
XV11. Pu utar hai autaku nta. 

Puutarhalautakunnan vuodelta 1906 Rahatoimikamarille antama ker-
tomus on seuraavansisältöinen: 

lautakunnan »Lautakunnan 3äseninä on mainittuna vuonna olleet seuraavat henkilöt: 
jäsenet. v a p a a h e r r a r v o n Willebrand puheenjohtaja, arkkitehti H. Neovius vara-

puheenjohtaja, arkkitehti M. Schjerfbeck ja kaupungininsinööri G. Idström, 
viimemainittu itseoikeutettuna jäsenenä. Varajäseninä olivat puutarhuri 
H. Wasastjerna ja filosofianmaisteri R. E. Westerlund. 

Kustannukset Mitä tulee toimintaan kaupunginistutuksissa kyseessäolevana työ-
istutusten 0 1 v U Q n n a v j f t t aa Puutarhalautakunta myötäliitettyyn kaupunginpuutarhuri 

Olssonin tekemään kertomukseen. Tästä käy selville että kustannukset 
kaupungin istutusten korjauksista ja hoidosta, kasvihuoneista ja puutai-
mistoista vuonna 1906 ovat nousseet Smk:aan 71,493: 34, eli Smk. 11,493: 34 
suuremmiksi kuin menoarviossa mainittuun tarkoitukseen osotettu määrä-
raha. Kirjelmässä Valtuustolle joulukuun 13 päivältä on Puutarhalauta-
kunta tehnyt Valtuustolle selkoa syistä siihen, että menoja ei ole voitu so-
vittaa Valtuuston myöntämän 60,000 markan määrärahan mukaan, minkä 
ohella lautakunta on anonut, että myönnettäisiin lisää arviolta 11,000 
markkaa tämän ylimääräisen menoerän korvaamiseksi. Tämän esityksen 
Valtuusto myös hyväksyi kokouksessa joulukuun 28 päivänä. Puheen-
alaiset kustannukset ovat siis olleet vain Smk. 493: 34 suuremmat Valtuus-
ton kaikkiansa ri^öntämää määrärahaa. 

Vuonna 1906 on Puutarhalautakunta käsitelhrt seuraavia huomattavia 
asioita: 

Käytävä Fred- Parturi Mathias Auerin tekemän esityksen käytävän laittamisesta 
rikintorin istu. . . . 

tuksessa. 

Fredrikintorin istutukseen hylkäsi Lautakunta tammikuun 27 päivänä. 
Sairaaiakysy- Lähetteellä joulukuun 18 päivältä 1905 kehoitettuna antamaan lau-

sunnon erinäisten Eläintarhan huvila-alueiden luovuttamisesta sairaala-
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tonteiksi on Puutarhalautakunta kirjelmässä seuraavan helmikuun 2 päi-
vältä Valtuustolle jät tänyt asiasta lausunnon. (Kats. Valt. pain. asiak. 
N:o 7). 

Herra J. Juslinin tekemästä anomuksesta myönsi Puutarhalautakunta vh-voitus-
. . . . juomapavil-

hänelle oikeuden muuttaa Ulrikaponn mäelle rakentamansa virvoitusjuoma- j o n k i Bläill. 
paviljongin Eläintarhaan kaupunginpuutarhurin osottamalle paikalle. tarhassa. 

Sittenkun Valtuusto lähetteellä maaliskuun 20 päivältä oli vaatinut Puutarhayhdis-

Puutarhalautakunnan lausuntoa Suomen Puutarhayhdistyksen osakeyhtiön ^umL^n-1 

Hallituksen Valtuustolle tekemän tarjoumuksen johdosta eräillä ehdoilla nastus-
kaupungille luovuttaa yhdistyksen laitokset Eläintarhassa ja Meilansissa, 
on Puutarhalautakunta kirjelmässä syyskuun 17 päivältä antanut vaadi-
tun lausunnon. (Kats. Valt. pain. asiak. N:o 30.) 

Kirjelmässä Maistraatille huhtikuun 17 päivältä on Lautakunta an- Fredrikintorin 

tanut lausunnon Oma osakeyhtiön puolesta Maistraatille j ätetvstä anomuk- Auttaminen0 

sesta saada rakennustyön vuoksi tontilla N:o IQ Fredrikinkadun varrella r^ e u n u s t a r-J J koituksnn. 

aidalla ympäröidä muun muassa tontin viereisen istutuksen. 
Puutarhalautakunnan tekemän päätöksen nojalla otti kaupungin pUU- Kuopion uiaan -

tarhahallinto osaa »Puutarhaviljelyksen ystäväin» Kuopion maanviljelys- vllJ'elysnciyttel>-
näyttelyn yhteyteen kesällä 1906 järjestämään kukkaskasvien näyt-
telyyn. 

Kirjelmässä toukokuun 4 päivältä on Puutarhalautakunta j ä t t ä n y t p o t k u p a i i o p e i i t 

Rahatoimikamarille lausunnon Unitas-urheiluyhdistyksen anomuksestaKaisamemessa-
saada Kaisaniemen suurelle urheilukentälle asettaa portit potkupallo-
leikkiä varten. 

Samana päivänä lähetti Lautakunta Valtuustolle esityksen mieskoh- Mieskohtainen palkkionlisäys 

teisen palkkionlisäyksen myöntämisestä kaupunginpuutarhuri Olssonille. kaupungin-

Tämän esityksen Valtuusto hyväksyi kokouksessa mainitun toukokuun puntarhul l l le-
15 päivänä. 

Kirjelmän ohella syyskuun 17 päivältä on Puutarhalautakunta Raha- Menoarvioehdo-

toimikamarille lähettänyt 1907 vuoden menoarvioehdotuksen siihen kuu- tUS' 
luvine asiakirjoineen. 

