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sin rajoituksin, että yli viinuri Volontikselle ei myönnetty vuokra-ajan 
pidennystä, joten siis vuokra-aika päättyi kesäkuun 1 p:nä 1885. 

Katoksen paikan luovuttaminen Hietalahdensatamasta. Skärgårdstrafik-
aktiebolaget nimisen liikenneosakeyhtiön hallituksen anomuksesta, jota 
rahatoimikamari oli puoltanut, kaupunginvaltuusto p ä ä t t i l u o v u t t a a 
mainitulle yhtiölle sen Hietalahdensatamassa olevan maihinlaskusillan 2) 
vierestä paikan avoimen katoksen rakentamiseksi, joka tarjoaisi odottaville 
liöyrylaivamatkustajille suojaa sateella ja saaristolaisille tilaisuuden 
höyrylaivalla kaupunkiin tuotujen maalaistuotteiden maksuttomaan varas-
toimiseen; yhtiö olisi kuitenkin velvollinen saatuaan kaupungilta siitä mää-
räyksen luovuttamaan paikan takaisin ja poistamaan katoksen. 

Lupa maihinlaskusillan rakentamiseen Pohjoissatamaan. Kenraalimajuri 
J . J . af Lindforsin anomuksen saada rakentaa höyrypursien maihinlasku-
silta Pohj. rantakadulle kaupunginvaltuusto lähetti3) rahatoimikamariin, 
jonka tuli hankkia siitä satamakapteenin lausunto ja antaa tämä ynnä oma 
lausuntonsa kaupunginvaltuustolle. Sekä satamakapteenin että rahatoimi-
kamarin antamissaan lausunnoissa puollettua tätä anomusta valtuusto 
päätti 4) oikeuttaa hakijan esittämänsä asemapiirroksen mukaisesti rakenta-
maan kyseisen sillan ja toistaiseksi käyttämään sitä, kuitenkin velvollisena 
olosuhteiden vaatiessa heti poistamaan sillan laitteineen. 

Lupa maihinlaskusillan rakentamiseen Hietalahden satamaan. Skärgårds-
trafikaktiebolaget nimisen yhtiön hallituksen anomuksen, että kaupunki 
rakentaisi maihinlaskusillan Hietalahden satamaan ja järjestäisi sataman 
läheisyyteen vesipostin, kaupunginvaltuusto lähetti 5) rahatoimikamariin. 
Sen jälkeen kun kamari viitaten kaupungininsinöörin ja satamakapteenin 
antamiin lausuntoihin oli ehdottanut hallituksen esityksen evättäväksi, 
tämä jätti kamariin uuden anomuksen, jossa pyydettiin yhtiölle lupaa saada 
rakentaa Hietalahden satamaan 65 jalan pituinen ja 14 jalan levyinen mai-
hinlaskusilta, jonka rakentamista varten hallitus samalla anoi kaupungin 
varoista 3,000 markan avustusta. Tämänkin anomuksen kamari ehdotti 
evättäväksi. Asiaa esiteltäessä valtuusto kuitenkin päätti6) myöntyä 
mainittuun anomukseen sekä antaa kamarille tehtäväksi laiturin valmis-
tuttua ja sen loppukatselmuksen kamarin toimesta tavallisessa järjestyk-
sessä tapahduttua ottaa sen vastaan ja hoitaa sitä kaupungin puolesta. 
Myöhemmin valtuusto tehdystä anomuksesta oikeutti7) hallituksen lisää-
mään laiturin pituutta 12 jalkaa. 

3. Kaupungin omistamien talojen ja rakennusten käyttämistä 
määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettä-

mistä ja kunnossapitoa koskevat asiat 

Muonamakasiinin rakentaminen venäläiselle sotaväelle. Kaupungin-
valtuusto oli vuonna 1880 antanut 8) rahatoimikamarille tehtäväksi m.m. 
määrätyin ehdoin tarjota urakalla suoritettavaksi uuden muonamakasiinin 
rakentamisen venäläiselle sotaväelle Siltavuorenrantakadun varrelle, tehdä 
venäläisen sotaväen asiamiesten kanssa sopimuksen rakennuksen pohja-

