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sestä bensiini njakeluasemalla ja tarkoin nouda t tamaan kaikkia viranomaisten 
an tamia jär jes tys- y. m. määräyksiä sekä p i tämään kaupan tavaraa , joka hin-
nal taan ja laadul taan vastasi paikkakunnalla muuten myytävää samaa tava-
raa. 

Etelä-Suomen voimaosakeyhtiön johdot. Etelä-Suomen voimaosakeyhtiön 
i lmoitet tua, e t tä sen l inja-aukea oli jou tunu t Puodinkylän ja Hert toniemen 
tilain maalla käynnissä olevien maan- ja rautat ietöiden tielle ja t ähän viitaten 
anot tua saada vetää johtonsa uu t t a l injaa myöten osaksi kaupunkiin yhdis-
t e tyn alueen, osaksi t ä m ä n ulkopuolella olevien, kaupungin omistamien aluei-
den kaut ta , kaupunginval tuusto pää t t i x ) myöntyen yhtiön anomukseen 
oikeuttaa t ä m ä n vetämään johtonsa Kulosaaresta Must ikkamaan ja Sörnäis-
ten niemekkeen yli kaupungin sähkölaitokseen rakennuskonttorin kaupungin-
asemakaavaosaston laat iman, n:olla 1,292 merkityn kar tan ta rkemmin osoit-
tamalla taval la seuraavin ehdoin: 

a) jollei kaupungin ja voimayhtiön välisen joulukuun 31 p:nä 1931 päät -
tyvän hankintasopimuksen sijaan tehdä uu t t a sopimusta, on yhtiön kuuden 
kuukauden ku lu t t aa ilmoituksen saamisesta poistet tava johtonsa kaupun-
kiin yhdis te tyl tä alueelta; 

b) alueen vuosivuokra määrä tään 5 markaksi ja vuokra-aika kes tämään 
niin kauan kuin yhtiö uuden sopimuksen mukaan hankkii sähkövoimaa kau-
pungin sähkölaitokselle; 

c) voimayhtiö s i toutuu omalla kustannuksellaan suor i t tamaan kaikki 
ne johtojen siirrot, jo tka voivat tulla kysymykseen sekä tällä e t tä muilla kau-
pungin omistamalla maalla olevilla l injan osilla, o t t ama t t a huomioon, kumpi 
sopimuspuoli on mahdollisia muutoksia vaat inut , sekä korvaa arvioinnin 
mukaan kaupungille kaikki näistä töistä sille aiheutuneet vahingot, kuten kaa-
detut puut y. m., minkä ohessa yhtiön on noudate t tava kaupungin viranomais-
ten puheenalaisten töiden suorit tamisesta antamia tarkempia määräyksiä; 

d) johtoaukeaa rakennettaessa on yhtiön ote t tava huomioon rautat ie-
hallituksen an tamat , rautat ienalueen leikkaamista koskevat määräykset sekä 
a l is tut tava nouda t tamaan t ä s tä asiasta vastedes ehkä annet tavia muu te t t u j a 
määräyksiä. Nämäkin työ t yhtiö suori t taa omalla kustannuksellaan; sekä 

e) voimayhtiö s i toutuu kus tan tamaan sen omissa sekä puhelinyhtiöiden 
laitteissa tarpeellisiksi käyvä t muutokset , j o t t a vältettäisiin vahingolliset 
häiriöt Puodinkylän, Hert toniemen, Kulosaaren ja Helsingin kaksilankaisissa 
puhelinj ohdoissa. 

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä mää-
rättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä 

ja kunnossapitoa koskevat kysymykset. 

Kaupungin virastojen, hallitusten ja lautakuntain huoneistot. Kaupungin-
hallitus lähetti valtuustolle esi tyksen 2) eräiden kaupungin virastojen ja lai-
tosten muut tamises ta uusiin huoneistoihin ja lausui siinä, e t tä hallitus ehdo-
tus t a laatiessaan ensi sijassa oli pyrkinyt j ä r j es tämään lisätilaa sellaisille 
virastoille, joissa t i lanahtaus oli ollut suurin. Kui tenkin oli t ä m ä n ohessa 

Kvsto 26 p. elok. 29 §. :—2) Kvston pain. asiakirj. n:o 3. 



20 I. · Kaupunginvaltuusto. 20 

ote t tu huomioon, e t tä huoneistojen jär jestelyn t äy ty i jäädä väliaikaiseksi, 
kunnes oli t e h t y lopullinen päätös kauan suunnitel tujen virastotalon, kau-
pungintalon, keskuspoliisitalon ja raatihuoneen rakentamisesta . 

Kaupunginhall i tuksen ehdotuksen mukaan mais t raat t i sekä rakennustar-
kastuskonttor i siirrettäisiin Aleksanterinkadun taloon n:o 26, joka siihen asti 
oli ollut keskuspoliisin, liikennepoliisin ja raittiuspoliisin hallussa, ja sen raati-
huoneessa olevat huoneistot luovutettaisi in raastuvanoikeudelle. 

