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Messurakennuksen piirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen. Kau-
punginvaltuusto pää t t i 1 ) hyväksyä Osuuskunta Suomen messujen es i t tämät 
messuhallin lopulliset piirustukset, joissa liian alhaisten ennakkolaskelmien 
jälkeen odo t tamat toman suurien rakennuskustannusten johdosta oli ollut 
pakko huomat tavas t i supistaa alkuperäistä rakennusohjelmaa, sekä n. 
10,200,000 markkaan pää t tyvän kustannusarvion. 

Yhteisen palomuurin rakentaminen kahdelle tontille. Asunto-osake-
yhtiö Pergola bostadsaktiebolag nimisen yhtiön anot tua saada rakentaa 
X I I I kaupunginosan korttelissa n:o 433 omistamansa Väinämöisenkadun 
tont in n:o 29 ja kaupungin omistaman raken tamat toman naapuri tont in , 
Mechelininkadun n:on 5, rajalle yhteisen palomuurin, joka rakennettaisiin 
keskelle ton t t i r a jaa , jolloin se ulottuisi 30 cm kaupungin tontille, kaupungin-
val tuusto oikeut t i 2 ) ki inteistölautakunnan yhtiön kanssa laat imaan sekä sen 
kustannuksella maistraat in pöytäki r jaan ja kaupungin ton t t ik i r jaan merki-
t y t t ä m ä ä n sopimuksen palomuurin rakentamisesta edellä mainitulla tavalla. 

Bensiinin]akeluaseman rakentaminen.Teurastamolautakunta oikeutettiin3) 
luovut tamaan teuras tamon alueelta Nobel-Standard osakeyhtiö Suomessa 
nimiselle yhtiölle paikka bensiininj akeluaseman rakentamiseksi varsinkin 
sellaisia lihaa ja t euraskar jaa teuras tamoon tuovia autoja varten, jo tka kauan 
joutu iva t laitoksen alueella odottelemaan sen avaamista ja vuoroaan. Sopi-
mus tehtäisiin vuodeksi kerrallaan ja l au takunta määräisi vuosivuokran. 

Yksityistä raidetta koskevan sopimuksen ehtojen muuttaminen. Osuus-
tukkukauppa niminen toiminimi oli i lmoit tanut aikovansa rakentaa kortteliin 
n:o 288 suuren, sinne johtavien raiteiden li ikennettä 35—40 milj. kg vuodessa 
lisäävän myllylaitoksen anoen sen johdosta, e t tä nykyinen raideyhteys4) 
kortteliin sitouduttaisiin pysy t t ämään ilman irt isanomisehtoa valmista-
vissa neuvotteluissa laadi tun ehdotuksen mukaisesti, kuitenkin siten, e t tä 
saatiin rakentaa nykyisestään suuresti l isääntyvää täysien ja tyh j ien vaunu-
jen ra ide tarve t ta t y y d y t t ä v ä lisäraide, jos nykyinen läpikulkuraide Kaiku-
kadun kohdalta katkaisti in suunnitellun uuden satamaraideverkoston val-
mis tu t tua ja sisääntuloraiteiden si i rryt tyä Sörnäisten niemelle kaasu teh taan 
ja meren välille. Lisäksi toiminimi anoi, e t tä sen ja yhdessä sen kanssa rai-
te i ta myöskin kortteliin n:o 289 liikennöivän Osuusliike Elannon kanssa teh-
täisiin täs tä a iheutuva uusi sopimus 5). Kaupunginval tuusto p ä ä t t i 6 ) suostua 
anomukseen 30 vuodeksi, edellytyksin, e t tä kyseinen myllylaitos rakennet t i in 
ja pidettiin toiminnassa sekä ehdoin, e t tä toiminimi si toutui sallimaan kau-
pungin tehdä sellaisia yksityisten raiteiden ta i mui ta muutoksia, jo tka eivät 
oleellisesti vähentäneet raideyhteyden sopivuutta tarkoitukseensa. 

