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YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN.

Helmikuun 6 p:nä 1886 kokoontui veturinkuljettaja K. H. Uittamon 
kutsusta muutamia asianharrastajia Verkatehtaan lukusaliin keskustelemaan 
työväenyhdistyksen perustamisesta paikkakunnalle. Kaikki tähän kokoukseen 
osallistuneet olivat yksimielisiä yhdistyksen tarpeellisuudesta, mutta kun 
osanottajia oli vain 8 henkilöä, niin päätettiin pitää uusi kokous, johon toi
vottiin runsaampaa osanottoa. Tämä uusi kokous pidettiin helmikuun 26 
p:nä, missä osanottajia oli nyttemmin jo 16. Kokous päätti yksimielisesti, 
että yhdistys perustetaan ja valitsi 7-jäsenisen komitean laatimaan yhdistyk
selle sääntöehdotusta. Sääntökomitean ehdotusta käsiteltiin kahdessa yleisessä 
kokouksessa ja hyväksyttiin ne lopullisesti toukokuun 1 p:nä pidetyssä ko
kouksessa. Senaatti vahvisti säännöt joulukuun 17 p:nä, mutta saapuivat 
tänne vasta maaliskuun lopussa 1887, viivyttyään siis vahvistusmatkallaan 
lähes vuoden. Yhdistyksen ensimäinen varsinainen kokous pidettiin sittemmin 
huhtikuun 11 p:nä, missä valittiin yhdistykselle virkailijat ja. muut tarpeelli
set johto- ja toimikunnat.

Heinäkuun 5 p:nä pitämässään kokouksessa päätti johtokunta vuokrata 
yhdistykselle oman huoneiston kauppias Fontellin talosta Hämeenkatu 31. 
Huoneisto sijaitsi talon piharakennuksen yläkerrassa ja oli sen vuosivuokra 
750 markkaa.
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T A LONOS T O JA SEN ENSIMÄISET 
MUUTOSTYÖT VV. 1889—1890.

Yhdistyksen toiminnan laajetessa osoittautui sen vuokra- 
huoneisto hyvinkin pian ahtaaksi ja epäkäytännölliseksi. 
Jo tammikuun 2 p:nä 1888 pidetyssä johtokunnan kokouk
sessa keskusteltiin suljettujen ovien takana (!) oman talon 
hankkimisesta ja valittiin asiaa eteenpäin viemään 3-jäseni- 
nen komitea. Tämän jälkeen pitkin vuotta pidetyissä johto
kunnan kokouksissa oli taloasia usein käsiteltävänä, joko 
komitean tai johtokunnan yksityisten jäsenten aloitteesta. 
Monia suunnitelmia ja päätöksiäkin tehtiin, mutta kaikki 
ne kuitenkin mitkä niistäkin syystä raukesivat.

Helmikuun 18 p:nä 1889 pidetyssä johtokunnan kokouk
sessa tehtiin ehdotus, että koetettaisiin ryhtyä talonkaup- 
poihin pirkkalalaisen maanviljelijä K. Villilän kanssa, joka 
omisti talon tontilla n:o 189 tässä kaupungissa (yhdistyk- 
•sen nyk. talo) ja valittiin pari henkilöä asiasta Villilän 
kanssa neuvottelemaan. Sittemmin oli johtokunta alkanut 
epäillä tämän talon sopivaisuutta yhdistyksen tarkoituk
siin. Ostohanketta ei kuitenkaan hylätty, vaan päätettiin 
pyytää arkkitehti G. Schreckiltä suunnittelua tontin ja sillä 
olevien rakennusten käytöstä, sekä velvoitettiin ennemmin 
valittu komitea tarkastamaan talon kuntoisuutta. Touko
kuun 12 p:nä pidetyssä yhdistyksen kokouksessa käsiteltiin 
sittemmin tätä talonostohanketta, mutta asiasta ei vielä
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tehty mitään päätöstä, vaan päätettiin jäädä odottamaan 
komitean ja asiantuntijain tarkempaa lausuntoa talosta. 
Näiden lausuntojen saavuttua pidetään uusi, varsinaisesti 
talonostoa käsittelevä yhdistyksen kokous. Asiantuntijain, 
joina olivat arkkitehti G. Schreek ja rakennusmestari P. 
Leander, lausunnossa puollettiin ostoa, tosin huomauttaen, 
että taloa ei ole alunperinkään oikein hyvin rakennettu, 
koska seinät ovat pullistuneet ja muitakin osia rakennuksesta 
on epäkunnossa, jotka virheet kuitenkin voidaan korjata. 
Tarvittavien korjausten, kuten väliseinien purkaminen, 
kokoussalin korottaminen y.m. muutostyöt he arvelivat 
tulevan maksamaan noin 1,500 mk. Yhdistys kokoontui 
uudelleen käsittelemään tätä talonostoa toukokuun 19 p:nä 
ja päätti melkein yksimielisesti hylätä koko puuhan. Heinä
kuun 21 p:nä pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, jossa 
edellämainitun kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin, pää
tettiin purkaa edellinen päätös ja ottaa talonkauppa uudel
leen käsiteltäväksi.