Poliisilaitoksen edellä mainituille osastoille, poliisin ratsastavalle osas-
tolle ja poliisikoululle luovutettaisi in viisi Sofiankadun puoleista kerrosta ent. 
Stockmannin talosta, minkä lisäksi ullakkokerrokseen mahdollisesti sisus-
tettaisiin voimistelusali. Poliisilaitoksen etsivä osasto saisi raatihuoneen 
Sofiankadun puoleisessa läntisessä siipirakennuksessa sijaitsevien huoneit-
tensa lisäksi käyte t täväkseen ra tsas tavan poliisin siirtyessä toisaalle vapautu-
va t huoneet sekä erään talonmiehenhuoneiston. 

Verotusvalmistelukunnalle varat t i in ehdotuksessa Aleksanterinkadun 
n:ossa 28 sijaitsevan ent. Stockmannin talon koko ensimmäinen ja toinen 
kerros. Saman talon kolmannen kerroksen kaupunginhall i tus ehdott i luo-
vute t tavaks i henkikirjoit tajal le ja lastensuojelulautakunnalle ja osan nel-
j ä t t ä kerrosta mahdollisesti lastentarhain kanslialle, kun taas loput viimeksi 
maini tusta kerroksesta sekä kolmannessa kerroksessa valopihaan päin oleva 
ka t e t t u parveke jäisivät käy t t ämä t t ä . 

, Kaupungintalossa sijoitettaisiin hallituksen ehdotuksen mukaan kiin-
te is tölautakunta ja kiinteistötoimisto alaosastoineen rakennuksen itäosan 
ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen kerrokseen, rakennuskonttor in huone-
rakennusosasto rakennuksen länsiosan kolmanteen kerrokseen, tilastotoi-
misto revisionikonttorin entiseen huoneistoon, toisen kerroksen Sofiankadun 
puoleiseen osaan, minkä lisäksi toimistolle luovutettaisiin tulenkestävä holvi 
j a tarpeelliset kellarit, kaupunginhall i tus ensimmäisen ja toisen kerroksen 
länsiosaan sekä kaupunginval tuuston istuntosali ja tarpeelliset ryhmien ko-
koushuoneet ent. seurahuoneen juhlakerroksessa oleviin rahatoimiston huo-
neistoihin. 

Edellyt täen, e t tä kaupunki osti Helsingin osakepankin Pohj . Esplanaadi-
kadun n:ossa 15 sijaitsevan talon 1), hallitus ehdotti , e t tä koko t ä m ä rakennus 
varattaisi in rahatoimistolle lukuun o t t ama t t a ainoastaan pohjoisen siipi-
rakennuksen kolmat ta kerrosta, joka olisi va ra t t ava revisionikonttorille. 
Vä l t t ämät tömän, mukavan yhteyden aikaansaamiseksi kaupunginhall i tuksen 
ja rahatoimiston välille olisi kuitenkin rakennet tava silta kaupungintalosta 
rahatoimiston rakennukseen. 

Kaupunginhall i tuksen ehdotuksen to teut tamises ta arvioitiin aiheutuvan 
kus tannuksia 196,000 markkaa raastuvanoikeuden huoneistojen osalta, 
807,000 markkaa maistraatil le luovute tun rakennuksen osalta, missä porras-
käytävä oli rakennet tava uudestaan ja mihin järjestettäisi in keskuslämmi-
tys , 2,247,000 markkaa ent. Stockmannin talon huoneistojen osalta, 1,036,000 
markkaa kaupungintalon osalta, ensi sijassa kaupunginval tuuston huoneis-
toista, joissa m. m. keskuslämmitys ja parket t i la t t ia t oli uudestaan teetet-
tävä , sekä 100,000 markkaa rahatoimiston ja revisionikonttorin huoneistojen 
osalta. 

Kaupunginval tuus to hyväksyi 2 ) kaupunginhall i tuksen ehdotuksen huo-
neistojen osoittamisesta edellä mainituille kaupungin virastoille sekä niissä 

Ks. tätä kert. s. 7. — 2) Kvsto 18 p. maalisk. 7 §. 
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suori tet tavista korjaustöistä ja oikeutti hallituksen käy t t ämään t ämän ehdo-
tuksen toteut tamiseen kaupungintaloon sekä Osakeyhtiö Stockmannilta ostet-
tuihin kiinteistöihin jär jes te t tävien virastohuoneistojen sisustamista var ten 
talousarvioon merkityn määrärahan, 4,370,000 markkaa. 

Hemgärdin lastentarhan huoneisto. Kaupunginval tuus to e p ä s i l a s t e n -
tarhain johtokunnan anomuksen, e t tä Hemgärdin lastentarhalle vuokrat ta i -
siin huoneisto Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 4:n omistamasta 
Mäkelänkadun talosta n: o 45. 