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

ja kunnossapitoa koskevat kysymykset. 
Tuberkuloottisten naisten asuntolan järjestäminen. Ottaen huomioon, 

e t tä tällä tavoin voitaisiin jä r jes tää asuntoja useammalle tuberkuloottiselle, 
kaupunginval tuusto pää t t i 7 ) muu t t aa aikaisempaa päätöstään 8 ) , jonka mukai-
sesti Loviisankadun 6—8:ssa olevaa asuntotaloa olisi käy te t t ävä sellaisten 

x) Kvsto 29 p. elok. 26 §; vrt . myös v:n 1933 kert. s. 11 ja tämän kert. s. 39..— 
2) Kvsto 23 p. toukok. 9 §. — 3) S:n 29 p. elok. 22 §. — 4) Ks. v:n 1926 kert. s. 149. — 
5) Vrt. v:n 1920 kert. s. 28. — 6) Kvsto 31 p. lokak. 25 §. — 7) S:n 29 p. elok. 18 §. — 
8) Ks. v:n 1922 kert. s. 18. 
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perheiden asuntoina, joiden keskuudessa oli tode t tu tuberkuloosia, siten, e t tä 
kyseistä taloa voitaisiin joko osittain ta i kokonaan käy t t ää yksinäisten tuber-
kuloott isten naisten asuntolana. Samalla päätet t i in va l tuu t taa terveyden-
hoi to lautakunta käy t t ämään ir t isanot tua rouva E. Söderlund-Bylinin tuber-
kuloott isten naisten sairaskotia var ten talousarvioon sisältyvän määrärahan 
syyskuun 1 p:nä jäljellä olevat vara t yksinäisten tuberkuloot t is ten naisten 
asuntolan ylläpitämiseen sekä myöskin pienehköjen sisustustöiden suorit ta-
miseksi siellä ja kaluston hankkimiseksi vähäisessä määrin sinne1). 

Pohjoispaloaseman luovuttaminen palopäällystökouluna käytettäväksi. 
Kaupunginval tuusto päät t i 2 ) , e t tä pohjoispaloasema marraskuun 1 pistä lukien 
toistaiseksi oli vuokra t t a luovute t tava Suomen palosuojeluyhdistykselle käy-
te t täväks i palopäällystökouluna, ehdoin, e t tä yhdistys itse suoritti väl t tä-
m ä t t ö m ä t kor jaus työt . Samalla val tuusto oikeutti palotoimikunnan yli t tä-
mään palolaitoksen kertomusvuoden vuokramäärärahaa 1,700 markkaa , mikä 
määrä tarvi t t i in pohjoispaloasemalla säilytetyn kaluston sekä palokunnan 
polt topuiden varastoimista var ten luovu te t t avanLaut tasaa renkadun varasto-
alueella nro 6 olevan va jan kertomusvuoden vuokran maksamiseen, sekä 
päät t i , e t tä v:n 1935 talousarvioon samaa tarkoi tus ta var ten oli merki t tävä 
10,000 markkaa . 

Huoneiston luovuttaminen verhoilija-ammattikoululle. Kaupunginval tuus to 
pää t t i 3) oikeuttaa ki inteistölautakunnan toistaiseksi vuokra t t a lyhyin irti-
sanomisajoin luovut tamaan verhoili ja-ammattikoululle 142 m2 käsi t tävän 
huoneiston eräästä Turun kasarmin alueella olevasta rakennuksesta koulun 
oltua pakote t tu muu t t amaan pois kaupungin sille samanlaisin ehdoin aikai-
semmin luovut tamas ta Heikinkadun 17:ssä sijaitsevasta huoneistosta4) posti-
talon rakentamisen johdosta t ähän kortteliin. 

