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Ylim. professori A. af Forselles. 
Seppä B. Haarala. 
Professori A. Juselius. 
Kirvesmies J . Järvinen. 
Varatuomari G. Leopold. 
Palvelijatar M. Lindberg. 
Teollisuudenharjoittaja V. E. Lybäck. 
Verhoilija V. Lähteinen. 
Kouluneuvos O. Mantere. 

Vtn Procopen tultua valituksi kansanedustajaksi myönnettiin hänelle 
anomansa vapautus kaupunginvaltuutetun tehtävästä ja hänen sijaansa tuli 
varamies Norrmen. Vtn Hämäläisen kuoleman jälkeen sai2) varamies M. Lind-
berg sijan valtuustossa. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vuoden varrella vt Frey 
ja varapuheenjohtajana vt Paloheimo. 

Kaupunginvaltuuston valmisteluvaliokuntaan kuuluivat, paitsi valtuus-
ton puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, vuoden alkupuoliskolla v t t Heino-
nen, Ivalo, Lassenius, Rosenqvist, Salovaara, Tanner, Tarjanne, Tollet ja 
Voionmaa sekä vuoden jälkipuoliskolla vt t Ailio, Ivalo, Lassenius, Rosen-
qvist, Salovaara, Tanner, Tarjanne, Tollet ja Voionmaa. 

Kun kaupunginvaltuutettujen uusintavaali toimitettaisiin aikaisintaan 
helmikuun 25 päivänä 1920, pitensi3) kaupunginvaltuusto puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja valmisteluvaliokunnan toimikauden, kunnes valtuusto 
uudessa kokoonpanossaan oli toimittanut uudet vaalit. 

Kaupunginvaltuuston ensimmäisen sihteerin tointa hoiti pormestari 
K. Furuhjelm ja toisen sihteerin tointa filosofianmaisteri K. A. Rein. Notaa-
rina oli toimittaja K. V. Puuska. 

Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden varrella 26 kertaa. 
Vuoden varrella saapui 1,057 asiaa. Näistä ja vuoden alussa edelliseltä 

vuodelta jäljellä olevista 140 asiasta ratkaistiin 1,003 ja poistettiin 20, joten 
vuoteen 1920 siirtyi 174 asiaa. 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli kertomusvuonna 906 
ja valtuuston puolesta lähetettyjen kirjeiden luku 1,371. 

Kaupunginvaltuuston vuonna 1919 käsittelemistä asioista mainitaan 
seuraavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset 
Edustajan valitseminen kaupunginaseman järjestelyä koskevaan neuvottelu-

kuntaan. Valtion rakennustaidelautakunta oli valtioneuvostolle huomauttanut, 
että epäsuotuisain seikkain johdosta, jotka saattoivat useiden pääkaupungille 
tärkeiden rakennus- ja kaupunginasemakysymysten luonnollisen kehityksen 

? 
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Lakitieteenkandidaatti G. Norrmen. 
Työnjohtaja F. Nummi vuori. 
Sähkötyöntekijä O. W. Oksanen. 
Toimittaja O. H. Puro. 
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mahdottomaksi, useita uusia uudestijärjestämis- ja uutisrakennuskysymyksiä 
yhtaikaa odotti ratkaisuaan siellä. Kaikki nämä kysymykset keskittyivät 
samaan elimelliseen ykseyteen, Helsingin kaupunkiin, minkätähden ne olisi 
ratkaistava yhdenmukaisen, kaupungin etua kokonaisuudessaan tyydyttävän 
suunnitelman mukaan. Kun ajankohtaa epäsuotuisiin rakennusoloihin näh-
den saattoi pitää erittäin sopivana mainittujen kysymysten kaikinpuoliselle 
harkinnalle ja näillä sen ohessa täytyi katsoa olevan laajakantoinen merkitys 
pääkaupungin ja maamme kehitykselle, oli rakennustaidelautakunta esittä-
nyt, että hallitus kutsuisi Helsingin kaupunkikunnan yhteisiin neuvotteluihin 
edellä mainituista uutisrakennus- ja kaupunginaseman järjestelykysymyk-
sistä näiden saattamiseksi onnelliseen ratkaisuun; että tä tä tarkoitusta varten 
valittaisiin kolmijäseninen, laajalla toimivallalla varustettu järjestelylauta-
kunta, jolla olisi tehtävänä jo olemassa olevain erikoistoimikuntain teke-
mäin aloitteiden ja niiden antamain lausuntojen pohjalla sekä huomioon 
ottamalla yhtenäisyyden vaatimuksia laatia yleissuunnitelma; että mainit-
tuun lautakuntaan hallitus, kunta ja valtion rakennustaidelautakunta kukin 
valitsisivat yhden jäsenen; sekä että lautakunnan töiden kustannukset jaet-
taisiin tasan valtion ja kunnan kesken. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli asian tärkeyteen nähden 
havainnut tarpeelliseksi, että ennen sen ratkaisemista valtioneuvostossa pidet-
tiin alustava neuvottelukokous sekä että Helsingin kaupunki valitsisi yhden 
edustajan siihen. 