i) Val t7pöytäk . 5 p. kesäk. 8 §. — 2) Ks. alemp. — 3) Valt. pöytäk. 10 p. huh-
tik 2 §. -— 4) S:n 24 p. huhtk. 15 §. — 5) S:n 20 p. helmik. 12 §. — 6) S:n 20 p. maa-
lisk. 2 §. — 7) S:n 24 p. huhtik. 14 §. — 8) Ks. s. 100. 
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kerroksen lattia-aineesta sekä ryhtyä rakennuksen piirustusten vahvista-
mista tarkoittaviin toimenpiteisiin. Kamarin sen jälkeen annettua laatia 
rakennuksen täydelliset piirustukset ja senaatin vuonna 1883 vahvistettua 
nämä erinäisin ehdoin sekä kun mainittu sopimus oli tehty, kamari oli 
kuulutuksella kehoittanut halukkaita yrittäjiä antamaan kamariin sinetöi-
dyt tarjoukset makasiinin rakentamisesta; rakennus oli tehtävä tiilistä kol-
mikerroksiseksi, peltikatoin ja sen piti olla pituudeltaan 326 jalkaa, leveydel-
tään 64 jalkaa ja korkeudeltaan katonrajaan laskien 52 jalkaa. Hankittuaan 
sen jälkeen kaupungininsinööriltä lausunnon tehdyistä tarjouksista kamari 
anoi kaupunginvaltuustolta, että makasiinin rakentaminen annettaisiin ura-
kalle rakennusmestari G. Janssonille 298,320 markan korvauksesta, josta 
kamari olisi valtuutettava tekemään hänen kanssaan sopimus, sekä että 
kamarille myöskin annettaisiin tehtäväksi sekä tutkia ja hyväksyä urakoit-
sijan työn asianmukaisesta suorittamisesta annettava vakuus että myös 
tarpeen vaatiessa asiantuntijoita hyväkseen käyttäen valvoa työn suori-
tusta. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi2) rahatoimikamarin esityksen sellaise-
naan. 

Tavarasuojain rakentaminen Eteläsatamaan. Kaupunginvaltuuston otet-
tua 3) kaupungin vuoden 1883 talousarvioon määrärahat avonaisen tavara-
katoksen rakentamiseksi Eteläsataman pohj. laiturinhaaralle ja sikäläisen 
eteläisen venesataman eteläpäähän rakennettavan suljetun tavarasuojan 
esitöitä varten valmisteluvaliokunta ehdotti, että valtuusto hyväksyisi 
rahatoimikamarin lähettämät näiden molempien suojain piirustukset ja 
antaisi kamarille tehtäväksi asianmukaisessa järjestyksessä hankkia vah-
vistuksen mainituille piirustuksille. Valtuusto päätti4) kuitenkin toistai-
seksi hyväksyä ainoastaan edellisen tavarasuojan piirustukset ja antaa 
kamarille tehtäväksi anoa niille vahvistusta. 

Kauppahallien rakennuttaminen Kasarmitorille. Rahatoimikamari eh-
dotti, että Kasarmitorille suunnitellut kauppahallit, joita varten vuoden 
talousarvioon oli otettu 50,000 markan suuruinen määräraha, rakennet-
taisiin muutettua suunnitelmaa noudattaen laadittujen uusien piirustusten 
mukaisesti sekä että tähän tarkoitukseen myönnettäisiin lisää 23,000 mar-
kan suuruinen määräraha, minkä määrän kamari olikin merkinnyt vuoden 
1884 talousarvioehdotukseensa. Kaupunginvaltuuston lähetettyä5) asian 
talousarviovaliokuntaan ja tämän mietinnössään6) vastustettua tätä ehdo-
tusta ja sen sijaan puolestaan ehdotettua, että valtuusto antaisi eri-
tyiselle valiokunnalle tehtäväksi tarkemmin tutkia, minne ja miten puheena 
olevat hallit olisi rakennettava, jotta ne paraiten täyttäisivät tarkoituksensa 
valtuusto talousarvion järjestelyssä päätti 7) eväten kamarin ehdotuksen 
lähettää asian viisijäseniseen valiokuntaan, joka valittaisiin jossakin vuo-
den 1884 ensimmäisistä kokouksista. 

Kunnallisen sairaalan rakennuttaminen. Kaupunginvaltuusto oli vuonna 
1882 antanut terveydenhoitolautakunnalle (silloiselle terveyslautakun-
nalle) tehtäväksi8) ryhtyä toimenpiteisiin kunnallisen sairaalan rakennutta-
miseksi Lugnet-huvilan alueelle valtuuston hyväksymien luonnospiirustus-
ten mukaisesti. Lautakunta oli kuitenkin pitänyt suotavana, että piirus-