Helsingin käsityökoulun huoneisto. Helsingin käsityökoulun anot tua, 
e t tä sen kutomolle ja ompelimolle vuokrattaisi in huoneisto Töölönkadun ton-
tillä n:o 28 sijaitsevasta ammattienedistämislai toksen talosta kaupungin-
hallitus oli ollut sitä mieltä, e t tä kaupungin mikäli mahdollista tuli vä l t tää 
uusien huoneistojen vuokraamista , mu t t a e t tä koululle sensijaan voitiin osoit-
t aa huoneisto Kansakoulukadun varrella olevasta uudesta ammat t ikoulu-
talosta, jonka ullakkokerroksen länsiosassa oli n. 142 m2:n laajuinen k ä y t t ä -
mätön ja ainoastaan osaksi sisustettu sali, minkä lisäksi koulun ompelimolle 
voitaisiin luovut taa kaksi samassa kerroksessa olevaa yhden huoneen ja keit-
tiön huoneistoa. Koska asia oli kiireellinen, koulu kun jo syyskuun 1 p:nä t a r -
vitsi uuden huoneiston, kaupunginhalli tus oli an tanu t ryh tyä puheena olevan 
huoneiston sisustustöihin ja anoi, e t tä kaupunginval tuusto hyväksyisi t ä m ä n 
toimenpiteen. Valtuusto hyväksyi2) hallituksen esityksen samalla pää t täen 
toistaiseksi luovut taa edellä maini tu t Kansakoulukadun ammat t ikouluta lon 
ullakkokerroksen länsiosan huoneistot Helsingin käsityökoulun käyte t täväks i 
sekä myöntää vuoden tilierotuksesta 25,000 markan määrärahan niiden kun-
nostamiseen. 

Verhoili]a-ammattikoulun avustaminen. Verhoil i ja-ammattikoulun anot-
tua , e t tä kaupunki ottaisi koulun haltuunsa, ja s i t temmin muu te t t ua ano-
mustaan siten, e t tä kaupunki myöntäisi sille vuotuisen avustuksen, ammat t i -
opetuslaitosten johtokunta esityksestä antamassaan lausunnossa oli p i tänyt 
mainitun koulun yhdistämistä valmistavaan poikain ammat t ikouluun hyvin 
suotavana. Koska t ä m ä kui tenkaan ei käyny t päinsä sen johdosta, e t tä vii-
meksi maini tun koulun huoneistossa ei ollut tilaa uudelle osastolle, kaupun-
ginvaltuusto pää t t i 3 ) avustaa verhoil i ja-ammatt ikoulua toistaiseksi luovut ta-
malla vuokrat tomast i sen käyte t täväks i kaupungin omistamassa Heikinkadun 
talossa n:o 17 sijaitsevan huoneiston elokuun 1 p:stä lukien. 

Korkeasaaren ravintola. Kaupunginval tuus to epäsi 4 ) kaupunginhalli-
tuksen esityksen Korkeasaaren ravintolan vuokraamisesta keskuskeittolalle. 

Määräraha teurastamolle. Teurastamon rakennustoimikunnan käyte t tä -
väksi myönnett i in 5) aikaisemmin osoitet tujen 9,500,000 markan lisäksi kau-
punginkassasta 10,000,000 markan suuruinen ennakkomäärä, jonka tuli sisäl-
tyä vuoden 1932 talousarvioon merki t tävään teuras tamon rakennusmäärä-
rahaan. 

Asuinrakennuksen rakentaminen kulkutautisairaalan alueelle. Täy t t äen 
kaupunginval tuuston an taman teh tävän 6) kaupungin yleisten töiden hallitus 
lähetti valtuustolle kolmet uudet vaihtoehtoiset piirustukset kulkutautisai-
raalan alueelle rakennet tavaa asuinrakennusta varten. Näistä piirustuksista 
ensimmäiset käsi t t ivät viisikerroksisen, 122 huonet ta sisältävän rakennuksen, 
toiset nelikerroksisen, 116 huonet ta sisältävän ja kolmannet nelikerroksisen, 

x) Kvsto 17 p. kesäk. 11 §; ks. myös tätä kert. s. 23. — 2) S:n 26 p. elok. 17 §. 
— 3) S:n 16 p. jouluk. 22 §. — 4) S:n 18 p. maalisk. 8 §. — 5) S:n26 p. elok. 26§.— 
6) Ks. v:n 1930 kert. s. 30. 
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99 huonet ta sisältävän rakennuksen. Samalla hallitus lausui, e t tä se samoin 
kuin kaupunginarkki teht i ja kaupungin sairaalain hallitus puolestaan kanna t t i 
alkuperäisten luonnospiirustusten hyväksymistä , joiden mukaan kyseinen 
asuinrakennus tehtäisiin viisikerroksiseksi 60 metrin pituisin julkisivuin ja 
sisältäisi 144 huonet ta . Tämän suunnitelman to teut tamisen arvioitiin tule-
van maksamaan 6,984,000 markkaa lasket tuna 360 markan yksikköhinnan 
mukaan m3:ltä. Kaupunginval tuusto , joka katsoi selvitetyn, ettei pienempi 
rakennus tyydyt tä i s i t a rve t ta , p ä ä t t i k a u p u n g i n yleisten töiden hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti hyväksyä ensiksi laadi tut luonnospiirustukset kulku-
taut isairaalan alueelle t ee te t t ävää 144 huonet ta käs i t tävää asuinrakennusta 
varten. Hallitukselle annett i in tehtäväksi näiden perusteella ja mahdollisim-
man suurta säästäväisyyt tä noudat taen laatia rakennuksen pääpiirustukset ja 
kustannusarvio. 