Sittemmin syyskuun 1 p:nä pidetyssä kokouksessa pää
tettiin lopullisesti, että talo ostetaan ja tehdään siinä johto
kunnan ennemmin ehdottamat korjaustyöt, sekä annettiin 
johtokunnan tehtäväksi muut asiaa koskevat lähemmät 
toimenpiteet. Saman kuun lopussa tehdyn kauppakirjan 
mukaan myi maanviljelijä K. Villilä Pirkkalan pitäjästä 
Tampereen kaupungissa omistamansa tontin n:o 189 (nyk. 
numeroiden muk. tontti 5 VI kaup. osassa, Hallituskatu 19) 
siinä olevine rakennuksineen Tampereen työväenyhdistyk
selle 23,000 mk. hinnasta. Lisäksi maksettiin eräistä katu
töistä 200 mk., joten talon hinta oli oikeastaan 23,200 mk. 
Huvin vuoksi mainittakoon, että talonkaupasta oli myöskin 
harjakaiskuluja 3:50, jotka päätettiin maksaa ja pöytäkir
jaan merkitä.

Yhdistyksen täten ostaman tontin pinta-ala on noin 
2,000 neliömetriä. Tontilla oli silloin rakennettuna sen 
pohjoisella sivustalla, Hallituskatua vasten, noin 30 m.
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Työväentalon vanha puurakennus vuodelta 1890.

pitkä ja 10 m. leveä puinen asuinrakennus ja läntisellä 
sivulla puinen makasiini- ja ulkohuonerakennus. Asuin
rakennuksen pinta-ala oli 325 m2 ja varastorakennuksen 
100 m2. Tontin eteläisellä puoliskolla oli syvä, kirkasvesinen 
kaivo, josta saatiin vettä talon tarpeisiin. Talon asuinra
kennusta, jossa oli 2 isohkoa ja 7—8 pienempää huonetta, 
oli ennen kuin talo joutui yhdistykselle, käytetty kansa
kouluna (n.s. Villilän koulu). Yhdistys sai talon haltuunsa 
kesäkuun 1 p:stä 1890, jolloin hetimiten ryhdyttiin siinä 
tekemään tarpeellisia muutos- ja korjaustöitä. Huoneistoa 
järjesteltiin siten, että siihen saatiin sopimaan pieni juhla
sali näyttämöineen ja pienet pukujensäilytys- ja kokous
huoneet sekä ravintolahuone tarpeellisine keittiöineen ja 
ravintolanhoitajan asunto. Nämä korjaukset tulivat kaik
kiaan maksamaan noin 2,800 mk. Talon korjaustyöt kestivät 
niin kauvan, että talon avajaisjuhlat voitiin viettää vasta 
syyskuun 21 p:nä.
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TALON ENSIMÄISET LAAJENNUKSET 
VV. 1900—1901.

Kauvau eivät yllämainitut huoneistotilat voineet yhdis
tyksen yhäti kasvavaa toimintaa tyydyttää. Jo maaliskuun
6 p:nä 1893 asetti yhdistyksen johtokunta komitean suunnit
telemaan lisärakennusta yhdistyksen tontille ja keinoja 
sen rahoittamiseen.