Kaupunginvaltuusto valitsi1) kaupungin edustajaksi neuvottelukokouk-
seen vtn Toiletin. 

Unioninkadun n:o 1 ja Siltavuorenrannan n:o 18 tonttien kaupunginasema-
kaauan muutos. Aktiebolaget Unionsgatan n:o 45, joka omisti sekä korttelissa 
n:o 45 sijaitsevan Unioninkadun tontin n:o 1, osoitenumero 45, että korttelin 
nro 132 a käsittävän Siltavuorenrannan tontin nro 18/oli anonut semmoista 
kaupunginasemakaavan muutosta, että nämä tonti t voitaisiin yhtenäisesti 
rakentaa. Siltavuorenrannan tontti nro 18 oli epäsuotuisan kolmiomaisen 
muotonsa johdosta, sillä kun oli ainoastaan noin 6 m. pitkä julkisivu Unionin-
katua vasten, mahdoton kauneusaistia tyydyttävällä taval la ' rakentaa, ja 
tämä epäkohta poistettaisiin ehdotetun järjestelyn mukaan rakentamalla 
yhteen tämä ja Unioninkadun tontti nro 45 siten, että näiden tonttien välisen 
kadun päällitse teetettäisiin rakennus jättämällä avoimeksi noin 9 m. leveä, 
kahden kerroksen korkeuteen ulottuva yleinen käytävä. Oikeudesta teettää 
mainittu paällysrakennus sekä käyttää 115.5 m2:n laajuista kolmionmuotoista 
lisäalaa Unioninkadun ja Siltavuorenrannan kulmauksessa suostuisi yhtiö 
viimeksi mainitun kadun tontista nro 18 luovuttamaan 543 m2, ja näin ehdotettu 
järjestely tuottaisi sen edun, että tonteille voitaisiin rakentaa luvalliseen 
suureen rakennuskorkeuteen suhteellinen ja tilavuudellaan vaikuttava raken-
nus, joka sopivasti päättäisi Pitkänsillan puoleisen Unioninkadun viereisen 
rakennusjakson. 

Kaupungin yleisten töiden hallituksessa valmisteli tä tä asiaa valio-
kunta, joka esittämäinsä näkökohtain perusteella puolsi hakemusta sillä 
edellytyksellä, että hakija suoritti tarpeellisten kadunpäällystystöiden ja 
johtojen uudestisijoituksen kustannukset, minkä ohessa suunnitellun uutis-
rakennuksen julkisivupiirustuksille oli hankittava kaupunginvaltuuston hyväk-
syminen. 

*) Kvston pöytäk. 3. 3. 5 §. 
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Kaupungin yleisten töiden hallitus yhtyi valiokunnan lausuntoon, mut ta 
oli sitä mieltä että, koska edellä mainittua kujaa pidettäisiin avoinna liiken-
teelle, rakennuksen teettäminen sen päällitse tuotti hakijalle edun, joka vas-
tasi sitä tappiota, mikä hakijalle koituisi korttelin n:o 132 a itäosan luovutta-
misesta kaupungille, kun taas, valiokunnan mainitsemain ehtojen lisäksi, 
korvausta muodossa tai toisessa olisi maksettava oikeudesta yhdistää ehdotet-
tuun uuteen tonttiin Siltavuorenrannan kolmionmuotoinen osa, ja ehdotti 
hallitus, että hakija sitoutuisi korttelin n:o 132 a rakentamattomaan osaan 
laittamaan kaupunginpuutarhurin osoituksen mukaisen istutuksen ja ainiaan 
omalla kustannuksellaan pitämään sen kunnossa, minkä lisäksi hakijan tulisi 
katsoa, että mahdollisimman mukava ja välitön kulkuväylä hakijan kustan-
nuksella aikaansaataisiin Siltavuorenrannan ja Siltavuorenpenkereelle johtavan 
kujan välille. Nämä ehdot olikin hakija kirjallisella sitoumuksella hyväksynyt. 