Kivelän sairaalan uudisrakennukset. Kaupunginval tuuston an taman 
teh tävän 2) mukaisesti rakennuskonttorin huonerakennusosasto oli laa t inut 
pääpiirustukset ja kustannusarvion Kivelän sairaalan henkilökunnan asuin-
rakennusta ja yh tä sairaspaviljonkia varten. Ensiksi mainitun rakennuksen 
asemapiirroksesta ilmeni, e t tä sairaala-alueen pohjoisraja oli siirretty jonkin 
verran pohjoisemmaksi, jo t ta rakennus voitaisiin sijoit taa käytännöllisemmin 
ja arkkitehtoonisesti edullisemmin. Asuinrakennus oli suunniteltu käsi t tä-
mään viisi kerrosta sekä kellarikerroksen, ja sen rakennuskuut io oli 28,980 m3 . 
Kellarikerrokseen oli s i joi tet tu katt i lahuone, polt toainevarasto, huoneet 
röntgenkojei ta ja puhelinkeskuksen koneistoa sekä l i inavaatevarastoa varten, 
pesunlaji t teluhuone, apteekkitavarain varastohuone, henkilökunnan kylpy-
huoneita, pesutupa, mankeli- ja silityshuone sekä ruokalaa varten tarpeelli-
set kellarit; ensimmäisessä kerroksessa olivat sairaalan poliklinikka ja röntgen-
osasto, joh ta jan ja ylilääkärin huoneet, puhelinkeskus sekä henkilökunnan 
asuinhuoneita, teekeittiö, huuhteluhuone, kylpyhuoneita y.m., toisessa, kol-
mannessa, neljännessä ja viidennessä kerroksessa sairaanhoitajat tar ien huo-
neita, kokoushuoneita, teekeittiö, huuhteluhuone, kylpyhuoneita y. m. sekä 
kaksi apulaislääkärien huoneistoa. Sairaspavilj onki tulisi niinikään käsi t tä-
mään viisi kerrosta sekä kellarikerroksen, ja eri kerrokset tulisivat sisältä-
mään: kellarikerros huoneen potilaiden vaat te i ta varten, potilaiden kylpy-
osaston, vastaanottokylpyosaston, desinfioimislaitoksen, ruumishuoneen y.m., 
ensimmäinen kerros sairasosastot 23 ja 25 potilaalle, toinen, kolmas ja neljäs 
kerros jokainen kaksi 27 potilaalle ta rkoi te t tua sairasosastoa sekä viides ker-
ros 9 potilaalle ta rkoi te tun sairasosaston, sairaalan laboratorion ja valohoito-
osaston sekä suurehkon makuuhallin. Paviljongin hoitopaikkain kokonais-
määrä tulisi olemaan 219 ja sen kuutiosisällys 24,500 m3 . Koko rakennusyri-
tyksen kustannusarvio päät ty i 19,045,400 markkaan, mistä 10,404,000 mark-
kaa tuli asuinrakennuksen, 8,310,000 markkaa sairaspavilj ongin, 240,700 
markkaa rakennusten välisen osaksi maanalaisen yhdyskäytävän ja 90,700 
markkaa ulkojohtojen osalle. Edellä maini t tuun summaan ei s isäl tynyt sisus-
tus- ja kalustomenoja. 

Kaupunginval tuus to hyväksy i 3 ) edellä maini tut Kivelän sairaalan hen-
kilökunnan asuinrakennuksen sekä sairaspavilj ongin pääpiirustukset ja näi-
den rakennusten kustannusarvion, joka päät ty i 19,045,400 markkaan. Samalla 
kaupungin yleisten töiden hallitusta kehoitettiin työpiirustuksia laadittaessa 

!) Kvsto 1 p. huhtik. 8 §. — 2) Ks. v:n 1930 kert. s. 29. — 3) Kvsto 22 p. 
huhtik. 11 §. 
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ja rakennustöi tä suoritettaessa mikäli mahdollista nouda t tamaan säästäväi-
syy t t ä ja tarkoi tuksenmukaisuut ta . Vuoden 1932 menosääntöön oli t ä t ä 
ta rkoi tus ta var ten merki t tävä 17,045,400 markan si ir tomääräraha, josta 
8,000,000 markkaa sai käy t t ä ä ennakolta kuluvana vuonna. Edelleen val-
tuus to määräsi, e t tä työ t sai aloit taa vas ta kaupunginhalli tuksen annet tua 
siihen luvan. 