Näitä komiteoita on myöhemmin vaihdettu ja uusittu 
moneen kertaan, mutta mitään varsinaista ehdotusta eivät 
komiteat ole esittäneet. Lopulta kävi huonepula ja muu 
tilanahtaus niin sietämättömäksi, että asiaan oli vihdoinkin 
saatava korjausta. Yhdistyksen kokouksessa toukokuun
7 p:nä 1899 valittiinkin taasen 5-jäseninen rakennuskomitea 
laatimaan alustavaa suunnitelmaa lisärakennusta varten. 
Tämä komitea sitten esittikin rakennusmestari Heikki 
Tiitolan laatiman suunnitelman lisärakennusta varten, joka 
rakennettaisiin kivestä 3-kerroksiseksi tontin eteläiselle si
vustalle kansakoulun rajaa pitkin samansuuntaiseksi puu
rakennuksen kanssa. Rakennus olisi 40 metriä pitkä, juhla
salin ja näyttämön osalta 17 m. sekä kadunpuoleinen pää 
23 metriä leveä (siis nyk. alaeteisen portaisiin asti). 
I kerrokseen tulisi 2 liikehuoneistoa asuntoineen sekä 3 
kamarin ja keittiön käsittävää huoneistoa, pesutupa, kassa- 
holvi ja varastohuoneita; II kerrokseen taasen tulisi lukusali, 
ravintola keittiöineen ja niiden hoitajan asuntoineen sekä 2 
kokoushuonetta ja n. 18 metriä pitkä ja 15 m. leveä kahden 
kerroksen korkuinen lehterillä varustettu juhlasali tarpeelli
sella näyttämöllä ja pukuhuoneilla varustettuina; III ker
rokseen tulisi 5 kokoushuonetta, joista 2 olisi n. 40—45 
neliömetrin suuruisia.

Lokakuun 24 p:nä pidetty yhdistyksen kokous hyväksyi 
tämän suunnitelman muuten, paitsi että tällä kertaa raken
netaan vain kadunpuoleinen osa ja juhlasali vasta sitten 
kun ensi osa on saatu valmiiksi. Rakennustöihin ryhdyttiin
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Työväentalon kivirakennus vuodelta 1905.

heti kun oli saatu piirustukset vahvistetuiksi ja muut val- 
mistelutoimenpiteet suoritetuiksi. Työt tehtiin yhdistyksen 
omaan laskuun, ollen ylivalvojana Heikki Tiitola ja työn
johtajana A. A. Lagerström (Salakari). Rakennuskustannuk
set nousivat yhdistykselle noin 40,000 mk., vaikkakin jo
kainen yhdistyksen jäsen teki yhden päivän työtä rakennuk
sella ilmaiseksi tai suoritti päiväpalkkaa vastaavan summan 
rakennuskassaan. Rakennustyöt valmistuivat siten, että
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talon vihkiäisjuhla vietettiin marrask. 18 p:nä 1900. Tämän 
rakennuksen kuutiotilavuus oli 4,100 m3 ja pinta-ala 1,085 
neliömetriä.

Vuonna 1901 rakennettiin tontin länsirajalle uusi kivinen 
käymälärakennUs entisen puisen tilalle, joka oli käynyt 
pieneksi ja muutenkin tarkoitustaan vastaamattomaksi. 
Samoin poistettiin puisen katurakennuksen parveke, joka oli 
jo osittain mädäntynyt sekä muodostunut muutenkin iltama- 
häiritsijäin oleskelupaikaksi, kuten kertomuksessa maini
taan. Puurakennuksessa tehtiin muitakin muutostöitä, 
m.m. siirrettiin näyttämö opistosalista vanhaan juhlasaliin. 
Rakennustyöt piirsi ja johti rakennusmestari Mikko Tammi
nen ja tulivat ne maksamaan noin 4,000 mk. Rakennuksen 
pinta-ala oli 54 m2 ja kuutiotila 240 m3. Niinikään samana 
vuonna laitettiin näyttämölle vesijohto ja sähkövalo.

JUHLASALIN RAKENTAMINEN V. 1905.

Kun oh taasen kulunut muutamia vuosia, niin oltiin 
edelleen ankarassa huonepulassa; ennen kaikkea suuremman 
juhla- ja teatterisalin tarve oh huutava, jonka rakentamisesta 
kuten ennemmin on jo mainittu, täytyi rahavaikeuksien 
takia luopua v. 1899, jolloin kivirakennuksen rakentami
sesta päätettiin. Raha-asioiden tultua jotenkin järjestetyiksi, 
päätettiin yhdistyksen kokouksessa maaliskuun 11 p:nä 1905, 
että juhlasalin rakennustöihin ryhdytään hetimiten. Salin 
piirustukset valmisti jo ennemmin mainittua H. Tiitolan 
suunnitelmaa hyväkseen käyttäen, kaupunginarkkitehti Lam- 
bert Pettersson. Työt tehtiin yhdistyksen omaan laskuun, 
ollen työnjohtajina rakennusmestari Mikko Tamminen ja 
A. A. Salakari. Salirakennus tuli maksamaan noin 80,000 
mk. Työt valmistuivat niin, että sali voitiin tarkoituksiinsa 
vihkiä samana vuonna marraskuun 20—23 p:nä pidetyn
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Työväentalo vv. 1912—2929.

sos.-dem. puoluekokouksen yhteydessä. Sali oli silloin Tam
pereen suurin ja ajanmukaisin, ollen sen pinta-ala näyttä
möineen 543 m2, ja kuutiotilavuus 7,018 m3.

