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

ja kunnossapitoa koskevat kysymykset. 

Ruotsinkielisen kansakoulun opetushuoneiden varaaminen suomenkielisille 
kansakoululuokille. Koska Pitkänsillan pohjoispuolella olevien suomenkielis-
ten kansakoulujen oppilasluvun lisäys syksyllä oli arvioitu niin suureksi, e t tä 
nykyiset koulutilat eivät tulisi r i i t tämään, suomenkielisten kansakoulujen 
joh tokunta oli esi t tänyt , e t tä maini tut koulut syyslukukauden alusta toistai-
seksi osittain saisivat käy t t ää Vallilan ruotsinkielistä kansakoulua, varsinkin, 
kun Kallion uusi kansakoulu 1) oli pää te t ty rakentaa valmiiksi v: n 1934 syk-
syyn mennessä, joten oli kysymys lisätilan hankkimisesta vain yhdeksi vuo-
deksi. Tämän johdosta kaupunginval tuusto pää t t i 2 ) , e t tä Vallilan ruotsin-
kielisen kansakoulun talosta oli luovute t tava suomenkielisten kansakoulujen 
tyt töluokkien opetukseen käyte t täviks i lukuvuonna 1933—34 käy t t ämä t tö -
minä olevat poikien jatko-opetukseen va ra t tu luokkahuone ja toinen veisto-
sali, oikeuttaen samalla maini tu t ty t tö luoka t käy t t ämään koulun voimis-
telu-, piirustus- ja luonnontiedesaleja sekä tarpeellisia lait teita. 

Uuden huoneiston hankkiminen Helsingin käsityökoululle. Syksyllä odo-
tet tavissa olevan kansakouluhuoneistojen r i i t t ämät tömyyden poistamiseksi 
oli harki t tu soveliaimmaksi ja taloudellisesti edullisimmaksi ot taa Helsingin 
käsityökoululle toistaiseksi luovute t tu huoneisto3) kansakoulujen tarpeisiin 
ja vuokra ta mainitulle koululle uusi. Asian kiireellisyyden vuoksi kaupungin-
hallitus jo ennen kuin kaupunginval tuusto oli pää t t äny t asiasta sijoitti kansa-
koululuokkia maini t tuun huoneistoon ja antoi Helsingin käsityökoulun hal-
t uun sille hankkimansa n·. 260 m2 käs i t tävän huoneiston Töölönkadun tontilla 
n:o 28 sijaitsevasta Ammattienedistämislai toksen talosta, minkä toimenpi-
teen val tuusto myöhemmin hyväksyi 4 ) päät täen, e t tä maini tun talon huo-
neisto toistaiseksi kaupungin kustannuksella vuokrattaisi in Helsingin käsi-
työkoulun käyte t täväksi . 

Kunnalliskodin työlaitoksen saunarakennuksen piirustusten hyväksyminen. 
Yleisten töiden hallituksen laadi t tua v. 1931 kunnalliskodin työlaitoksen yh-
teyteen rakennet tavan saunan piirustukset ja kustannusarvion ja sosialimi-
nisteriön köyhäinhoitolain mukaisesti vahvis te t tua piirustukset saman vuo-
den heinäkuussa kaupunginval tuustokin hyväksyi 5 ) piirustukset samoin kuin 
asemapiirrokseen merki tyn rakennuspaikan. 

Hyväksyttyjen pääpiirustusten muuttaminen. Kallion paloaseman laa-
jentamis ta koskeviin hyväksy t ty ih in 6 ) pääpiirustuksiin palopäällikkö oli 
ehdot tanut tehtäväksi erinäisiä muutoksia; niinpä letkutornin yhteydessä 
oleva harjoi tustorni ehdotett i in rakennet tavaksi betonista puun asemesta. 
Kaupunginval tuusto päät t i 7 ) hyväksyä esityksen pääpiirustusten muut ta -
misesta tällä tavoin. 

Nikkilän sairaala. Käsitellessään Nikkilän sairaalan laajentamiskysy-
mystä*) kaupunginval tuusto pää t t i 9 ) hyväksyä ehdotuksen1 0) hoi ta ja t tar ien 
uuden asuntorakennuksen paikasta; an taa yleisten töiden lautakunnalle teh-
täväksi laatia pääpiirustukset ja kustannusarvion esi tet tyjen maini tun raken-
nuksen luonnospiirustusten pohjalla niin, e t tä rakennus tulisi t y y d y t t ä m ä ä n 
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nykyisen sairaalan suur imman ja kiireellisimmän asuntotarpeen; uskoa yleis-
ten töiden lautakunnalle yksityiskohtaisen suunnitelman ja kustannusarvion 
laatimisen Nikkilän sairaalan viemäriveden puhdistamon uusimiseksi ja 
laajentamiseksi; antaa kiinteistölautakunnalle tehtäväksi neuvotella asiano-
maisten maanomistaja in kanssa l isämaan hankkimisesta kohtuullisin ehdoin 
Nikkilän sairaalaa ja sen uu t t a vedenot tamoa varten1); sekä kehoit taa sairaa-
lahalli tusta l isämaakysymyksen tu l tua selvitetyksi tekemään aloitteen Nik-
kilän sairaalan laajentamisen jatkamiseksi . 