Aidatun askartelualueen ja lepohallin järjestämiseksi Sofianlehdon pien-
tenlastenkodin alueelle kaupunginval tuusto m y ö n s i s e k a l a i s t e n menojen 
pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan 64,600 markkaa. 

Kunnalliset työväenasunnot. Karhulant ien kunnallisten työväenasuntojen 
pihamaan tasoi tusta var ten kaupunginval tuusto myönsi 2 ) vuoden tiliero-
tuksesta 3,771: 95 markan suuruisen määrärahan. 

Uuden koulutalon rakennuttaminen ruotsinkielisille kansakouluille. Kau-
punginvaltuuston pää t e t tyä 3 ) rakennut taa kortteliin n:o 702 koulutalon ruot-
sinkielisten kansakoulujen tarpeisiin kaupunginarkki teht i oli laat inut pu-
heena olevan rakennuksen luonnospiirustukset niihin liittyvine 8,917,000 
markkaan päät tyvine kustannusarvioineen. Kaupungin yleisten töiden halli-
t u s katsoi kuitenkin, e t tä rakennusohjelmaa oli supistet tava, ja myöskin 
koulujen johtokunta , jonka lausunto oli hanki t tu , ehdotti eräitä muutoks ia 4 ) 
kustannusten vähentämiseksi. Tämän johdosta rahatoimikamari asetti eri-
tyisen komitean selvittelemään t ä t ä kysymystä sekä an tamaan lausunnon 
lastentarhain johtokunnan tekemästä ehdotuksesta, e t tä Hermannin Hemgärd-
nimiselle lastentarhalle järjestet täisi in huoneisto puheena olevaan kansa-
koulutaloon. Sit temmin antamassaan lausunnossa4) komitea lausui, e t tä kau-
punginarkkitehdin ehdot tama koulukylpylä, jota kaupungin yleisten töiden 
hallitus oli p i tänyt ta rpee t tomana, olisi rakennet tava, koska se ei vaa t inut 
paljon ti laa eikä sanot tavast i l isännyt koulutalon rakennuskustannuksia sekä 
koska ei ollut syytä pelätä sen vahingoit tavan rakennusta . Sitävastoin komi-
tea oli samaa mieltä kuin hallitus siitä, e t tä käytäväin leveys voitiin· vähen-
t ää 4 metristä 3.5 metriin, e t tä veistosalien samoinkuin ensimmäisen kerrok-
sen porrashallin mi t tasuhte i ta niinikään voitiin supistaa sekä e t tä voimistelu-
sali, jonka pinta-ala ei a l i t tanut n. 11 x 18 m, oli r i i t tävän suuri. Voimistelu-
salin yhteyteen suunnitellun näy t t ämön kaupungin yleisten töiden hallitus 
oli t ah tonu t poistaa, mu t t a komitea piti sitä tarpeellisena juhlatilaisuuksien 
kasvatuksellisesti tärkei tä esityksiä ja näy tän tö jä varten ja huomautt i , e t tä 
sitä sillävälin voitiin käy t t ää voimistelutelineiden säilyttämiseen. Hallituksen 
ehdotukseen, e t tä luonnontieteen opetukseen käy te t t ävää tilaa vähennettäi-
siin, komitea ei voinut yhtyä . Omasta puolestaan komitea ehdotti , e t tä voi-
mistelusalin t akana olevat por taa t ja näy t t ämön takana olevat huoneet jä te t -
täisiin pois, ellei niiden sijaan voitu jä r jes tää oppisalia tai muu ta koululle ta r -
peellista huonetta, josta silloin voisi olla ovi näyttämölle ja joka mahdollisten 
näytäntöjen aikana voisi olla esiintyjäin pukuhuoneena, e t tä luokkahuoneit-
ten mi t tasuhteet vähennettäisiin esim. n. 6.5 X 9.6 mäin sekä e t tä piirustus-
salia ei sijoitettaisi etelänpuolelle. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 
ehdot tamista supistuksista komitea voi hyväksyä tuberkuloottisille lapsille 
ta rkoi te t tu jen huoneitten poistamisen. 

Lastentarhain johtokunnan anomuksesta, e t tä uudesta kansakoulutalosta 
varattaisi in huoneisto lastentarhalle, komitea oli sitä mieltä, e t tä kyseinen 

*) Kvsto 11 p. helmi k. 14 §. — 2) S:n 14 p. tammik. 6 §. — 3) Ks. vin 1928 
kert. s. 23 ja 32. — 4) Kvston pain. asiakirj. n:o 12 v:lta 1930. 
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las tentarha paremmin sopi si joi tet tavaksi Toukolan entiseen kansakoulu-
taloon, joka suorit tamalla eräitä vähäisiä ja huokeita muutostöi tä saataisiin 
täysin t ä t ä ta rkoi tus ta vastaavaksi . 