TALON KOLMAS LAAJENNUS, 
5-KERROKSISEN OSAN RAKENTAMINEN 

VV. 1911—19 12.

Taaskaan ei kulunut montaa vuotta, kun oltiin tähän asti 
ankarimmassa tilanahtaudessa. Ei riittänyt enää v. 1900 
rakennettu lyhyt kivirakennus, myöhemmin tehtyine juhla
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saleineen, yhä laajentuneen työväen järjestötoiminnan tar
peita tyydyttämään. Johtokunta koetti harkita keinoja 
järjestöjen huoneistopulan lieventämiseksi; mutta muuta 
keinoa ei löytynyt kuin talon laajennus.

Johtokunnan alustava ehdotus asiasta hyväksyttiin joulu
kuun 2 p:nä 1907 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, jonka 
ehdotuksen mukaan julistettiin piirustuskilpailu koko tontin 
rakennussuunnitelmaa varten. Oli nim. huomattu ne haitat, 
mitkä ovat siitä seurauksena kun taloa laajennetaan vain 
osa kerrassaan ilman kokonaissuunnitelmaa. Piirustuskil- 
pailuihin osallistui niin paljon ammattimiehiä, että luon
noksia saapui kaikkiaan 14. Parhaaksi suunnitelmaksi 
katsottiin helsinkiläisen rakennusmestari Heikki Kaartisen 
ehdotus, joka sai I palkinnon ja jolta myöskin tilattiin lo
pulliset piirustukset. Kului kuitenkin useita vuosia ennenkuin 
saatiin raha-asiat sellaiseen kuntoon, että päästiin rakennus
töitä aloittamaan.

Heinäkuun 13 p:nä 1911 pidetyssä yhdistyksen kokouk
sessa hyväksyttiin lopullisesti rakennussuunnitelma ja pää
tettiin töihin ryhtyä heti. Aikaisempaa suunnitelmaa oli 
täytynyt nytkin, kuten niin usein ennemminkin, rahavarojen 
puuttuessa supistaa siten, että tällä kertaa rakennetaan 
vain Puistokadun puoleinen osa täyteen kuntoon ja Halli
tuskadun varrelle tuleva osuus sitten kun rahavarat sen 
sallivat. Suunnitelman mukaan rakennettiin nyt katujen 
kulmaan tuleva uusi osa 5-kerroksiseksi ja vanhaa osaa 
koroitettiin yhdellä keroksella, joten rakennuksesta tuli 
osittain 5- ja osittain 4-kerroksinen. Eri kerroksien lattia 
ei tullut samalle tasolle uudessa ja vanhassa.osassa, vaan 
tuli se puolta kerrosta ylemmäksi uudessa, mikä seikka 
on myöhemmin tuottanut suurta haittaa uusille suunnitel
mille. Puurakennusta täytyi lyhentää uuden kivirakennuk
sen leveydeltä Hallituskadun kulmasta. Samoin tehtiin 
huomattavia muutoksia vanhassa kivirakennuksessa, johon 
sovitettiin avara ravintolasali, opistosali, kirjasto, lukusali
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Työväentalo nykyisessä asussaan.

sekä kokoushuoneita. Uuteen osaan tuli I kerrokseen liike- 
huoneita, II kerrokseen toimisto- ja kansliahuoneita, III ker
rokseen perheiltamasali näyttämöineen ja isompi kokous
huone, IV kerrokseen taas kokoussali, vahtimestarin asunto 
ja kansliahuoneita sekä V kerrokseen edelleen pienempiä 
kokous- ja kansliahuoneita. Rakennustyöt aloitettiin elo
kuun alussa v. 1911 ja suoritti ne urakalla tamperelainen 
rakennusmestari K. A. Tuominen. Töiden ylivalvojana 
toimi yhdistyksen puolesta H. Kaartinen. Uuden talon 
vihkiäiset vietettiin lokakuun 26 p:nä 1912. Juhlan kun
niaksi oli talon katolle vedetty punainen lippu, joka poliisi
laitoksen taholta kuitenkin riistettiin alas. Talon vahti
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mestaria sakotettiin ja useita poliiseja eroitettiin, kun eivät 
menneet »mestaripoliisin» käskystä lippua riistämään.

