Helsingin Työväenyhdistyksen uusi talo.
elsingin työväen uudesta, uhkeasta yhdistystalosta olem m e joululehteä varten hankkineet
kaksi kuvaa. Rakennus vihittiin tarkoitukseensa
käytettäväksi viime lokakuun 17 ja 18 päivinä. Ra
kennustoim ikunnan tiedonantojen m ukaan on talo tullut
maksamaan noin 800,000 eli 4/5 osa m iljoonaa m ark
kaa; mutta sittempä maamme suurin
puolue onkin saa
nut täysin arvoansa
vastaavan kortteerin
eli päämajan m aam 
me pääkaupunkiin.
Talon valm istum i
sen johdosta julaistusta juhlajulkaisus
ta lainaam m e seuraavat tiedot.
,, Palatsi näkyy
lahden yli jo junalla
Helsinkiin tultaessa.
Eläintarhan
tielle
näyttää sen ulkoasu
kaikkein komeinamalta. Alustaa reu 
nustavat lahden vä
räjävät laineet ja ran 
takadun kivikylkinen penger. Järkäh
täm ättöm än näkösenä kohoaa m iellyttä
vän harmaa kivi jät
tiläinen 22 m etrin
räystäskorkeuteen ja
suuret päätylisäykset sitäkin ylemmä.
Tum m an punerva
kattoalue valtavine
harjaviivoineen raj ottaa rakennuksen
yläällä 31,8 m etrin
korkeudessa. Saariniemenkadulle osak
si työntyvä torni jat
kaa sivujaan uhmaillen sitäkin ylemmä,
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aina 43 m etrin kor
keuteen. Sieltä on m itä kom eim m at näköalat yli H el
singin ja kauas ym päristön metsiin ja meriin.
Lähenem m e taloa tavallisesti Sirkuskadun puolelta.
Pitkä, linnasuojukseen verrattava 2,7 m. korkea aita, sekin
harmaasta kivestä, suojustaa rakennuksen pihapuolta ja
laajaa, vielä rakentam atta olevaa aluetta. Portista, jonka
2 huikeata sem enttipilaria jakaa kolm een osaan, siirry
tään sisälle. Vasemmalle jää laaja hiilivarastohuone.
Sen viereltä pääsem m e leveätä kivirapustoa, läpi laajain ulko-ovien, rapuston eteiseen. Vasemmalla on vaat
teiden jättöhuone. Oikealla vie käytävä kyökkilaitok-

h

seen. Siihen kuuluu varsinainen kyökki, jossa on 9-reikäinen suuri hella aivan erinom aisine laitoksineen, ja
sen viereinen ruokain ja juom ain asetteluhuone, niiden
lattia-ala yhteensä 146 nm. Sisäsivustalla on hissiaukko,
josta viedään kolm annessa kerrassa olevaan juhlasalin
ravintolaan hissattavia ravintoaineita. Kyökkihuoneusto
on yhdistetty ovella
ja kahdella luukulla
alaravintolaan.
Jo ravintolahuoneusto
tutustuttaa
rakennuksessa käy
tettyyn selväpiirtei
seen ja vaikutta
vaan rakennustaitee
seen. Pääkäytävästä
yläkerroksiin vievä
rapusto näyttää sen
koko
suurem m oisuudessaan. Sen u h 
keat patsasrivit ja
yksinkertaisen ais
tikkaat sirostelut te
kevät juhlallisen val
tavan vaikutuksen.
Kaikki on sen ohel
la väljää, valosaa,
tuulehikasta. Toises
sa kerrassa avaantuu ovia vasemm alle
pikkuhuoneisiin ja
36,7 nm. avaraan kir
jastoon, perällä vie
hättävään ja kaunisnäköalaiseen lukusa
liin, jonka perm antoala 86,4 nm., ja
yhteen suureen ko
kous-ja opintosaliin,
sen vierellä vasem 
malla toiseen. Näitä
saleja on tässä ker
roksessa neljä: Asali 86,4 nm.. B-sali
133,8 nm., C-sali
90,21 nm., D-sali
LAHDELTA KATSOTTUNA
85,6 nm. Kaikki m iel
lyttäviä ja valoisia. Kolm annessa kerroksessa tullaan
siihen paljon puhuttuun juhlasaliin. Sen lattia-ala on
19,2m. leveä, 27,8 m. pitkä neliöm etreissä 529,5. Siis
suurin iltamasali Helsingissä.
Epäilem ättä m yös upein.
Ehjäm uotoisina ja sopusuhtaisina kohoavat sen laajat
seinäpeilit pystysuorasti 8 m. korkeuteen, alkaen sitte
m olem m ilta sivuilta kaarrehtia valtavaksi katoksi, yhä
juontevasti yleten, kunnes kohtaavat toisensa ja yhtyvät
14 m. korkealla sievässä syleilykaarekkeessa. Suurem moisesti vaikuttavat nuo sileät ja laajat pinta-alueet,
aivan huikasevan ihastuttavasti niitä jakavat ja reunus-