Rahatoimikamar i antoi sen jälkeen kaupungin yleisten töiden hallituk-
selle tehtäväksi antaa laatia uudet luonnospiirustukset komitean ehdot taman 
supistetun rakennusohjelman mukaisesti. Hallitus lähettikin s i t temmin kau-
punginarkkitehdin laa t imat piirustukset, joissa komitean kaikki ehdotukset 
oli o te t tu huomioon lukuun o t t ama t t a piirustussalin sijoitusta, missä kohdin 
komitean toivomuksia ei ollut voitu noudat taa . Rakennuskuutio, joka aikai-
sempien piirustusten mukaan oli ollut 24,100 m3, oli supistunut 22,300 m3:iin 
ja arvioidut kus tannukset alentuneet 1,112,000 markkaa, mikä vähennys 
kuitenkin osaksi johtui siitä, e t tä yksikköhinta, joka aikaisemmin oli lasket tu 
370 markaksi, nyt voitiin arvioida 350 markaksi m3:lta. 

Kaupunginhall i tus lähett i kaikki asian johdosta syntyneet as iakir ja t 
kaupunginvaltuustolle ja i lmoit t i 1) samalla, e t tä se puolestaan hyväksyi ne 
tulokset, joihin asiaa valmistelleet viranomaiset olivat tulleet. Tässä yhtey-
dessä hallitus huomautt i , e t tä kansakoulujen voimistelusaleja yhä enemmän 
oli luovute t tu yksityisten yhdistysten käytet täviksi , mistä kouluille t ietenkin 
oli ollut hai t taa , ei kui tenkaan niin suurta , et tä sen vuoksi olisi ollut vä l t tä -
mä tön tä luopua täl lä tavoin tukemas ta kansanterveydelle niin t ä rkeä tä voi-
mistelut oimintaa. Mut ta uusia kansakoulutaloja suunniteltaessa oli syytä 
ot taa huomioon voimistelusalien edellä maini t tu käyt tö . Salit pitäisi voida 
kokonaan eristää muusta kouluhuoneistosta, niille olisi j ä r jes te t tävä eri sisään-
käy tävä ja niiden yhteyteen ti laa yhdistysten yksityisten voimisteluvälinei-
den säi lyt tämistä varten, mieluimmin myöskin eri peseytymishuoneet vie-
raille voimistelijoille. 

Asiaa esiteltäessä kaupunginval tuusto pää t t i 2 ) hyväksyä kaupungin-
arkkitehdin myöhemmin laat imat kortteliin n:o 702 rakennet tavan ruotsin-
kielisen kansakoulutalon luonnospiirustukset sekä antaa kaupungin yleisten 
töiden hallitukselle tehtäväksi laadi t taa kyseisen rakennuksen pääpiirustukset 
ja kustannusarvion, joita laadittaessa hallituksen tuli pyrkiä edelleenkin 
supistamaan kustannuksia, kuitenkin ottaen huomioon, ettei koulutalon ta r -
koituksenmukaisuus jou tunut siitä kärsimään. 

Rakennuskont tor in huonerakennusosasto laati sen jälkeen pyydety t pää-
piirustukset, jotka perustuivat edellä mainit tuihin kaupunginval tuuston 
hyväksymiin luonnospiirustuksiin ja joita laadittaessa oli o te t tu huomioon 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan eräihin yksityiskohtiin kohdista-
mat huomautukset . Kustannusarvio päät ty i 7,100,000 markkaan, mikä vas-
tasi 318 markkaa m3:ltä, ja oli laadi t tu edellyttäen uu t t a kansakoulutaloa 
rakennettaessa noudate t tavan samaa rakennustasoa kuin aikaisemmissa 
kansakoulurakennuksissa. Tasoitustöihin tarvi t t i in lisäksi 315,000 markkaa. 

Kaupunginval tuus to hyväksyi 3) edellä maini tu t kortteliin n:o 702 raken-
net tavan uuden ruotsinkielisen kansakoulun pääpiirustukset ja sen 7,415,000 
markkaan pää t tyvän kustannusarvion. 

Kellosaaren lentosatama. Kaupunginval tuus to päät t i 4), e t tä Kellosaareen 
rakennettaisiin lentoliikennettä varten toimistorakennus pääasiallisesti kau-
pungin yleisten töiden hallituksen lähet tämän, yksikerroksisen puurakennuk-
sen käs i t tävän ehdotuksen mukaisesti ja n. 650,000 markaksi arvioiduin kus-

!) Kvston pain. asiakirj. nro 4. — 2) Kvsto 22 p. huhtik. 10 §. — 3) S:n 27 p. 
toukok. 14 §. — 4) S:n 25 p. helmik. 8 §. 
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tannuksin . Mainitulle hallitukselle annetti in tehtäväks i antaa laatia raken-
nuksen pääpiirustukset ynnä yksityiskohtainen kustannusarvio sekä aika-
naan lähet tää ne kaupunginval tuuston vahvistet taviksi . 