*) Valt. pöytäk. 10 p. huhtik. 4 §, — 2 ) S:n 25 p. syysk. 2 §. — 3) Ks. s. 218. — 
4) Valt. pöytäk. 30 p. tammik. 4 §. — 5) S:n 11 p. jouluk. 2 §. — 6) Valt. pain. 
asiakirj. n:o 14. — 7) Valt. pöytäk. 29 p. jouluk. 1 §. — 8) Ks. s. 219. 
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tuksia muutettaisiin sikäli, että lääkärin vastaanottohuone sijoitettaisiin 
talousrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen eikä sairaspavilj onkiin sekä 
että mainitun paviljongin lämmittämiseen käytettäisiin uuneja eikä lauta-
kunnan aikaisemmin ehdottamaa keskuslämmitystä siitä lähtevine johtöi-
neen. Tämän johdosta arkkitehti A. Th. Deckeriä, joka oli saanut lauta-
kunnalta tehtäväkseen laatia sairaalarakennusten yksityiskohtaiset piirus-
tukset ja kustannusarvion, oli kehoitettu tekemään piirustuksiin lautakun-
nan tarpeellisina pitämät muutokset. Lautakunnan anottua, että valtuusto 
hyväksyisi mainitut poikkeamiset luonnospiirustuksista, valtuusto päätti 
myöntyä lautakunnan anomukseen. 

Oman talon rakennuttaminen reaalikoululle. Kaupunginvaltuusto oli 
vuonna 1879 pyytänyt2) reaalikoulun kouluneuvostolta lausuntoa erään 
valiokunnan mietinnöstä 3), jossa oli ehdotettu oman talon rakennuttamista 
mainitulle koululle. Kouluneuvoston tämän johdosta vuonna 1883 anta-
massaan lausunnossa lausuttua joitakin toivomuksia rakennuksen piirus-
tusten suhteen, mutta pääasiallisesti puollettua valiokunnan ehdotusta, 
valtuusto lähetti4) asian rahatoimikamariin. Kamarin asiasta antama lau-
sunto ei kuitenkaan saapunut kertomusvuoden kuluessa. 

Kansakoulutalon rakennuttaminen Malminkadulle. Kaupunginvaltuusto 
oli vuonna 1882 antanut 5) rahatoimikamarille tehtäväksi antaa laatia 
Malminkadun varrelta tähän tarkoitukseen varatulle tontille rakennettavan 
kaksi- tai kolmikerroksisen kivisen kansakoulutalon ynnä siihen kuuluvien 
vahtimestarin asunnon ja tarpeellisten ulkohuoneiden luonnospiirustukset 
kustannusarvioineen. Kamarin esityksestä valtuusto edelleen vuonna 
1883 päätti 6) rakennuksen sijoituksen suhteen määrätä, että se oli rakennet-
tava Annankadun ja Malminkadun kulmaan sitä varten osoitetulle alueelle 
ottaen huomioon, että leikkipaikaksi sopiva avonainen paikka jätettiin 
vapaaksi rakennuksen ja Annankadun välille sekä että rakennuksen pitkä 
julkisivu oli sovitettava viimeksi mainitulle kadulle päin. Samalla kamari 
valtuutettiin heti antamaan tasoittaa rakennuspaikka. Kamari pyysi sen 
jälkeen kolmea arkkitehtiä laatimaan rakennuksen luonnospiirustukset ja 
kustannusarvion ja hankki heidän laatimistaan ehdotuksista lausunnon 
kansakoulujohtokunnalta. Tämä puolestaan asettui kannattamaan arkki-
tehti K. G. Nyströmin ehdotusta, jonka likimääräinen kustannusarvio 
nousi 204,000 markkaan, kuitenkin muutamin vähäisin muutoksin, jotka 
koskivat ulkohuoneiden sijoitusta. Kamarikin hyväksyi tämän ehdotuksen 
johtokunnan ehdottamalla tavalla muutettuna ja esitti asian valtuuston 
harkittavaksi. 

Asiaa esiteltäessä kaupunginvaltuusto päätti7) rahatoimikamarin esi-
tyksen mukaisesti valtuuttaa kamarin antamaan laatia kansakouluraken-
nuksen täydelliset piirustukset ja lopullisen kustannusarvion arkkitehti 
Nyströmin ehdotuksen mukaisesti edellä mainituin muutoksin. Sen ohessa 
valtuusto antoi kamarille tehtäväksi, kun lopullinen kustannusarvio oli 
laadittu, tehdä valtuustolle ehdotuksen sen rahamäärän hankkimisesta, 
joka rakennusyritystä varten tarvittiin tähän tarkoitukseen aikaisemmin 
myönnetyn 8) 100,000 markan määrän lisäksi. 