Kaupunginval tuus to vahvis t i 2 ) s i t temmin yleisten töiden lau takunnan 
lähe t tämät kyseisen asuntorakennuksen pääpiirustukset, joiden mukaan raken-
nukseen väliaikaisesti sijoitettaisiin kaksi pienehköä lääkärinasuntoa sekä 
huoneisto sairaalan yl ihoi ta ja tar ta varten. Tämän rakennussuunni te lman 
arvioidut kokonaiskustannukset nousivat 4,017,900 markkaan. 

Nikkilän sairaalan paviljonkien I ja I I I kummankin yhden pesuhuoneen 
jär jes tämis tä varten kylpyhuoneeksi, pesualtaan asettamiseksi paviljongin 
I kansliahuoneeseen ja paviljongin IV suuren kylpyhuoneen jakamiseen väli-
seinällä kahtia kaupunginval tuusto myönsi 3 ) sekalaisten menojen pääluok-
kaan sisältyvistä yleisistä käyt tövarois taan 77,400 markkaa . 

Makuuhallin rakentaminen kulkutautisairaalaan. Kaupunginval tuus to 
pää t t i 4 ) , e t tä v:n 1934 talousarvioon merkittäisiin 51,700 markan määrä-
raha kaksikerroksisen makuuhall in rakentamis ta varten hinkuyskäpotilaille 
kulkutaut isairaalan paviljongin VI I pää tyyn yleisten töiden lau takunnan laa-
timien piirustusten mukaisesti, sekä oikeuttaa yleisten töiden lau takunnan jo 
ker tomusvuonna suor i tu t tamaan puheena olevan työn käyt täen t ähän enna-
kolta v:n 1934 talousarvioon ote t tavaa määrärahaa . 

Kallion uuden kansakoulut aion piirustukset. Rakennustoimiston talo-
rakennusosaston laadi t tua kaksi vaihtoehtoista luonnospiirustusehdotusta 
X I I kaupunginosan kortteliin n:o 351 rakennet tavaa kansakoulutaloa varten 
kaupunginval tuusto pää t t i 5 ) hyväksyä A-kirjaimella merki ty t 30 luokka-
huonet ta käsi t tävän kansakoulutalon luonnospiirustukset6) sekä antaa yleis-
ten töiden lautakunnal le tehtäväks i yksissä neuvoin suomenkielisten kansa-
koulujen johtokunnan kanssa laadi tu t taa kyseisen koulun pääpiirustukset ja 
kustannusarvion. 

Sit temmin kaupunginval tuusto niinikään hyväksy i 7 ) yleisten töiden lau-
t akunnan toimesta laadi tu t kyseisen kansakoulutalon pääpiirustukset, joiden 
mukaan päärakennus rakennettaisiin 5-kerroksiseksi ja siipirakennus osittain 
3-, osittain 4-kerroksiseksi, minkä lisäksi rakennukseen kuuluisi kellarikerros; 
pääpiirustusten mukaan rakennus sisältäisi 43,700 m3 . Palotoimikunnan toi-
vomuksesta oli kuitenkin porras A erotet tava veisto-osaston lautavarastosta 
aukottomalla seinällä ja veisto-osaston käytäväs tä i tsestään sulkeutuvalla 
ovella, mitä koskeva muutos tehtäisiin piirustuksiin. Lisäksi val tuusto hyväk-
syi 11,490,000 markkaan pää t tyvän rakennuskustannusten arvion ja 882,500 
markkaan pää t tyvän koulutontilla suoritettavien ulkotöiden kustannus-
arvion. Yleisten töiden lau takunta oikeutettiin talousarvioon merki t ty jen 
3,000,000 markan lisäksi ker tomusvuonna käy t t ämään kyseiseen tarkoi tuk-
seen 2,500,000 markkaa. 