Teurastamon rakennusten lisääminen. Koska teuras tamon rakennus-
ohjelmaa aluksi oli t ä y t y n y t supistaa m.m. jä t tämäl lä siitä pois varanavet ta 
ja vuotavarasto , oli nämä puut tee t myöhemmin poistet tava. Teurastamon 
eläinsuojien osoi t taudut tua r i i t tämät tömiksi kaupunginval tuusto myön ty i 5 ) 
varanavetan rakentamiseen sinne rakennustoimiston laatimien piirustusten 
mukaisesti 115,000 markkaan pää t tyv in kustannusarvioin, pää t täen merkitä 
seuraavan vuoden talousarvioon kyseistä tarkoi tus ta var ten maini tun suurui-
sen määrä rahan ja oikeuttaa yleisten töiden lau takunnan käy t t ämään sitä 
ennakolta jo ker tomusvuonna. Lisäksi val tuusto pää t t i 6 ) hyväksyä laaditun 
piirustuksen t a rv i t t avan vuotavaras ton rakentamiseksi teuras tamon alueelle 
sekä asemapiirrokseen merki tyn t ä m ä n rakennuksen paikan. 

Teurastamon vastaanottaminen. Teuras tamon rakennustoimikunnan kau-
punginval tuuston maaliskuun 31 pmä 1920 kunnallisten rakennusyri tysten 
suunni t te lusta ja jär jestämisestä vahvistamien sääntöjen mukaisesti teuras-
tamon vastaanottamiseksi kaupungin puolesta i lmoitet tua laitoksen raken-
nuskustannusten kokonaisuudessaan nousevan 40,080,000 markkaan, josta 
jo oli myönnet ty 39,800,000 markkaa , kaupunginvaltuusto päät t i 7 ) , e t tä v:n 
1935 talousarvioon merkittäisiin 280,000 markan määräraha teuras tamon 
rakennustöiden loppuunsaat tamis ta var ten oikeuttaen rakennustoimikunnan 
käy t t ämään sen ennakolta jo ker tomusvuonna. Samalla val tuusto pää t t i 
valita katselmusmiehet 8 ) teuras tamon loppukatselmusta to imi t tamaan sekä 

Vrt. tämän kert. s. 67. — 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 32 §. — 3) S:n 21 p. marrask. 
32 §. — 4) Ks. v:n 1931 kert. s. 21. — 5) Kvsto 11 p. huhtik. 15 §. — 6) S :n l9 p. syysk. 
16 §. —7) S:n 23 p. toukok. 24 §. —8) Ks. tämän kert. s. 90. 
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kehoit taa yleisten töiden lau takuntaa rakennustoimikunnan saatua vapau-
tuksen t eh täväs tään laitoksen urakoits i jan kanssa valvomaan t eh ty jen sopi-
musten suhteen kaupungin e tu ja ja oikeuksia. 

Kivelän sairaalan uudisrakennukset. Koska Kivelän sairaalan hallinto-
rakennusta teetet täessä1) ei enää voitu nouda t taa sellaisinaan ennen sen sairas-
paviljongin 2) rakentamis ta näitä kumpaakin rakennusta var ten laad i t tu ja 
piirustuksia, jo tka oli suunnitel tu edellyttäen, e t tä ne rakennettaisi in saman-
aikaisesti, oli piirustuksia jonkun verran muute t t ava . Sen jälkeen kun asiaa 
oli valmisteltu, kaupunginval tuusto pää t t i 3 ) hyläten sairaalahallituksen teke-
män ehdotuksen kuudennen kerroksen sisustamisesta hallintorakennukseen 
periaatteellisesti hyväksyä rakennusta var ten laadi tut muutospiirustukset 
8,738,000 markkaan pää t tyvine kustannusarvioineen, johon oli l isät tävä 
45,000 markkaa tehoisan äänieristyksen aikaansaamiseksi yöhoi ta ja t tar ien 
asunnoissa. Samalla val tuusto oikeutti yleisten töiden lau takunnan ja tka-
maan rakennustöi tä edellä maini t tu jen piirustusten mukaisesti siksi kuin 
lopulliset pääpi irustukset oli vahvis te t tu . 

Myöhemmin valtuusto hyväksyi 4 ) yleisten töiden lau takunnan muutos-
piirustusten nojalla l aad i tu t t amat pääpiirustukset sekä aikaisemmin hyväk-
sytyn kustannusarvion lisäksi hall intorakennuksen ja valmistuneen sairas-
paviljongin välille rakennet tavan yhdyskäytävän sekä aidan ja tarpeellisten 
sairaala-alueen pohjoispuolella suori tet tavien tasoitustöiden kustannus-
arviot, jo tka nousivat yhteensä 385,000 markkaan . 