Kesäkuun 17 p:nä kaupunginval tuusto hyväksyi 1 ) hallituksen edellä 
maini tun toimeksiannon nojalla laad i t tamat pääpiirustukset 650,000 mark-
kaan pää t tyvine kustannusarvioineen. 

Rakennuskonttorin työpaja- ja varastorakennukset. Kaupunginval tuus ton 
hyväksy t tyä 2 ) Toukolaan rakennet tavien rakennuskonttorin uusien työpa ja -
ja varastorakennusten rakennusohjelman oli i lmennyt, e t tä työpa ja rakennuk-
sen alle tuleva kellaritila helposti voitiin sisustaa auto vajaksi ja varasto-
huoneeksi, mistä olisi kustannuksia 152,870 markkaa , ja suunnitel tu varasto-
rakennus, jonka a iheut tamat kus tannukset oli arvioitu 328,000 markaksi, sen 
sijaan j ä t t ää raken tamat ta . Aikaisemmin vahvis tetun ohjelman lisäksi oli 
kuitenkin suori te t tava eräitä vesijohto- ja viemäritöitä sekä eräitä ammat t ien-
t a rkas ta j an vaat imia täydennystöi tä , minkä lisäksi kattilahuoneessa oli 
t eh tävä eräitä vähäisiä louhimistöitä ja t ä m ä huone eris tet tävä vedenpai-
netta vastaan, ja näiden viimeksi maini t tu jen töiden arvioitiin tulevan mak-
samaan 179,900 markkaa. Kaupungin yleisten töiden hallitus anoi saada 
edellä mainituissa kohdissa poiketa vahvis te tusta rakennusohjelmasta, mihin 
anomukseen kaupunginval tuusto myönty i 3 ) . 

Poliisilaitoksen huoneistojen korjaukset. Korjaus- ja sisustustöiden suo-
ri t tamiseksi siinä Sofiankadun talon n:o 3 huoneistossa, joka oli ollut poliisi-
laitoksen ra tsas tavan osaston hallussa ja sen muu te t tua sieltä luovutettaisiin 
etsivälle osastolle, kaupunginval tuusto osoi t t i 4) vuoden tilierotuksesta 
86,000 markkaa. 

Maidontarkastamon huoneisto. Rakennuskonttori l le anne t t i in 5 ) t eh tä -
väksi heti sisustaa Ete lärannan talon n:o 10 eteläosan alakerros maidontarkas-
tamon tarpeisiin. Tähän tarkoi tukseen myönnett i in 200,000 markan määrä-
raha, joka merkittäisiin vuoden 1932 menosääntöön, m u t t a jonka sai enna-
kolta käy t t ää jo kuluvana vuonna. 

Toivolan koulukodin saunarakennuksen laajentaminen. Kaupunginval-
tuus to myöns i 6 ) pääluokassa Lastensuojelulautakunta olevista käyttövarois-
taan 15,000 markkaa lastensuojelulautakunnan käyte t täväks i Toivolan koulu-
kodin saunarakennuksen laajentamiseen, mikä työ oli suori tet tava laitoksen 
omin työvoimin rakennuskonttorin antamien ohjeiden mukaan ja sen ylival-
vonnan alaisena. 

Alppilan ravintolan korjaukset. Vuoden ti l ierotuksesta kaupunginval-
tuus to myönsi 7 ) Aktiebolaget Alphyddan osakeyhtiölle 31,103:75 markan 
suuruisen korvauksen yhtiön sähkölaitoksen määräyksestä Alppilan ravinto-
lassa suori tut tamista sähköjohtojen korjauksista . 

Vallilan kauppahalli. Kaupunginval tuus to p ä ä t t i 8 ) joulukuun 31 p:stä 
l akkaut taa Vallilan kauppahallin, joka heti sen jälkeen purettaisi in, koska se 
aiheutt i kaupungille tappiota ja sitä voitiin pitää ta rpee t tomana, lukuisiin 
Vallilan uudisrakennuksiin kun oli j ä r j es te t ty a janmukais ia kauppahalleja. 

