yhtiön on heti alotettava 
vaadittujen rantasiltain rakennustyö ja suoritettava se loppuun viiden 
vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamispäivästä lukien; sekä 

että kamarin kirjelmän oheinen kaupungin yleisten töiden halli-
tuksen laatima ehdotus edellä mainitun» korttelin kaupunginasema-
kaavanmuutokseksi hyväksytään ja sille hankitaan k. senaatin vah-
vistus. 

Sittenkuin terveydenhoitolautakunnan lausunto oli kaupungin-
asemakaavan muutosehdotuksesta hankittu, hyväksyi4) kaupunginval-
tuusto rahatoimikamarin esityksen. 

Sittemmin ilmoitettiin2) maistraatin kirjelmässä joulukuun 11 päi-
vältä kaupunginvaltuuston tiedoksi, että senaatti oli edellisen marras-
kuun 30 päivänä vahvistanut ehdotetun kaupunginasemakaavanmuu-
toksen. 

2. Kiinteän o?naisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen 
omaisuuden luovutusta koskevat asiat. 

Maistraatin kirjelmässä huhtikuun 29 päivältä ilmoitettiin5) kau-päätös Ruoho-
punginvaltuuston tiedoksi, että k. senaatti oli saman kuukauden 20 

tamisesta vah-
Valt. pöytäk. syysk. 7 p . 9 §. - 2) Valt. pöytäk. jouluk. 29 p. 3 §. — 3) Ks. vistettu. 

tätä kert. siv. 4. — 4) Valt. pöytäk. syysk. 21 p. 14 §. — 5) Valt. pöytäk. toukok. 
11 p. 6 §. 