Rakennuskustannukset vanhan osan muutostöineen tuli
vat maksamaan noin 265,000 mk. Talon pinta-ala lisääntyi 
tässä laajennuksessa 1,970 neliömetrillä ja kuutiotila 8,856 m3.

TOTEUTTAMATTA JÄÄNEITÄ SUUN
NITELMIA VV. 19 14—1917.

Toukokuun 10 p:nä 1914 päätettiin taasen ryhtyä eri
näisiin rakennuspuuhiin, etupäässä talossa jo kauvan vuok
ralaisena olleen Kansan Lehden tarvitsemaa lisätilaa sil
mälläpitäen. Mutta kun mistään ei ollut saatavissa tarvit
tavia varoja, jäi yritys silleen ja Kansan Lehteä kehoitettiin 
hankkimaan oma talo. Kansan Lehden muutettua syk
syllä 1916 omaan taloonsa päätettiin sen hallussa kivira
kennuksessa olleet huoneet ottaa entisen pienen alakahvilan 
yhteyteen sekä laajentaa sen lajitteluhuonetta. Lehdeltä 
vapautuneeseen painohuoneeseen (teatterisalin alla) pää
tettiin sijoittaa biljardi ja painisali »Veikot»-seuralle. Ra
vintolan täten laajetessa osoittautui sen keittiö aivan liian 
pieneksi ja muutenkin epäkäytännölliseksi. Tilanteen 
auttamiseksi pyysi yhdistyksen taloustoimikunta rakennus
mestari K. Lindroosin tekemään suunnitteluja lisätilan 
saamiseksi keittiöön. Lindroosin tekemän ehdotelman 
mukaan olisi uusi keittiö tehtävä talon ullakkokerrokseen, 
jossa olisi riittävästi tilaa ja vanhasta keittiöstä tehtäisiin 
varastohuone, josta hisseillä välitettäisiin tavarat ylös. 
Ehdotusta ei yhdistyksen kokous hyväksynyt, pitäen sitä 
kalliina ja muutenkin hankalana, kun koko ravintolaliike 
olisi jäänyt hissien varaan. Samalla velvoitettiin johtokunta 
laatimaan uusia suunnitelmia. Kun tontin rakentamatto
man (puurakennuksen) osan piirustukset vanhentuisivat 
marraskuussa 1917, ellei niille hankita uutta vahvistusta,
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Työväentalon uusi ravintola.

esitti johtokunta, tehden niihin erinäisiä muutosehdotuksia, 
piirustukset yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi. Ko
kous ei ollut ehdotuksiin tyytyväinen, vaan asetti erikoisen 
toimikunnan niitä johtokunnan kanssa uudelleen harkitse
maan. Muutospiirustukset laati sittemmin rakennusmestari 
K. Lindroos toimikunnan esitysten mukaan ja lokakuun 
1 p:nä 1917 pidetty yhdistyksen kokous hyväksyi ne ja 
valtuutti johtokunnan hakemaan niille asianomaisen vahvis
tuksen.

Tammikuussa vuonna 1918 alkanut kansalaissota ja sitä 
seuranneet jälkiselvittelyt, joiden johdosta yhdistyksen 
toiminta oli jonkun aikaa lakkautettuna ja talo vallan vie
raissa käsissä, katkaisi kuitenkin nämä rakennuspuuhat.
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V. 1924 TEHDYT LAAJENNUS- JA 
MUUTOSTYÖT.

Vuonna 1922 herätettiin johtokunnassa taasen kysymys 
erinäisiin talon laajennuspuuhiin ryhtymisestä. Työväen 
järjestötoiminta, joka kansalaissodassa oli maahan lyöty, 
oli noussut entistä ehompaan vauhtiin, joten kokoushuo
neistakin oli tuntuvaa puutetta. Mutta ennen kaikkea oli 
tilanahtaus sietämätön ravintolan varastosuojissa sekä näyt
tämöllä ja sen puku- ja varastohuoneissa. Taasen asetettiin 
johtokunnan keskuudesta valittu rakennuslautakunta miet
timään keinoja ja tekemään suunnitteluja lisätilan saamiseksi.