Marian sairaalan lastenosaston rakennusten muutostyöt. Marian sairaalan 
lastenosaston toiminnan va ikeudut tua sen poti lasmäärän viimeisten kymme-
nisen vuoden aikana ja tkuvas t i noustua oli r y h d y t t y suunnit te lemaan oman 
poliklinikan ja lääkäripäivystyksen jä r jes tämis tä sille sekä sen sairaspaik-
kani lisäämistä. Tällöin kaupunginval tuusto hyväksyi 5 ) piirustuksen, joka 
käsitt i suunnitelman sairaalan rakennuksen n:o 9, jossa lastenosasto II 
toimi, pohjoispäässä sijaitsevien yhteensä 150 m2:n alan käsit tävien siivoo-
ja t tar ien huoneiden muut tamises ta poliklinikaksi, jolloin samalla saataisiin 
8 uu t t a sairaspaikkaa, sellaisin sairaalahallituksen esit tämin muutoksin, et tä 
piirustuksesta näkyvistä neljästä kopista kaksi oli paremman eristysmahdol-
lisuuden aikaansaamiseksi j ae t t ava n. 2 m:n korkuisella lasiseinällä kaht ia 
ja e t tä kuhunkin näin syntyvään koppiin oli s i joi tet tava pesuallas. Kyseis-
ten töiden kustannusarvion loppusumma nousi 160,000 markkaan. 

Ryttylän koulukodin ammattiopetusrakennus. Koska Ry t ty l än kouluko-
din t yöpa j a t eivät lähimainkaan vastanneet ta rkoi tus taan lastensuojelulauta-
kun ta oli esi t tänyt kaupunginhallitukselle valmistaviin toimenpiteisiin ryhty-
mistä uuden ammatt iopetusrakennuksen teettämiseksi kotiin, huomaut taen 
samalla, e t tä tarkoi tukseen saataisiin 50 %:n suuruinen valt ionapu, edel-
lytyksin, e t tä valtion viranomaiset voivat hyväksyä piirustukset ja kustan-
nusarvion. Kaupunginhall i tuksen toimeksiannon johdosta rakennustoi-
miston talorakennusosasto laati pi irustukset niihin li i t tyvine vaihtoehtoisine 
kustannusarvioineen. Sosialiministeriön t ä m ä n jälkeen i lmoitet tua hyväk-
syvänsä rakennuksen piirustukset ja kustannusarvion ensimmäisen vaihto-
ehdon mukaisesti, joka käsitt i sen rakentamisen kivestä ja kaksikerroksisena, 
kellarikerrosta lukuunot tamat ta , t i lavuuden ollessa 5,800 m3 ja kustannusten 

Ks. tämän kert. s. 28. — 2) Ks. v:n 1931 kert. s. 22 ja 154. — 3) Kvsto 13 p. 
kesäk. 12 §. — 4) S:n 11 p. lokak. 13 §. — 5) S:n 5 p. jouluk. 20 §. 
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noustessa 1,208,000 markkaan, kaupunginval tuustokin pää t t i x ) hyväksyä 
kyseiset pi irustukset ja kustannusarvion. 

Entisen kansakoulutalon käyttö. Muutostöiden suorittamiseksi Kirstin-
kadun kunnallisten työväenasuntojen ryhmään kuuluvassa entisessä kansa-
koulutalossa, johon oli tarkoi tuksena siirtää köyhäinhoi tolautakunnan Pen-
gerkadun työ tupa , kaupunginval tuusto pää t t i 2 ) merkitä v:n 1935 talousarvioon 
77,200 markkaa , joita varoja kaupunginhalli tus kuitenkin oikeutettiin käyt-
t ämään jo kertomusvuoden aikana. 

Oman talon hankkimista ruotsinkieliselle työväenopistolle koskeva v t tn 
Ramsayn y.m. aloite lähetett i in 3) kaupunginhalli tuksen valmisteltavaksi. 