Kaupungin virutushuoneitten lakkauttaminen. Koska kaupungin virutus-
huoneitten käy t tö vuosi vuodelta oli vähentynyt sen johdosta, e t t ä kaupun-
gin asukkailla oli entistä paremmat mahdollisuudet pesunsa huuhtelemiseen 

x) Kvsto 17 p. kesäk. 8§. —2) Ks.v:nl930 kert. s. 41. — 3) Kvsto 13 p.toukok. 
12 §. — 4) S:n 18 p. marrask. 15 §. — 5) S:n 27 p.toukok. 12 §. — 6) S:n 7 
p. lokak. 10 §. — 7) S:n 2 p. jouluk. 17 §. — 8 ) S:n 10 p. kesäk. 10 §. 
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taloissa, joissa he asuivat, ja koska kyseisten laitosten kaupungille aiheutta-
mat menot olivat tulleet liian suuriksi verrat tuina sekä niistä saatuihin tuloi-
hin et tä niiden hyödyllisyyteen, kaupunginval tuusto pää t t i 1 ) , e t tä Sörnäisten 
rantat ien ja Sil tavuorenrannan virutushuoneet suljettaisiin syyskuun 1 prnä; 
kehoit taa rakennuskonttoria sääs tämään virutushuoneiden kor jaus ta varten 
kuluvan vuoden talousarvioon merki ty t määrärahat ; sekä va l tuu t taa kiin-
teis tölautakunnan aikanaan myymään virutushuoneet julkisella huutokau-
palla velvoit taen ostajan purkamaan ja poistamaan ne. 

Katsoen siihen, e t tä virutushuoneita ylimalkaan ei ollut j ä r j es te t ty Pasi-
lan yksityistaloihin, päätet t i in toistaiseksi säilyttää sikäläinen kunnallinen 
virutushuone. 

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

Määräraha vesi- ja kaasujohtoja varten. Kaupunginval tuuston pää te t tyä 2 ) , 
e t tä eräiden Pälkäneenkadun, Kuortaneenkadun, Lemun-, Sammat in - j a Kan-
gasalanteiden sekä Kaikukujan osien tasoitus suoritettaisiin varatyönä, kau-
pungin teknillisten laitosten hallitus anoi, e t tä edellä mainit tuihin katuihin 
tu levat vesi- ja kaasujohdot saisi laskea tasoi tustyön yhteydessä. Esitykseen 
myönnyt t i in 3) ja päätöksen a iheut tamat kustannukset , 276,000 markkaa 
vesi- ja 101,000 markkaa kaasujohtotöiden osalta, päätet t i in ot taa huomioon 
vuoden 1932 menosääntöä vahvistettaessa. 

Hernesaareii vesijohtotyöt y. m. Lähet täessään valtuustolle ehdotuksensa 
Hernesaaren jaoituskaavaksi 4) kaupungin yleisten töiden hallitus samalla lau-
sui, e t tä saaren luovut taminen varasto- ja teollisuustarkoituksiin edellytti 
rauta t ieyhteyden jär jes tämis tä sinne, uuden laiturin rakentamis ta saaren itä-
puolelle ja länsipuolella olevan laiturin kor jaamis ta sekä vesijohdon johta-
mista Kalas ta ja tor i l ta saaren keskipaikkeille. Rauta t ien rakentaminen voi-
tiin kuitenkin siirtää vuoteen 1932. Kaupunginhal l i tus piti uusien varasto-
tarkoituksi in ja pienteollisuuksien tarpeisiin soveltuvien alueiden jär jes tä-
mistä Länsisa taman läheisyyteen erit täin suotavana. Ehdote tu is ta töistä hal-
litus oli sitä mieltä, e t tä toistaiseksi olisi lasket tava lopullinen vesijohto ainoas-
t aan Munkkisaaren etelärantaan asti ja sieltä väliaikainen kesäjohto Hernesaa-
reen, mikä supistus alentaisi kustannukset 400,000 markas ta 270,000 mark-
kaan. Kaupunginval tuusto yhtyi hallituksen mielipiteeseen ja pää t t i 5 ) , e t tä 
Hernesaaren vesijohdon laskemista varten tarpeelliset kaivuu- ja t äy t tämis -
työ t sekä kuormauslaiturien rakentaminen suoritettaisiin varatöinä ja kus-
tannettaisi in niitä var ten myönnetyillä varoilla sekä e t tä vuoden 1932 meno-
sääntöön merkittäisiin vesi johtoputkien ja niiden laskemisen aiheuttamien 
kustannusten suori t tamista varten 90,000 markan määräraha, jonka sai käyt-
t ää jo kuluvana vuonna. 

Vesijohtojen uusiminen. Vesijohtolaitoksen esityksestä kaupunginval-
tuus to pää t t i 6 ) , e t tä Alppilan ja vesilinnan välinen vanha 400 m/m vesijohto 
poistettaisiin ja sen sijaan asetettaisiin 800 m/m johto aikaisemmin lasketun 
samanlaajuisen johdon 7 ) päätekohdasta vesisäiliön haaratiehen asti ja 600 m/m 
johto t äs tä vesisäiliöön asti sekä e t tä työn kustannukset , jo tka arvioitiin 

*) Kvsto 10 p. kesäk. 9 §, — 2) Ks. v:n 1930 kert. s. 103. — 3) Kvsto 11 p. 
helmik. 17 §. — 4) Ks. tätä kert. s. 3. •— 5) Kvsto 22 p. huhtik. 16 §. — 6) S:n 
18 p. maalisk. 12 §. — 7) Ks. v:n 1929 kert. s. 110. 