Rakennuslautakunta tekikin useita ehdotuksia, joiden 
toteuttamista viivästyttivät kuitenkin erinäiset seikat, kuten 
luvansaanti supistaa pihamaata rakennusjärjestyksen mää
räystä pienemmäksi y.m., niin että suunnitelma voitiin 
lopullisesti hyväksyä vasta toukokuun 15 p:nä 1924 pide
tyssä yhdistyksen kokouksessa.

Tämän suunnitelman mukaan rakennettiin tontin länsi
rajalle, entisen käymälärakennuksen kohdalle, 4-kerroksinen, 
niin leveä rakennus kuin se Hallituskadun varrelle myöhem
min rakennettavaa osaa silmälläpitäen oli mahdollista. 
Tähän rakennukseen voitiin sijoittaa teatterin kulissimaa- 
laamo, työ- ja pukuhuoneita sekä vihdoin 4-kerrokseen 
teatterin pukuneulomo ja suurempi avustajien pukuhuone.

Samoin teatterin näyttämöä laajennettiin ja koroitettiin 
huomattavasti. Talon eteläiseltä puolelta voitiin saadun 
luvan perusteella poistaa n.s. valoaukot, tekemällä akkunat 
niiden tilalle, jolla toimenpiteellä saatiin huomattavasti 
lisätilaa teatterin eteiseen ja pukuhalliin sekä ylempiin ker
roksiin useita pikkuhuoneita. Pihamaan alle rakennettiin 
uudet ajanmukaiset V.C.-laitteet, jotka ennemmin olivat 
sijoitetut talon 2- ja 3-kerroksiin, ja niiden laajuuteen ja 
asemaan nähden perin sopimattomiin paikkoihin. Samoin 
pihamaan alle sijoitettiin talon keskuslämmitvslaitteet, joiden
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Työväenyhdistyksen nykyinen johtokunta.
Istumassa: vas. V. Kanto, M. Vesiranta, A. Vasama, T. Varto ja Ida 
Heinänen. Seisomassa: J. Hahto, V. Heikkilä, M. Lahtinen, K. Saaristo,

O. Kangas, K. Sahramäki, O. Länsiö, Kr. Anjala, E. Aittola,
A. Vuolle ja E. Murto.

asema tuli siten keskeiseksi koko suunnitelmaan nähden ja 
samalla saatiin kipeästi tarvittavaa lisätilaa ravintolan 
varastolle talon kellarikerroksessa. Kuten jo mainittiin, 
rakennettiin lämmityslaitteet siten, että ne voivat tyydyttää 
myös myöhemmin rakennettavien osien lämpötarpeet. Edel
leen suurennettiin pukuhallia siten, että teatterisalin alla 
ollut biljardisali otettiin puvustoksi ja biljardi siirrettiin 
puurakennukseen, jota taasen, ties kuinka monennen kerran, 
korjailtiin ja väli seiniä poistettiin.

Rakennus- ja muut muutospiirustukset laati rakennus
mestari Eetu Murros, toimien myös töiden ylivalvojana. 
Työt suoritti urakalla rakennustoimisto Tähtinen & Sola 
ja tulivat ne kaikkiaan maksamaan noin 1,500,000 mk. 
Talon lattiapinta-ala laajeni tässä rakennusvaiheessa 1,037 
m2 ja kuutiotilavuus 3,700 m3.
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TALON VIIDES JA VIIMEISIN 
LAAJENNUS VV. 1 929—1 930.

Kuluu taasen muutama vuosi, niin ollaan pääsemättö
missä tilanahtauden vuoksi. Työväenjärjestöjen kokousajat 
on supistettu kahteen tuntiin, jotta voitaisiin pitää kaksi 
jopa kolmekin kokousta illassa samassa huoneessa, mutta 
sittenkään eivät huoneet riitä tarvetta tyydyttämään. 
Samanlainen on tilanne ravintoloissa; kymmenittäin, ehkäpä 
sadottainkin joinakin iltoina ravintolaanpyrkijöitä saa palata 
tilanpuutteen vuoksi ovelta takaisin. Tammikuussa v. 1927 
asetti yhdistyksen johtokunta taaskin rakennustoimikunnan 
tekemään suunnitteluja tontin kokonaan rakentamiseksi niin 
täyteen kuin se rakennussääntöjen mukaan on mahdollista. 
Rakennusmestarien Kaartisen 20 vuotta sitten ja Lindroosin 
v. 1917 tekemät suunnitelmat huomattiin nyttemmin jo 
vanhentuneiksi ja muutenkin muuttuneiden olosuhteiden 
vuoksi käyneen tarkoitustaan vastaamattomiksi. Sen vuoksi 
toimikunta pyysikin arkkitehti Bertel Strömmerin laatimaan 
kokonaan uuden suunnitelman. Kun suunnitelma oli peri
aatteessa hyväksytty, pyydettiin arkkitehti Strömmeriä edel
leen valmistamaan lopulliset piirustukset.