Rahatoimikamarin kaikilta kohdin kannatettua kaupungin yleisten 
töiden hallituksen ehdotusta päät t i 1 ) kaupunginvaltuusto: 

periaatteessa hyväksyä ehdotuksen Unioninkadun n:o 1 ja Siltavuoren-
rannan tontin n:o 18 kaupunginasemakaavan muutokseksi ja antaa rahatoimi-
kamarin tehtäväksi ryhtyä tästä johtuviin toimenpiteisiin; sekä 

myöntää Aktiebolaget Unionsgatan 45 yhtiölle omistusoikeuden Unionin-
kadun ja Siltavuorenrannan kulmauksessa olevaan kolmionmuotoiseen aluee-. 
seen sekä oikeuttaa yhtiön teettämään rakennuksen edellä mainittujen tont-
tien välisen kujan päällitse sitä vastaan, että yhtiö kaupungille luovuttaa 
pääasiassa saman laajuisen alan, millä tontit täten laajenevat, sekä sitoutuu 
täyttämään seuraavat ehdot: 

a) kustantamaan järjestelystä johtuvat kadun päällystys- ja tasoitus-
työt sekä hakijan tonttiin yhdistettävässä Siltavuorenrannan osassa olevain 
johtojen uudistuksen; 

b) kaupungin maahan yhdistettävään Siltavuorenrannan tontin n:o 18 
osaan kaupunginpuutarhurin ohjauksen mukaan laittamaan ja siinä ainiaan 
kunnossapitämään avonaisen istutuksen; 

c) tähär^ istutukseen tai sen vierelle laittamaan sopivan kulkuväylän 
Siltavuorenrannasta Siltavuorenpenkereelle vievään kujaan, jonka hakija 
niinikään on velvollinen pitämään kunnossa; 

d) ainiaan pitämään tontin halki kulkevaa, nykyisen kujan levyistä 
liikenneväylää, jossa on 4 m. leveä ajotie ja jonka holvi alimmalta kohdalta 
on 4 m. korkea ja jota ei yöllä eikä päivällä saa sulkea; 

e) kaupungin omistamain Siltavuorenpenkereen tonttien n:ojen 1, 2 ja 
3 rajalta jät tämään rakentamatta vähintään 4.5 metriä leveän ja noin 28 
metriä pitkän pihamaan, luettuna Unioninkadun tontin n:o 1 etelärajalta; sekä 

f) alistamaan suunnitellun uutis rakennuksen julkisivupiirustukset kau-
punginvaltuuston tarkastettaviksi. 

b, c, d ja e kohdassa olevat määräykset merkittäisiin kaupungin tontti-
kirjaan. 

Sittemmin lähetti rahatoimikamari valtuustolle lopullisen ehdotuksen 
I kaupunginosan korttelien n:ojen 45 ja 132 a kaupunginasemakaavan muu-
tokseksi, ja päät t i 2) kaupunginvaltuusto sen hyväksyä sekä sille hankkia 
asianmukaisen vahvistuksen. , 

Sisäasiainministeriö vahvisti3) mainitun kaupunginasemakaavan muu-
toksen elokuun 18 päivänä. 

Kvston pöytäk. 11. 2. 33 §. — 2 ) S:n 17. 6. 19 §. — 3 ) S:n 23. 9. 1 §. 
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Ruotsalaisen teatteritalon alueen laajennus ja sen yhteydessä oleva kau-
punginasemakaavan muutos. Sittenkuin kaupunginvaltuusto oli vuonna 1917 
paneminsa ehdoin hyväksynyt Nya teaterhusaktiebolaget yhtiön esityksen 
että se ruotsalaisen teatteritalon lisärakennusta varten saisi käyttää hiukan 
laajemman alan sitä kaupunginmaata, joka oli maksutta luovutet tux) yhtiölle, 
oli yhtiö tehnyt uuden anomuksen ja lähettänyt uudet piirustukset, jotka 
kaupungin yleisten töiden hallitus ja rahatoimikamari olivat havainneet 
liikennekannalta ehdottomasti edullisemmiksi valtuuston aikaisemmin hyväk-
symiä piirustuksia2). Rahatoimikamarin ehdotuksen mukaisesti kaupungin-
valtuusto päätt i3) : 