Tarveainesuojan rakennuttaminen. Läänin kuvernööri vaati kaupungin-

x) Valt. pöytäk. 20 p. maalisk. 1 §. — 2 ) Ks. s. 18. — 3 ) Valt. pain. asiakirj. 
n:o 5 v:lta 1879. — 4) Valt. pöytäk. 11 p. jouluk. 11 §. — 5) Ks. s. 219. — 6) Valt. 
pöytäk. 20 p. helmik. 21 §. — 7 ) S:n 23 p. lokak. 2 §. — 8) Ks. s. 128. 
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valtuuston lausuntoa rahatoimikamarin tekemästä esityksestä, jossa anot-
tiin lupaa tarveaine vajan rakentamiseen Kaasutehtaankadun varrelle. 
Valtuusto päätti 1) lausunnossaan ilmoittaa, että kamarin esitys oli tehty 
valtuuston pyynnöstä, joten valtuusto puolsi sen hyväksymistä. 

Keskiesplanaadin kioskien piirustukset. Arkkitehti F. A. Sjöströmin 
laadittua rahatoimikamarin pyynnöstä niiden neljän kioskin tai paviljongin 
piirustukset, jotka senaatin vuonna 1882 vahvistaman keskiesplanaadin 
järjestelysuunnitelman 2) mukaan rakennettaisiin sinne virvoitusjuomain, 
sanomalehtien, tupakkavalmisteiden ja hedelmien y.m. myyntiä varten, 
kamari pyysi valtuustolta valtuuksia vahvistuksen hankkimiseen maini-
tuille piirustuksille. Valtuusto myöntyi3) kamarin anomukseen sellaisin 
lisäyksin, että kaikkia kioskeja ei tarvinnut tehdä täsmälleen samanlai-
siksi, vaan että kamari neuvoteltuaan kutsumansa arkkitehdin kanssa sai 
niiden ulkoasun suhteen jonkin verran poiketa edellä mainituista piirustuk-
sista. Sen jälkeen kun tehtailija A. L. Hartwall, joka oli tarjoutunut otta-
maan kioskipaikat vuokralle, oli lähettänyt rahatoimikamariin joitakin 
kioskien piirustuksia ja kamari oli katsonut eräitä näistä, nimittäin arkki-
tehti A. Th. Deckerin laatimia, edullisesti voitavan käyttää tarkoitukseen 
edellä mainittujen piirustusten ohellakin, kamari myöhemmin esitti, että 
puolet kioskeista rakennettaisiin kumpaistenkin piirustusten mukaisesti. 
Tähän valtuusto myöntyi 4). 

Kaivonkatoksen piirustukset. Läänin kuvernööri pyysi kaupunginval-
tuuston lausuntoa Ulriikan- ja Vuorimiehenkatujen kulma-aukiolla olevan 
kaivon uuden katoksen piirustuksista, jotka oli laadittu rahatoimikamarin 
toimesta ja jotka maistraatin välityksellä oli lähetetty kuvernöörille. 
Kamarin ehdotuksesta valtuusto päätti 5) lausunnossaan puoltaa mainit-
tujen piirustusten vahvistamista. 

Huoneistojen hankkiminen eräille kunnan virastoille sekä raatihuoneen 
sisäjärjestelyn muuttaminen. Käsiteltäessä kysymystä raatihuoneessa suo-
ritettavista uudesti- ja muutosrakennustöistä y.m. lisätty kaupunginval-
tuusto päätti6) asettaa valiokunnan selvittelemään, voitaisiinko niille 
virastoille, joiden sopivampien huoneistojen tarpeen tyydyttämiseksi lisä-
rakennustyö olisi ollut suoritettava, järjestää täysin tarkoituksenmukaiset 
huoneistot jollekin muulle kaupungin omistamalle tai piakkoin kaupungin 
haltuun joutuvalle tontille tai myös vuokraamalla. Valiokunnan jäseniksi 
valittiin vtt Borenius, von Christierson ja Charpentier, kamreeri E. E. 
Schybergson ja ylitirehtööri S. V. Calamnius. 

Sen jälkeen antamassaan mietinnössä 7) valiokunta lausui m.m., että 
ne edellytykset, joiden vallitessa kaupunginvaltuusto vuonna 1881 oli teh-
nyt 8) raatihuoneen uudesti- ja muutosrakennustöitä koskevan päätök-
sensä, sen jälkeen olivat huomattavasti muuttuneet, tullikamari kun oli 
siirretty 9) raatihuoneesta toiseen huoneistoon ja venäläisen sotaväen van-
hassa muonamakasiinissa, jonka tilalle jo oli alettu rakentaa uutta, lähitule-
vaisuudessa vapautuisi tilaa tulli- ja pakkahuoneelle, jolloin myöskin vanha 
pakkahuone tulisi käytettäväksi muihin tarkoituksiin. Viimeksi mainitun 
rakennuksen yläkerrokseen olisi rakennuksen tarpeellisten korjausten 9) 
jälkeen järjestettävä huoneisto huutokauppakamarille, jonka silloinen raati-