Rakennuspiirustukset ja muut suunnitelmat hyväksyt
tiin lokakuun 23 p:nä 1928 pidetyssä yhdistyksen kokouk
sessa ja valtuutettiin rakennustoimikunta saattamaan työt 
loppuun sekä tekemään niihin, jos sen tarpeelliseksi katsoo, 
erinäisiä muutoksiakin. Rahavaikeuksien vuoksi päätettiin 
kuitenkin luopua tällä kertaa vanhan 4-kerroksisen osuuden 
koroittamisesta 6-kerroksiseksi, kuten oli ajateltu ja piirus
tuksetkin edellyttivät. Täten säästettiin kustannuksia noin 
2,5 miljoonaa markkaa. Kuten jo mainittiin, jää vanha 
4-kerroksinen osa muuten entiselleen paitsi että sen kol
mannesta kerroksesta poistetaan väliseiniä ja pienennetään 
teatterin parvekkeen eteistä yhden suuremman (biljardi-) 
salin saamiseksi. Ravintolahuoneisto lyhenee myöskin
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Työväentalon rakennustoimikunta 192g—1930.
Istumassa: vas. T. Varto, H. Murto, A. Vuolle ja M. Vesirauta. 

Seisomassa: T. Louhi, V. Heikkilä, A. Vasama ja J. Hahto.

hieman, samoin kuin ylemmissä kerroksissakin tapahtuu 
erinäisiä supistuksia, rakennuksen keskivälille, puiston puo
lelle rakennettavan talousportaan ja -hissin vuoksi.

Entiseltä 5-kerroksiselta osuudelta tulee talo kokonaan 
muuttumaan. Näistä muutoksista ja uudestaan rakennet
tavista mainittakoon seuraavat: Kellarikerrokseen tulevat 
ravintolan varastot jäähdytyshuoneineen, hissien konehuo
neet, palveluskunnan vaate- ja ruokailuhuoneet mukavuus- 
laitoksineen, paini- ja nyrkkeilysali suihkuineen ja kulissi- 
varasto sekä pihamaan alle laajenevaa tilaa lämpökeskuksen 
polttoainevarastolle. I varsinainen kerros käsittää liike
huoneistoja sekä puiston puolella yhdistyksen toimiston ja 
leipomon. II kerrokseen tulee ravintolan keittiö tarpeelli
sine lisähuoneineen ja noin 450 neliömetrin laajuinen uusi 
ravintolasali. III kerrokseen tulee uuteen osaan konserttisali 
ja vanhassa osassa sillä kohtaa olleesta C-salista sille eteinen 
erillisine naisten ja herrojen huoneineen. IV kerros ei tule
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paljoa muuttumaan, kun konserttisali on kaksi kerrosta 
korkea, niin se ottaa kaiken tilan uudelta osalta. V kerrok
seen tulee yksinomaan pieniä kokous- ja kansliahuoneita, 
lokero- ja kylpyhuoneita yhteensä 22. VI kerros on suunnil
leen samanlainen kuin viideskin. VII kerroksessa on yksi 
kokoussali ja toinen pienempi kokoushuone eteisineen sekä 
pesuhuone tarpeellisine lisätiloineen ja Hallituskadun puo
leisen osan ullakkokerros, jonne pienillä kustannuksilla 
saadaan useita asuttaviakin huoneita. VIII kerros, tomi- 
osan viimeinen, käsittää, samoin kuin 7:kin, yhden isohkon 
ja toisen pienemmän kokoushuoneen eteisineen. Liikennettä 
eri kerroksien välillä tulee välittämään, paitsi pääporrasta, 
kaksi muuta portaistoa ja neljä hissiä.

Toukokuun 2 p:nä 1929 myytiin huutokaupalla pois- 
vietäväksi yhdistyksen jo tavallaan historialliseksi käynyt 
puurakennuksen jälelle jäänyt osa ja samoin vielä jälellä 
ollut osa puista makasiinirakennusta. Varsinaiset rakennus
työt aloitettiin toukokuun 13 p:nä ja suoritti ne urakalla 
tamperelainen rakennustoiminimi Tampereen Sementtivalimo 
ja Rautabetoni OY. Putkityöt suoritti toiminimi Veljekset 
Ottelin Hämeenlinnasta, sähkötyöt Hämeen Kone- ja Sähkö
liike ja hissit laittoi OY. Muona Helsingistä.