Nya teaterhusaktiebolaget yhtiölle myöntää käyttöoikeuden siihen kau-
pungille kuuluvaan maahan, mikä teatteritalon laajentamiseksi laaditun asema-
piirroksen mukaan tarvitaan, samoilla ehdoilla kuin yhtiöllä on hallussaan 
nykyisen teatteritalon paikka; 

kaupunginvaltuustolle varata oikeuden tarkastaa ja hyväksyä piirus-
tukset ennen niiden antamista asianmukaisesti vahvistettaviksi; sekä 

hyväksyä laaditun kaupunginasemakaavan muutosehdotuksen ja lähettää 
sen hallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 

Sisäasiainministeriö vahvisti4) sittemmin elokuun 11 päivänä puheen-
alaisen kaupunginasemakaavan muutoksen. 

Eräiden XI ja XII kaupunginosan korttelien kaupunginasemakaavan 
muutos. Kaupungin yleisten töiden hallituksen laadittua ehdotuksen Kallion 
liikenneväyläin parantamiseksi teettämällä uusi yhdysväylä Sturen- ja Helsin-
ginkadun välille käyttämättömän ja tasoittamattoman korttelin n:o 354 
halki ja tämän yhteydessä laajentamalla 18 m levyiseksi Ensimmäisen linjan 
jatke pohjoista kohti korttelin n:o 304 ja valtionrautateiden alueen välillä 
sekä esitettyä, että rahatoimikamari tekisi diakonissalaitoksen kanssa sopi-
muksen kaduntasoituksiin tarpeellisten korttelin n:o 393 osien luovuttamisesta 
samoin kuin hankkisi muutoksen XI ja X I I kaupunginosan korttelien n:ojen 
304, 311, 322, 353, 354 ja 393 kaupunginasemakaavaan, oli kamari tehnyt 
kaupunginvaltuustolle sen suuntaisen esityksen5) ja ilmoittanut diakonissa-
laitoksen suostuvan luovuttamaan pyydetyt maa-alueet siinä toivossa, että 
laitos vastikkeeksi saisi lisäalueen korttelin n:o 393 koilliskolkasta. Kamarin 
ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päät t i 6 ) valtuuttaa kamarin 
diakonissalaitoksen kanssa tekemään semmoisen sopimuksen, että laitos kadun-
järjestelyyn tarpeellisten korttelien n:ojen 304 ja 393 alueiden sijaan saa 
korttelin n:o 393 erään kolkan, minkä ohessa valtuusto hyväksyi kaupungin-
asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti alistaa sen valtioneuvoston tutki t-
tavaksi ja vahvistettavaksi. 

Sisäasiainministeriö vahvisti4) sittemmin elokuun 11 päivänä puheen-
alaisen kaupunginasemakaavan muutoksen. 

Eräiden XIV kaupunginosan korttelien kaupunginasemakaavan muutos. 
Kun yhdenperheenasuntojen tontteja oli alettu kysellä eikä myymättömiä 
tällaisia tontteja ollut käytettävänä, oli kaupungin yleisten töiden hallitus 
rahatoimikamariin lähettänyt korttelien n:ojen 503, 510, 511 ja 517 järjestely-
ehdotuksen ilmaantuneen tarpeen tyydyttämiseksi. Rahatoimikamarin ehdo-
tuksesta7) kaupunginvaltuusto päät t i 8) hyväksyä sen ja sille hankkia asian-
mukaisen vahvistuksen. 

*) Ks. 1917 vuod. kert. siv. 32.— 2) Kvston pain. asiakirj. n:o 19. — 3) Kvston pöy-
täk. 6. 5. 16 §. — 4) S:n 23. 9. 1 §.—5) Kvston pain. asiakirj. n:o 16. — 6) Kvston pöytäk, 
6» 5, 17 — 7) Kvston pain, asiakirj. n;o 17. —8) Kvston pöytäk. 20. 5. 9 §. 
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Korttelin n:o 51 kaupunginasemakaavan muutos vahvistettu. Sisäasiain-
ministeriö vahvisti1) tammikuun 30 päivänä 1919 semmoisen muutoksen III 
kaupunginosan korttelin n:o 51 kaupunginasemakaavaan, että Miekkakalan 
kiinteistöosakeyhtiön omistaman Ludviginkadun tontin n:o 3 sai yhdistää 
yhtiön omistamiin, aikaisemmin yhteen rakennettuihin saman kadun tont-
teihin n:oihin 5 ja 62) . 