!) Valt. pöytäk. 25 p. syysk. 12 §. — 2) Ks. s. 206. — 3) Valt. pöytäk. 5 p. 
kesäk. 7 §. — 4) S:n 23 p. lokak. 4 §. — 5) S:n 25 p. syysk. 20 §. — 6) Lis. valt . 
pöytäk. 16 p. lokak. 1 §. — 7) Valt. pain. asiakirj. n:o 12. — 8 ) Ks. s. 166. — 9) Ks. 
s. 290. 
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huoneessa sijaitseva huoneisto luovutettaisiin rahatoimikonttorille. Tämän 
samassa rakennuksessa sijaitseva silloinen huoneisto annettaisiin rakennus-
konttorille lukuun ottamatta yhtä huonetta, joka luovutettaisiin kaasun-
tarkastajalle. Sitä paitsi olisi raatihuoneen sisäjärjestelyä jonkin verran 
muutettava, niin ettäm.m. saataisiin valiokunta- ja arkistohuone kaupun-
ginvaltuustolle ja kaupungin vankilan, poliisikamarin ja ensimmäisen poliisi-
vartiokonttorin huoneistot jonkin verran laajenisivat. Näiden järjestelyjen 
ja muutosten jälkeen ainoastaan majoituslautakunta ja vaivaishoitohallitus 
olisivat vailla omaa huoneistoa. Nämä lautakunnat, joilla siihen asti oli 
ollut huoneistot vuokrattuna raatihuoneen ulkopuolelta, voivat kuitenkin 
valiokunnan mielestä hyvin tulla toimeen ilman niitä, koska ne voivat 
kokouksiaan varten käyttää raatihuoneen huoneistoja. Vaivaishoitohalli-
tuksen puheenjohtajalle ja majoituslautakunnan majoitusmestarille olisi 
kuitenkin maksettava pienet vuokra-avustukset, esimerkiksi 500 markkaa 
kummallekin, virkahuoneiden vuokraamiseksi, joissa he päivittäin olisivat 
tavattavissa. Raatihuoneessa suoritettaviksi ehdotettujen muutostöiden 
kustannukset nousivat valiokunnan arvioinnin mukaan 28,000 markkaan. 
Vanhan pakkahuonerakennuksen arvioiduista korjauskustannuksista teh-
dään selvää toisaalla tässä kertomuksessa. 

Raatihuoneen uudesti- ja muutosrakennustöitä koskevan kysymyksen 
rauettua2) lisätyn kaupunginvaltuuston päätöksen johdosta valmistelu-
valiokunta viitaten edellä mainittuun valiokunnan mietintöön ehdotti, 
että varsinainen valtuusto m.m. antaisi rahatoimikamarille tehtäväksi pan-
na toimeen raatihuoneen ehdotetut sisäjärj estelyt sekä kehoittaisi talous-
arviovaliokuntaa merkitsemään vuoden 1884 talousarvioehdotukseen tähän 
tarkoitukseen tarvittavat varat, minkä ohessa kamaria kehoitettaisiin 
mainitun vuoden kesäkuun 1 p:ään sanomaan irti majoituslautakunnan ja 
vaivaishoitohallituksen vuokratut huoneistot ja varaamaan näille lautakun-
nille niiden kokouksia varten tilaa raatihuoneessa. Asiaa esiteltäessä 
valtuusto päätti3) ensin antaa talousarviovaliokunnalle edellä mainitun 
kehoituksen, mutta muuten lähettää asian valmisteluvaliokuntaan. Myö-
hemmin valtuusto pääasiallisesti valmisteluvaliokunnan ehdotuksen mukai-
sesti päätti4) kehoittaa kamaria antamaan suorittaa raatihuonerakennuk-
sessa seuraavat muutokset: 

sisustaa huutokauppakamarin silloisen huoneiston rahatoimikonttorin 
tarpeisiin ja laajentaa sitä muuttamalla raatihuoneen rengin huoneen ja 
eteishuoneen konttorin apulaisten huoneeksi ja yhdistämällä rahatoimi-
kamarin ja rahatoimikonttorin keskenään puhetorvella; 

antaa rakennuskonttorin muuttaa rahatoimikonttorin silloiseen huoneis-
toon, josta myös, jos kamari katsoi sen sopivaksi, luovutettaisiin huone 
kaasuntarkastajalle; . 

sisustaa huoneistot raatihuoneen rengille ja kaupungin vankilan palve-
luksessa olevalle naisvartijalle raatihuoneen läntiseen pihanpuoleiseen 
siipeen; 

sisustaa kaupunginvaltuuston kansliahuoneen yläpuolella olevan mai-
nitun naisvartijan silloisen huoneen valtuuston arkistohuoneeksi ja 
poistamalla kansliahuoneen vieressä olevat portaat laajentaa tätä sekä 
yhdistää sen kiertoportailla arkistohuoneeseen; 