Kaasulaitoksen työpajan siirtäminen. Sitten kun II kaupunginosan kort-
telissa n:o 103 sijaitsevassa Kaasu teh taankadun talossa n:o 3 toiminut kaasu-
laitoksen työpa ja oli i r t isanottu kyseisen korttelin tont in luovuttamisen joh-
dosta rakennet tavan posti- ja lennätintalon4) paikaksi, kaupunginval tuusto 
pää t t i 5 ) maini tun työpa jan siirtämistä var ten Kampin alueella oleviin raken-
nuksiin n:ot 9 ja 11 sekä näiden kunnostamista var ten merki tä v:n 1935 
talousarvioon 67,000 markan suuruisen määrärahan, jo ta kaasulaitos sai 
käy t tää jo ker tomusvuonna. 

Ruokailuvajan rakentaminen Kyläsaaren kuormauspaikalle. Kaupungin-
valtuusto pää t t i 6 ) merki tä v:n 1935 talousarvioon ruokai luvajan rakenta-
mista var ten Kyläsaaren kuormauspaikalle 17,500 markan määrärahan, 
jo ta puhtaanapitolai tos sai käy t t ää jo ker tomusvuonna. 

Leijonasuojan rakentaminen Korkeasaareen. Kaupunginval tuus to hyväk-
syi7) ki inteistölautakunnan ehdotuksen säilytys- ja näyt telysuojan rakenta-
misesta Korkeasaaren eläintarhan leijonia varten. 

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat kysymykset. 

Vesi- ja kaasujohtojen laskeminen Humaliston- ja Rajasaarenkatuun, 
Kaupunginval tuusto päätt i8) merki tä v:n 1935 talousarvioon 250,000 markan 
määrärahan vesijohdon laskemista var ten Savilan pumppuaseman ja R a j a -
saareen johtavan viemärijohdon töiden9) yhteydessä Humaliston- ja Ra ja -
saarenkadun Topeliuksenkadun ja Ra jasaaren puhdistuslaitoksen väliseen 
osaan ja 27,000 markkaa kaasujohdon laskemiseksi niiden Topeliuksenkadun 
ja Sutelantien väliseen osaan samalla päät täen, e t tä main i t tu ja määrärahoja 
saisi käy t t ää jo ker tomusvuonna. 

Kivelänkadun tasoittaminen sekä varustaminen vesi-, viemärikaasu- ja 
sähköjohdoilla. Kaupunginval tuus to päät t i 1 0 ) Kivelänkadun kunnostamiseksi 
merkitä v:n 1935 talousarvioon seuraavat määrärahat , joita saisi käy t tää jo 
kertomusvuonna: kadun tasoit tamiseen 296,000 markkaa , sen viemäri johtoa 
varten 94,000 markkaa, vesijohtoa varten 128,000 markkaa, kaasujohtoa 
var ten 11,000 markkaa ja sähköjohtoa var ten 85,000 markkaa . 

Vesi-, viemäri- ja kaasujohdon ulottaminen Kuusitiestä rakennettavaan 
Tilkan katusiltaan. Kaupunginval tuus to päät t i 1 1 ) merki tä v:n 1935 talous-
arvioon 305,000 markkaa vesijohdon vetämiseen Kuusi t iestä rakennet tavaan 
Tilkan katusil taan, 285,000 markkaa vastaavan viemärityön suorittamiseen 

l) Kvsto 21 p. marrask. 28 §. —2) S:n 29 p. elok. 23 §. —3) S:n 29 p. elok. 31 §. — 
4) Ks. tämän kert. s. 11. — 5) Kvsto 13 p. kesäk. 9 §. — 6) S:n 2 p. toukok. 14 §. — 7) S:n 
11 p. lokak. 12 §. —8) S:n 28 p. helmik. 17 §. — 9) Ks. v:n 1933 kert. s. 72. —10) Kvsto 
11 p. huhtik. 9 §. — n ) S:n 11 p. huhtik. 6 §. 