Korttelien n:ojen 402 ja 403 kaupunginasemakaavan muutos. Kaupungin-
valtuuston vuonna 1917 päätettyä oopperatalon tonttipaikaksi varata suu-* 
rimman osan Töölön korttelia n:o 403 siinä muodossa, minkä mainittu kort-
teli oli saanut valtuuston samalla kertaa hyväksymässä kaupunginasema-
kaavan muutosehdotuksessa, ja saman korttelin kaakkoisosan ynnä niinikään 
järjestämättömässä korttelissa n:o 402 sijaitsevan Pohjois Rautatiekadun 
tontin n:o 9 varattavaksi Helsingin musiikkiopiston tarpeisiin3), olivat Suo-
malainen oopperaosakeyhtiö sekä Aktiebolaget Helsingfors musikinstitut 
osakeyhtiö rahatoimikamariin lähettämässään kirjelmässä huomauttaneet, 
ettei edellä mainittujen kahden korttelin muodostus ollut täysin onnistunut, 
vaan että niiden järjestely olisi kumpaisellekin yhtiölle edullinen ja myöskin 
kaupungin edun mukainen. 

Asiassa kuultuna oli kaupungin yleisten töiden hallituskin puoltanut 
kaupunginasemakaavan muutosta, jota varten ehdotuksen oli laatinut eri-
koisvaliokunta yksissä neuvoin hakijain teknillisen apulaisen kanssa. Sittem-
min asian käsittely viivästyi, sen johdosta että eräät siihen kuuluvat asia-
kirjat olivat kapinan aikana joutuneet syrjään ja vasta myöhemmin löydetyt. 
Rahatoimikamarin mielestä olivat sekä hakijat että asiassa kuullut ammatti-
miehet esittäneet hyviä syitä mainittujen korttelien kaupunginasemakaavan 
muuttamiseksi, ja esitti4) kamari, että kaupunginvaltuusto päättäisi: 

hyväksyä ja hankkia kaupunginasemakaavan muutoksen X I I I kau-
punginosan kortteleille n:oille 402 ja 403 laaditun järjestelykaavan mukaisesti; 

varata uuden korttelin n:o 403 a kokonaisuudessaan Suomalaisen ooppera-
osakeyhtiön vastaisen oopperatalon paikaksi; 

antaa rahatoimikamarin tehtäväksi esittää ehdotuksen mainitun paikan 
luovutusehdoiksi, kohta kun kaupunginasemakaavanmuutos on saanut vah-
vistuksen; 

Helsingin musiikkiopistolle varattavaksi tonttitilaa korttelissa n:o 402; sekä 
kysymyksen tämän tonttialueen rajoista ja luovutusehdoista jätettäväksi 

siksi, kunnes vastaisen ehdotuksen varassa oleva korttelin n:o 402 tontti-
jaoitus on vahvistettu. 

Kaupunginvaltuusto myöntyi5) rahatoimikamarin esitykseen. 
Sittemmin vahvisti6) sisäasiainministeriö puheenalaisen kaupunginasema-

kaavanmuutoksen kesäkuun 7 päivänä. 
Korttelien mojen 473 ja 448 osittainen kaupunginasemakaavan muutos. 

Pääte t tyään 7 ) vuonna 1918. periaatteessa hyväksyä ehdotuksen XIV kau-
punginosan korttelin n:o 473 kaupunginasemakaavan osittaiseksi muutok-
seksi kaupunginvaltuusto päät t i 8 ) sille hankkia asianmukaisen vahvistuksen. 

Sisäasiainministeriö vahvisti9) ehdotuksen elokuun 11 päivänä. 
Vuonna 1918 tekemänsä periaatteellisen päätöksen mukaisesti7) kau-

punginvaltuusto päät t i 1 0 ) valtioneuvostolle tehdä alistuksen semmoisen kau-

Kvston pöytäk. 11. 3. 1 §. — 2) Ks. 1918 vuod. kert. siv. 190. — 3) Ks. 1917 vuod. 
kert. siv. 9 ja 31. — 4) Kvston pain. asiakirj. n:o 27 vuod. 1918. — 5) Kvston pöytäk. 11. 2. 
16 §. — 6) S:n 20. 6. 5 §. — 7) Ks. 1918 vuod. kert. siv.-3. —8) Kvston pöytäk. 1. 4. 16 §. — 
·) S:n 9. 9. 39 §. —1 0) S:n 15. 4. 21 §. 
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punginasemakaavan muutoksen vahvistamisesta, et tä Apollokadun tont t i 
n:o 5 jaettaisiin kahtia. Sisäasiainministeriö vahvisti*) mainitun kaupungin-
asemakaavanmuutoksen elokuun 11 päivänä. 