!) Ks. s. 290. — 2 )Ks . s. 273. — 3) Valt. pöytäk. 11 p. jouluk. 9 §. — 4) S:n 
18 p. jouluk. 2 §. 
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laajentaa poliisikamarin ja ensimmäisen poliisivartiokonttorin huo-
neistoja sisustamalla porttiholvin, kaivohuoneen ja sen viereiset varasto-
huoneet asuinhuoneiksi sekä rakentamaan sinne oven ja portaat kadulle 
silloisen ajoportin sijaan; 

avata tontin eteläpäässä oleva portti; sekä 
laajentaa kaupunginvaltuuston ja raastuvanoikeuden ensimmäisen osas-

ton istuntohuoneiden välistä eteishuonetta liittämällä siihen kaksi sen vie-
reistä pimeätä huonetta. 

Sen ohessa kaupunginvaltuusto kehoitti rahatoimikamaria kesäkuun 
1 p:ään 1884 mennessä sanomaan irti majoituslautakunnan ja vaivais-
hoitohallituksen siihenastiset huoneistot sekä antamaan valtuustolle lau-
sunnon ja ehdotuksen siitä, voitiinko näille lautakunnille luovuttaa huoneis-
tot raatihuoneesta vai tarvitsivatko ne erityisiä huoneistoja muualta. 

Talousarvion järjestelyssä kaupunginvaltuusto merkitsi1) vuoden 1884 
menosääntöön 28,000 markan määrärahan raatihuoneen sisäjärjestelyn 
osittaista muuttamista varten. 

Pakkahuonerakennuksen korjaaminen ja huutokauppakamarin huoneiston 
järjestäminen sinne. Rahatoimikamarin tekemän esityksen 14,000 markan 
määrärahan myöntämisestä vanhan pakkahuonerakennuksen korjaamista 
varten sekä sen yläkerroksen sisustamiseen huutokauppakamarin huoneis-
toksi kaupunginvaltuusto ensin pani pöydälle2), kunnes kysymys Alek-
santerinkadun talon n:o 22 ostosta oli ratkaistu. Valtuuston päätettyä 3) 
antaa viimeksi mainitun kysjonyksen raueta valiokunta 4), jonka valtuusto 
oli asettanut valmistelemaan kysymystä virastohuoneistojen hankkimi-
sesta raatihuoneen ulkopuolelta, otti tämän asian uudestaan käsiteltäväksi. 
Hankitun selvityksen perusteella tämä valiokunta mietinnössään5) 
esitti m. m., että mainitun rakennuksen yläkerros käytettäisiin kamarin 
ehdottamalla tavalla, jolloin molemmat Aleksanterinkadun puoleiset 
huoneet poistamalla väliseinä yhdistettäisiin huutokauppasaliksi, kun taas 
pihanpuoleiset huoneet luovutettaisiin huutokauppatavaran säilytykseen. 
Jotta tavarain kuljettaminen huutokauppakamariin kävisi mahdolliseksi, 
olisi joko rakennettava siltakäytävä Mariankadulta tai järjestettävä hissi-
laite. Rakennus olisi ympäröitävä korkeahkolla aitauksella, jotta muodos-
tuisi piha, jolla määrätynlaisia huutokauppatavaroita tarpeen vaatiessa 
voitaisiin pitää varastossa. Näiden töiden aiheuttamat kustannukset oli 
arvioitu 12,000 markaksi, mistä 3,000 markkaa rakennuksen ulkoasun 
siistimiseen ja 9,000 markkaa huutokauppakamarin huoneiston kuntoon-
panemiseen. 

Asiaa esiteltäessä kaupunginvaltuusto päätti6) kehoittaa talousarvio-
valiokuntaa merkitsemään vuoden 1884 talousarvioehdotukseen tätä tar-
koitusta varten 12,000 markan määrärahan. Valtuusto merkitsikin talous-
arvion järjestelyssä tämän määrärahan mainittuun talousarvioon. 