Kaupunginval tuusto p ä ä t t i 8 ) evätä kaupunginhall i tuksen esityksen, e t tä 
X I I kaupunginosan kortteliin n:o 371 rakennet tavan uuden kansakoulutalon 

Ks. tämän kert. s. 8. —2) Kvsto 21 p. kesäk. 13 §. —3) S:nl p. maalisk. 19 §.— 
4) S:n 3 p. toukok. 11 §. —5) S:n 3 p. toukok. 4 §; vrt. tämän kert. s. 4 ja 10. —6) Kvston 
pain. asiakirj. n:o 8. — 7) Kvsto 30 p. elok. 12 §. —8) S:n 7 p. kesäk. 7 §. 
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rakennustyöt toimitettaisiin siten, e t tä koulutalo valmistuisi käytäntöön-
otet tavaksi v:n 1935 syyslukukauden alussa, pää t täen pysyä aikaisemman 
päätöksensä perusteluissa mainitulla kannallaan, e t tä koulutalo oli raken-
net tava valmiiksi syksyyn 1934 mennessä. 

Kaupunginkirjaston lukusalien laajentaminen. Kaupunginki r jas ton luku-
saleissa pulakauden ja sitä seuranneen työ t tömyyden *) kestäessä, varsin-
kin talvisaikaan, ilmenneen t i lanpuut teen poistamiseksi kaupunginkir jas ton 
joh tokunta laati ehdotuksen erinäisten lukusalien laajentamisesta siten, e t tä 
Kallion haarakir jastoon järjestettäisi in uusi lukusali ottamalla käytäntöön 
nykyään pääasiallisesti varastohuoneena käyte t ty , n. 115 m2:n suuruinen 
huone, e t tä Vallilan haarakir jas ton lukuhuoneet suurennettaisiin li i t tämällä 
niihin kir jaston osakehuoneistoon kuuluva, Vallilan r au takauppa osakeyhtiölle 
vuokra t tu myymälähuone, jolloin saataisiin lisää n. 10 m2 lat t iapinta-alaa 
aikuisten ja suunnilleen saman verran lasten lukuhuoneeseen, sekä e t tä Perä-
miehenkadun lukusali siirrettäisiin Merimiehenkadun varrella olevaan, ny-
kyistä n. 20 m2 suurempaan huoneistoon. Kyseisiä laajennuksia varten kau-
punginvaltuusto myönsi2) Opetus- ja sivistyslaitokset nimiseen pääluokkaan 
sisältyvistä käyt tövarois taan 30,700 markkaa ja samoista varoista 1,800 
markan l isämäärärahan kaupunginkir jaston vuokramäärärahaan maini tun 
myymälän osakevuokran osasuorituksena kehoittaen ki inteis tölautakuntaa 
elokuun 15 p:stä lukien ir t isanomaan Vallilan haarakir jastohuoneistoon kuulu-
van myymälähuoneen vuokraa jan . 

Kaivohuoneen ulkoilmateatterin lakkauttaminen. Kaivohuoneen ravinto-
lan vuokraa ja Osakeyhtiö Kaivohuone-Brunnshuset aktiebolag nimisen yhtiön 
anot tua vapau tus ta Kaivohuoneen ulkoilmateatterin ylläpitovelvollisuudes-
t aan kaupunginval tuusto päät t i 3 ) , e t tä kyseinen teat ter i rakennus purettaisi in 
ehdoin, e t tä Kaivohuoneen ravintolan vuokraa ja suoritti ki inteistölautakun-
nan määräämän suuremman vuokran. 

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 
Viemäri- ja vesijohtojen laskeminen Mechelininkatuun. Koska Mechelinin-

kadun Etel. Hesperian- ja Linnankoskenkatujen välisen osan tasoi tus työt 
kertomusvuonna pääpiirtei t täin valmistuisivat myöskin Rajasaaren- ja Lin-
nankoskenkatujen väliseltä osalta, kaupunginval tuusto p ä ä t t i 4 ) oikeuttaa 
yleisten töiden lau takunnan käy t t ämään tähän työhön vara tus ta määrä-
rahasta 45,000 markkaa viemäriputkien hankkimiseksi ja laskemiseksi Meche-
lininkadun Ra jasaa ren - j a Linnankoskenkatujen väliseen osaan sekä kehoi t taa 
kaupunginhall i tuksen osoit tamaan pääluokan Teknilliset laitokset Vesijohto-
laitos nimiseen lukuun sisältyvistä käyt tövarois taan 32,000 markkaa vesijoh-
don laskemista var ten samaan katuosaan. 

Kaasulaitoksen uuden painejohdon ja säätäjälaitoksen rakentaminen. 
Kaupunginval tuusto p ä ä t t i 5 ) periaatteellisesti hyväksyä teknillisten lai-
tosten hallituksen esityksen, e t tä kaasunkulutuksen Töölössä sekä kaupungin 
keski- ja eteläosissa tapahtuneen j a tkuvan lisääntymisen johdosta rakennet-
taisiin Senaatintorin eteläpäähän asennettava säätäjälaitos, jota syötettäisiin 

.suoraan kaasutehtaal ta Sörnäisten rantat iehen, Sil tasaarenkatuun ja Unio-
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