Tonttien yhdistäminen. Kauppias A. Lindin anomukseen IV kaupungin-
osan korttelissa n:o 81 sijaitse vain,, yhteensä 709.4125 m2:n laajuisten Wladi-
mirinkadun tonttien nrojen 33 ja 34 yhdistämisestä kaupunginvaltuusto 
myöntyi 2 ) sekä päät t i yhdistämällä syntyneen uuden tontin merkittäväksi 
Hietalahdenkadun nro lOrksi, minkä ohessa päätös oli alistettava valtio-
neuvoston tutkit tavaksi ja vahvistettavaksi. 

Sisäasiainministeriö vahvisti3) puheenalaisen kaupunginasemakaavan-
muutoksen kesäkuun 7 päivänä. 

Aktiebolaget Cityn samanlaiseen, II kaupunginosan korttelissa nro 95 
sijaitsevia Itä Heikinkadun tonttia n:o 1 ja Aleksanterinkadun tontt ia n:o 25 
koskevaan anomukseen, jota maistraatti oli puoltanut, samalla kuitenkin 
määräten ryhdyttäväksi eräisiin järjestelyihin rii t tävän ilman ja valon hank-
kimiseksi sekä tulensammutuksen mahdolliseksi saattamiseksi, joita ehtoja 
maaherra harkitsisi viime kädessä, kaupunginvaltuusto myöntyi2) , samalla 
päättäen, et tä yhdistämällä syntynyt uusi tont t i oli-oleva Itä Heikinkadun 
tont t i n:o 3, minkä ohessa päätös oli alistettava valtioneuvoston tutki t ta-
vaksi ja vahvistettavaksi. 

Sisäasiainministeriö vahvisti4) vastamainitun kaupunginasemakaavan-
muutoksen heinäkuun 15 päivänä. 

Yhteiskirjapaino osakeyhtiön anomuksen saada X I I I kaupunginosan 
korttelissa n:o 409 sijaitsevaan Dagmarinkaduil tonttiin n:o 14 yhdistä^2.55 m2:n 
laajuisen alueen rajakkaisesta Fredrikinkadun tontista n:o 77 sekä tämän 
johdosta tehdyn ehdotuksen uudeksi tonttijaoitukseksi kaupunginvaltuusto 
hyväksyi5) ja alisti päätöksen valtioneuvoston tutkit tavaksi ja vahvistetta-
vaksi. 

Päätös vahvistettiin l ) elokuun 18 päivänä. 
Osakeyhtiö G. W. Sohlberg aktiebolagin anomukseen VII kaupunginosan 

korttelissa nro 109 olevain Vuorimiehenkadun tontin nro 29 ja Metsästäjän-
kadun tontin nro 4 yhdistämisestä niinikään myönnytt i in 6) , ja oli yhdistet ty 
ton t t i merki t tävä Vuorimiehenkadun tontiksi nro 19. Päätös alistettiin 
valtioneuvoston tutki t tavaksi ja vahvistettavaksi. 

Tontinrajain muutos. Kauppias J . Pelinin anomukseen X I I kaupunginosan 
korttelissa nro 358 sijaitsevain Itäisen viertotien tonttien nrojen 55 ja 57 väli-
sen rajan muuttamisesta kaupunginvaltuusto myöntyi7) . Päätös alistettiin 
valtioneuvoston vahvistettavaksi ja vahvistus saatiin8) syyskuun 2 päi-
vänä. 

Sisäisten rakennusrajain muutos. Kauppaneuvos W. Sofronoffin ano-
mukseen VI kaupunginosan korttelissa nro 219 sijaitsevan Ehrensvärdintien 
tontin nro 31 sisäisten rakennusrajain muuttamisesta kaupunginvaltuusto 
myöntyi9) , minkä ohessa päätös alistettiin hallituksen tutkit tavaksi ja vah-
vistettavaksi. Sisäasiainministeriö vahvist i 1) muutoksen elokuun 11 päi-
vänä. -

!) Kvston pöytäk. 9. 9. 39 §. — 2) S:n 11. 2. 5 §. —3) S:n 19. 8. 2 §. —4) S:n 9. 9. 6 §. 
— 5) S:n 3. 6. 7 §. — ·) S:n 26. 11. 11 §. — 7) S:n 20, 6. 17 §. —8) S:n 7. 10. 2 § . -
·) S:n 15. 4. 12 §. 