Tullikamarin uusi huoneisto. Tullikamari oli rahatoimikamarilta ano-
nut, että toimenpiteisiin ryhdyttäisiin uuden huoneiston vuokraamiseksi 
sille Pohj. esplanaadikadun talosta n:o 3. Rahatoimikamarin puollettua 
kaupunginvaltuustolle tullikamarin esitystä valtuusto päätti 7) valtuuttaa 
rahatoimikamarin vuokraamaan mainitusta talosta tullikamarille kolmeksi 
vuodeksi 5,000 markan vuosivuokrasta seitsemän huonetta ja keittiön 

Valt. pöytäk. 29 p. jouluk. 1 §. — 2 ) S:n 9 p. lokak. 9 §. — 3 ) Ks. s. 273. — 
4) Ks. s. 288. — 5) Valt. pain. asiakirj. n:o 12. — 6) Valt. pöytäk. 11 p. jouluk, 
9 §. — 7) S:n 23 p. lokak. 7 §. 
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käsittävän, alimmassa kerroksessa sijaitsevan huoneiston ynnä halkovajan. 
Huoneista luovutettaisiin kuitenkin rahatoimikamarin ehdotuksen mukai-
sesti yksi kaasuntarkastajan toimistoksi ja toinen tullipalvelijaston päi-
vystyshuoneeksi, joten näihin tarkoituksiin aikaisemmin muualta vuokrat-
tujen huoneiden vuokrat, yhteensä 900 markkaa, säästyisivät. 

Poliisikamarin huoneiston laajentaminen. Poliisikamari oli rahatoimi-
kamarilta anonut, että sen raatihuoneessa olevan huoneiston laajentaminen, 
josta kaupunginvaltuusto aikaisemmin oli tehnyt päätöksen pantaisiin 
toimeen heti ja riippumatta muista mainitussa talossa suoritettavista 
muutostöistä. Tämän johdosta rahatoimikamari anoi kaupunginvaltuus-
tolta valtuutusta poliisikamarin pyytämien rakennusmuutosten suo-
rittamiseen raatihuoneessa. Asiaa esiteltäessä kaupunginvaltuusto kuiten-
kin antoi2) kysymyksen tällä kertaa raueta. 

Myöhemmin läänin kuvernööri pyysi kaupunginvaltuuston selitystä 
poliisikamarin hänelle tekemästä ilmoituksesta, joka koski kamarin lisä-
tilan tarvetta. Koska tämän asian lopullinen ratkaiseminen oli riippuvai-
nen raatihuoneen uudesti- ja muutosrakennuskysymyksestä, jonka ei otak-
suttu tulevan ratkaistuksi lähitulevaisuudessa, valtuusto päätti3) val-
tuuttaa rahatoimikamarin yksissä neuvoin kaupungin poliisikamarin kanssa 
kesäkuun 1 p:ään 1884 vuokraamaan joitakin huoneita poliisikamarin tar-
peiden tyydyttämiseksi ja myöntää tähän tarkoitukseen enintään 1,000 
markan suuruisen määrärahan, ja oli valtuuston selityksessä annettava 
tästä tieto kuvernöörille. 

Uusi huoneisto reaalikoululle. Reaalikoulun rehtori oli maistraatille 
osoitetussa kirjelmässä anonut toimenpidettä sopivamman huoneiston 
hankkimiseksi mainitulle oppilaitokselle. Maistraatin puollettua tätä esi-
tystä kaupunginvaltuusto valtuutti4) rahatoimikamarin yksissä neuvoin 
rehtorin kanssa vuokraamaan koululle sopivan huoneiston, jos sellainen 
voitiin saada. 

Rakennuskonttorin huoneiston laajentaminen. Rahatoimikamarin esi-
tyksestä kaupunginvaltuusto päätti 5), että rakennuskonttorin huoneiston 
laajentamiseksi heti oli vuokrattava yksi huone vuokravuoden loppuun, 
kesäkuun 1 p:ään, 300 markan vuosivuokran mukaisesta vuokrasta sekä 
että mainitun konttorin vuokramäärärahaa seuraavaksi vuokravuodeksi 
oli lisättävä 400 markkaa. 

Huoneiden luovuttaminen kansankirjastotalosta. Suomen Taideyhdis-
tyksen johtokunta oli kaupunginvaltuustolle osoitetussa, rahatoimikama-
riin jätetyssä kirjelmässä anonut saada 1,500 markan vuosivuokrasta edel-
leen vuodeksi eteenpäin kesäkuun 1 p:stä lukien pitää hallussaan kansankir-
jastotalon toisen kerroksen parvekkeen ja itäisen kulmahuoneen kummankin 
osapuolen ollessa oikeutettu määrätyn ajan kuluessa ennen vuokrakauden 
päättymistä sanomaan irti vuokrasopimuksen. Sen jälkeen pyydetyssä 
lausunnossa kansankirjaston ja lukusalin toimikunta kuitenkin oli ehdotta-
nut, että mainittu kulmahuone luovutettaisiin kansankirjastonhoitajan 
asunnoksi ja ainoastaan parveke vuokrattaisiin taideyhdistykselle ja että 
toimikunta saisi tehdä taideyhdistyksen kanssa vuokrasopimuksen ja mer-
kitä siihen ne ehdot, joita se piti kirjaston kannalta välttämättöminä. 
Rahatoimikamarin ehdotuksesta valtuusto kuitenkin päätti 6) valtuuttaa 

