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Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden varrella 22 kertaa. 
Vuoden varrella saapui 1,380 asiaa. Näistä ja vuoden alussa 

edelliseltä vuodelta ratkaisemattomista 165 asiasta ratkaistiin vuo-
den varrella 1,387 sekä poistettiin 18, joten vuoteen 1919 siirtyi 
140 asiaa. 

Valtuuston pöytäkirjani pykäläluku oli 716 ja lähetettyjen 
kirjelmäin luku 1,478. 

Kaupunginvaltuuston vuonna 1918 käsittelemistä asioista mai-
nitaan tässä seuraavat : 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat 

Kivelänkadun tonttien n:ojen 1 ja 3 myyntikysymyksen yhtey- Toimenpiteitä 
dessä päätti i) kaupunginvaltuusto periaatteessa hyväksyä ehdo- Töölön aiueqn 
tuksen Töölön alueen voimassa olevan kaupunginasemakaavan 
osittaiseksi muuttamiseksi sekä kehoitti rahatoimikamaria antamaan täiseksi muut-

tamiseksi 
tästä johtuvan esityksen valtuustolle. 

Apollonkadun tontin n:o 5 a myyntiin liitettiin 2) ehto että tontti 
oli järjesteltävä korttelien n:ojen 436 ja 448 jär jestelykaavan mukai-
sesti paikan varaamiseksi erinäisille julkisille rakennuksille. 

Maaherran välityksellä oli kaupunginvaltuustolta vaadittu Lausunto 
lausuntoa Helsingin pitäjässä sijaitsevan Munkkiniemen taaja väki-Munkkiniemen 

sen yhdyskunnan 4, 5 ja 9 kaupunginosan rakennuskaavan ehdo- ^rään^a^ 
tuksesta. Valtuusto päät t i 3 ) lausua, ettei kaupungin puolelta ollut rakennus-kaavaehdotuk-
mitään muistuttamista edellä mainittujen 4 ja 5 kaupunginosan sesta 

rakennuskaavaehdotusta vastaan, mutta että 9 kaupunginosan 
rakennuskaavaehdotus olisi laadittava uudestaan ja täydennettävä 
kaupunginasemakaava-arkkitehdin esittämäin toivomusten mukai-
sesti. Viimeksi mainittuun kaupunginosaan oli nimittäin suunniteltu 
laajoja tehdasalueita, mutta kaikkien niitä ympäröiväin katujen 
viereisiin tontteihin ei ollut piirustettu rakennusrajoja , minkätähden 
katujen kapeuden vuoksi rakennukset voivat tulla liian lähekkäin; 
ei myöskään asuinkorttelien ja tehdasalueen välille ollut merkitty 
erottavaa istutusta eikä avonaista alaa. Edelleen huomautti valtuusto, 
että Munkkiniemen yhdyskuntaa olisi kehoitettava ennen puheen-

!) Kv ston pöytäk. 12. 11. 9 §; ks. myös tätä kert. siv. 16. — 2) S:n 1. 7. 25 §; 
ks. myös tätä kert. siv. 17. — 3) S:n 10. 12. 6 §. 
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alaisten alueiden luovuttamista rakennettaviksi ryhtymään sen suun-
taisiin toimenpiteisiin, ettei näiltä alueilta Huopalahteen johdettu 
likavesi aikaansaisi terveydellisiä haittoja kaupungille. 

Rakennus- Kun Helsingin kaupunki oli Helsingin pitäjän Baggbölen kylän 
ksTamrneTra-"suurimpia maanomistajia ja kaupungille kuuluva maa kolmelta 
kinkylän hu- taholta ympäröi Pakinkylän taajaväkistä yhdyskuntaa, esittivät 
Tunnalfe." H e l s i n g i n pitäjän kunnanvaltuutetut , että mainittua huvila-aluetta 

varten laadittaisiin rakennuskaava kaupungin toimesta. Rahatoimi-
kamari puolsi myöntymistä tähän anomukseen ja piti tarkoituksen-
mukaisena, että rakennuskaava laadittaisiin samalla kuin kaupungin 
Helsingin pitäjästä hiljattain ostamain maa-alueiden jaoituskaavakin. 
Kamarin esityksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti *) Pakin-
kylän huvilayhdyskunnan rakennuskaavan siihen kuuluvine raken-
nusjärjestyksineen laadittavaksi kaupungin kustannuksella ja sen 
toimesta, minkä ohessa mainitun yhdyskunnan alueen korkeusmit-
taussuunnitelman laatimista varten osoitettiin valtuuston käyttöva-
roista 20,000 markkaa. 

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

Erinäisten Hei- Sittenkuin maanmittari K. L. J. Bergman oli asianomaisten omis-
Kärböien̂ k̂ î  Vajain puolesta kaupungin lunastettavaksi tar jonnut erinäiset Hel-

tiiain osto. singin pi täjän Kärbölen kylässä sijaitsevat tilat, teki 2 ) rahatoimi-
kamari kaupunginvaltuustolle joulukuun 12:ntena 1917 päivätyn 
esityksen asiasta. Tilojen yhteenlaskettu pinta-ala oli 290.399 ha ja 
kauppahinta kaikkiaan 1,205,000 markkaa eli keskimäärin 41.5 penniä 
neliömetriltä. Rahatoimikamarin mielestä oli ehdotettu maatilain osto 
tarpeellinen rengas kaupunkialueen suunnitelmanmukaisessa kehi-
tyksessä, sillä ainoastaan kapea vyöhyke Malmgärdin kruunun-
virkatalon tiluksia erotti kaupungin omistamaa Reimarsin taloa nyt 
puheena olevasta tilusryhmästä, jonka osto siten tarjosi mahdolli-
suuden saattaa kaupunginaseman ulkopuolella sijaitsevat kaupun-
gin tilukset paremmin yhteen jaksoon. Mitä puheenalaisen tilus-
ryhmän käyttämiseen tuli, huomautti rahatoimikamari, että tilat tasai-
sen pintamuodostuksensa johdosta oivallisesti soveltuivat asumistar-
koituksiin ja yleisten laitosten paikaksi. Sotaväen sota-aikana 
tekemät leveät, hyvin rakennetut tiet tuntuvasti helpottivat huvila-
asutusta, minkä ohessa kaupungilta säästyisivät ne runsaat kustan-
nukset, joita teiden teettämisestä muutoin voisi olla. Vastamai-

0 Kvston pöytäk. 10. 9. 35 §. - - 2 ) Kvston pain. asiakirj. n:o 68 vuod. 1917. 