Rakennustyöt ovat sujuneet niin, että ne tulevat valmiiksi, 
eräitä viimeistelytöitä lukuunottamatta, maaliskuun lop
puun mennessä v. 1930. Töiden ylivalvojana on yhdistyksen 
puolesta ollut piirustusten laatija, arkkitehti Bertel Strömmer. 
Kustannukset tästä ja muista kiinteistöön tällä kertaa 
kohdistuvista muutos- ja uudistustöistä kaikkine laitteineen 
nousivat 8,100,000 markkaan.

Talon lattiapinta-ala lisääntyi tämän rakennustyön kautta 
3,836 neliömetrillä ja kuutiotilavuus 17,177 kuutiometrillä. 
Talon hyödyllinen kokonaislattiapinta-ala on nyt 8,400 
neliömetriä ja kuutiotilavuus kaikkiaan 41,000 kuutiometriä. 
Talo on tullut yhdistykselle maksamaan tähän mennessä 
sen 40 v:n aikana, jonka se on taloa omistanut, kaikki ra
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kennus- ja muutostyöt (tavallisia vuosikorjauksia ja muita 
sellaisia uudistustöitä ei ole huomioitu) kaikkiaan tasan 
10 miljoonaa mk.

Talossa tulee nyt olemaan 3 liikehuoneistoa, oma leipomo, 
9 suurempaa salia, nim. 2 ravintolasalia, teatteri- ja konsertti
salit, biljardi ja neljä muuta iltama- tai kokoussalia sekä 
pienempiä toimisto-, kanslia- ja kokoushuoneita noin 70. 
Tähän eivät sisälly kellarikerroksessa olevat huoneet eivätkä 
näyttämön hallussa olevat, enempää kuin kylpy-, lokero-, 
varasto- y.m.s. huoneet.
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LUETTELO

yhdistyksen asettamasta talonostokomitean ja niistä eri rakennuskomiteani 
tai -toimikuntien jäsenistä, joiden toimiaikana selostuksessa mainitut 
rakennussuunnitelmat ja -työt ovat suoritetut:

V. 1888 asetettuun talouostokoiniteaan kuuluivat rehtori E. V. Emeleus, 
kauppias K. Lindberg ja vahtimestari J. A. Sundén. Vv:n 1899—1900 ra
kennuskomiteaan: A. A. Lagerström, K. F. Mattsson, Anselm Saarinen, 
J. V. Hellberg ja A. Nieminen. Viimeksi mainitun tilalle valittiin myöhem
min B. V. From.

Vuoden 1905 komiteassa olivat: Mikko Tamminen, Emil Viljanen, 
A. A. Lagerström, Nestori Brander, K. F. Mattsson, Heikki Lindroos ja 
E. E. Heikkilä.

V.v. 1911—12 rakennustoimikuntaan kuuluivat yhdistyksen valitse
mina: A. A. Salakari (Lagerström), Emil Viljanen, K. F. Mattsson, Yrjö 
Vuoristo, Mikko Tamminen, E. E. Heikkilä ja Heikki Koskinen. Näistä 
erosivat kesken toimiaikaa Tamminen, Heikkilä ja Koskinen, joiden tilalle 
myöhemmin valittiin K. J. Jokisalo, Vihtori Vesterlund ja Arvi Ahonen. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimi E. Viljanen. Paitsi yhdistyksen 
valitsemia, kuului toimikuntaan myöskin eri osastojen valitsemia edustajia.

V:n 1924 rakennuslautakunta: V. A. Saaristo, Mikko Vesiranta, Alfr. 
Vuolle, Vihtori Heikkilä ja Artturi Vasama, sekä myöhemmin valittuna 
Juho Hahto. Lautakunnan puheenjohtajana toimi alussa Saaristo ja 
myöhemmin Vuolle. Sihteerinä toimi yhdistyksen sihteeri Em. Lammi.

Nyt v. 1930 valmistuvista rakennustöistä ja -suunnitelmista huolehti
vaan toimikuntaan ovat kuuluneet: Emil Murto, Mikko Vesiranta, Tyko 
Varto, Artturi Vasama, Alfr. Vuolle, Juho Hahto, Vihtori Heikkilä ja Toivo 
Louhi. Toimikunnan puheenjohtajana on ollut E. Murto ja sihteerinä 
T. Varto.
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