Ks. s. 167. — 2 ) Valt. pöytäk. 10 p. huhtk . 1 §. — 3) S:n 23 p. lokak. 8 §. — 
4) S:n 11 p. jouluk. 10 §. — 5) S:n 20 p. helmik. 16 §. — 6 ) S:n 15 p. toukok. 14 §. 
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kamarin edellä mainituksi ajaksi ja edellä mainituin ehdoin vuokraamaan 
sekä parvekkeen että kulmahuoneen, ja oli sopimus katsottava pidennetyksi 
vuodeksi eteenpäin, ellei sitä jommaltakummalta taholta sanottu irti 
ennen maaliskuun 1 p:ää. 

4. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

Luettelo kaupungin maatiluksista, huvila-alueista y. m. Rahatoimi-
kamarin esityksestä kaupunginvaltuusto v a l t u u t t i k a m a r i n kääntymään 
sopivan ja asiaa harrastavan henkilön puoleen, joka kamarin valvonnan 
alaisena keräisi tarpeelliset tiedot täydellisen ja luotettavan luettelon 
aikaansaamiseksi kaupunginasemakaavan ulkopuolella olevista kaupungille 
kuuluvista maatiluksista, huvila-alueista ja paikoista, ja myönsi tähän 
tarkoitukseen enintään 1,000 markan määrärahan. 

Kaupungin kiinteän omaisuuden katselmus. Kaupungin kiinteän omai-
suuden katselmusmiehiksi kaupunginvaltuusto valitsi2) vtt Höijerin ja 
Grönqvistin sekä heidän varamiehekseen vtn Tallqvistin. 

Vesijohdon ulottaminen kunnalliseen sairaalaan. Kaupungininsinöörin 
esityksestä, jota rahatoimikamari oli puoltanut, kaupunginvaltuusto 
päätti3) Lugnet-huvilan alueelle rakennettavaksi määrätyn kunnallisen 
sairaalan tarpeen tyydyttämiseksi antaa jatkaa kaupungin vesijohtoa 
Lastenkodinkadun alitse Ruoholahdenkadulta Työmiehenkadulle sekä 
myöntää tähän tarkoitukseen 5,100 markan määrärahan. 

Vesipostien järjestäminen Länt. viertotien varrelle. Lukuisten Länt. 
viertotien varrella sijaitsevien huvilain omistajain maistraatille esittämän 
anomuksen, että mainitun viertotien tienoille järjestettäisiin joitakin 
pääasiallisesti vähävaraisen väestön käytettäväksi tarkoitettuja maksutto-
mia vesiposteja, kaupunginvaltuusto ensin lähetettyään 4) sen talousar-
viovaliokuntaan tämän mietinnössään 5) antaman epäävän lausunnon mu-
kaisesti vuoden 1884 talousarvion järjestelyssä hylkäsi6). 

Aleksanterinkadun tason korottaminen y. m. Maistraatin kaupunginval-
tuustolle tekemän esityksen, joka koski Aleksanterinkadun täyttämistä, 
loivasti kaltevien ajoteiden järjestämistä sen jälkeen tältä kadulta pitkin 
alempana sijaitsevia Kluuvi- ja Mikaelinkatuja sekä viemärikanavain 
rakentamista mainittuihin katuihin, mihin esitykseen liittyi yhteensä 
47,000 markkaan päättyvä kustannusarvio, valtuusto ensin lähetti4) 
talousarviovaliokuntaan. Tämän mietinnössään 5) puollettua määrärahan 
myöntämistä puheena olevaan tarkoitukseen valtuusto talousarvion 
käsittelyssä päätti7) ottaa kaupungin vuoden 1884 talousarvioon 26,460 
markan suuruisen määrärahan Aleksanterinkadun täyttämiseen ja 20,540 
markan määrärahan viemärikanavain rakentamiseen Aleksanterin-, Kluuvi-
ja Mikaelinkatuihin. 

Erinäisten Senaatintorin ja Fabianinkadun o sain uudestikiveäminen. 
Rahatoimikamarin esityksestä kaupunginvaltuusto päätti8), että vuoden 
varrella suoritettavaksi määrätty Senaatintorin osan ja Esplanaadikatujen 
välisen Fabianinkadun uudestikiveämiseen oli käytettävä lajiteltuja, tasa-

x) Valt. pöytäk. 25 p. syysk. 4 §. — 2) S:n 9 p. tammik. 2 §. — 3) S:n 5 p. kesäk. 
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