Kirjelmässä lokakuun 1 päivältä on Puutarhalautakunta Rahatoimi- Kaapeiijohto 

kamarille lähettänyt vaaditun lausunnon Helsingin Telefoniyhdistyksen ^LToon^1 

Kamarille tekemästä anomuksesta saada Hakasalmenpuistoon pystyt tää 
telef onipatsaita. 

Rahatoimikamarin anottua Puutarhalautakunnan lausuntoa istutuk- Kapteenin- ja 
sen laittamisesta Tehtaan- ja Kapteeninkadun rajoittamalle avoimelle VäiiSene avoi* 
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meiie paikal le paikalle on Lautakunta kirjelmän ohella joulukuun 13 päivältä antanut 
tehtävä istutus. 

asiasta lausunnon ja ehdotuksen. 
Huviiakau- Kysymys Laivurinkadun länsipuolella olevan alueen jakamisesta 
punkii länsi- huvilatonteiksi on eri kokouksissa ollut Lautakunnan käsiteltävänä, joka puolella I^ai-

vurinkatua. e i kuitenkaan ennen kalenterivuoden loppua ennättänyt lopullisesti asiata 

käsitellä. 
HERRA A. FREUC- Kirjelmässä marraskuun 1 päivältä on Puutarhalautakunta antanut 

kellin esitys. V a i t u u s t o i i e lausunnon herra A . Frenckellin esityksestä, joka koskee puis-
tojen ja kävelyteitten tarvetta Helsingissä (Kats. Valt. pain. asiak. N:o 33). 

urhe i iuken t - Suomen Voimistelu- ja urheiluyhdistyksen Helsingin osaston Valtuus-
^kLpun^issT t o ^ e jä t tämän anomuksen toimenpiteistä sopivain urheilukenttien puut-

teen korjaamiseksi pääkaupungissa lykkäsi Rahatoimikamari Puutarha-
lautakuntaan lausunnon antamista varten, mutta asiaa ei käsitelty lopulli-
sesti vuonna 1906. 

Hyikysaaren Kirjelmän ohella joulukuun 13 päivältä on Puutarhalautakunta jät-
vuokraoikeus. ^ n y t Rahatoimikamarille lausunnon rouva Toni Meyerin anomuksesta 

saada pidennetty vuokraoikeus Hyikysaaren tilukseen N:o 98. 
Työnjohtajani Kaupunginpuutarhurin esityksestä päätti Puutarhalautakunta sa-

paikkio. m a n a päivänä, että kaupunginistutusten esimiehet vastaisuudessa saisivat 
nostaa palkkionsa kuukausittain.» 

Kaupunginpuutarhurin kertomus on seuraava: 
Kaupungin- »T}^öt kaupunginistutuksissa ovat keskeytymättä jatkuneet tavan-
puutarhurm m ukaisessa järjestyksessä. Vuoden kuluessa usein esiintyneet lakot jahäi-kertomus. J J J J J 

riöt eivät ole sanottavasti koskeneet kaupungin puutarhaosastoa. Hoito-
kustannukset ovat kuitenkin edellisiin vuosiin verraten melkoisesti lisään-
tyneet, jota ei ole voitu arvata tai laskea menoarvioehdotusta tehtäessä 
edellisenä vuonna, vaan on osittain riippunut Runeberginesplanadin ruoho-
kenttäin laajemmasta korjauksesta ja osittain korotetuista työpalkoista. 
Mainittuihin ruohokenttiin ei ole senjälkeen kun esplanadi perustettiin 
tehty juuri sanottavia korjauksia, vaan on niihin keväällä vain kylvetty 
ruohosiemeniä ja ne sitten peitetty ohkasella maakerroksella. Vuosien 
kuluessa oli rikkaruoho levinnyt yhä enemmän, niin että koko ruohokasvu 
oli tukahtunut. Ainoa tapa rikkaruohon täydelliseksi hävittämiseksi oli 
poistaa ylempää maakerrosta 15 cnr.in syvyydeltä, ja se korvattiin ve-
reksellä mullalla. Tämä työ vaati 4,000 markan kustannuksen. 

Koska sää vuoden kuluessa on ollut erittäin edullinen kasvullisuudelle 
on otaksuttava että jäännös lisämäärärahasta Smk. 11,000 sekä ne 493: 34, 
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jotka sen lisäksi on käytetty, ovat menneet korotettuihin työpalkkoihin, 
jotka puutarhaosastossa ovat olleet hiukan pienemmät kuin kaupungin 
muissa osastoissa. Sen johdosta, että Rakennuskonttorin työmiesten 
tuntipalkkoja oli yhä korotettu, vaativat istutustyömiehet että heidät 
tässä suhteessa asetettaisiin edellisten tasalle, mitä heiltä ei juuri hyvällä 
syyllä voitu kieltää, jonka vuoksi he mainitun Konttorin tekemän taulun 
mukaan pääsivät nauttimaan samaa palkkausta, mistä oli seurauksena 
että tuntipalkka kohosi noin 17 prosentilla. Muista pienemmistä vuoden 
kuluessa tehdyistä muutoksista voidaan mainita, että ne ruusut, jotka ovat 
olleet istutettuina Säät3^talon puistikon ilmakaivon ympärille, on otettu 
pois sen johdosta, että ne alituiseen olivat raiskauksen alaisia, ja niitten 
sijaan 011 asetettu monivuotisia kasveja sekä että kaupungin hoidossa ole-
vien hautojen luku kirkkomaalla on lisääntynyt 7:llä, niin että niitten koko 
lukumäärä nykyään on 17. 

Kustannukset eri istutuksista, kasvihuoneista y. m. käyvät selville 
seuraavasta taulusta: 

Aleksanteri II:sen patsas . . . Smk 433: 30 
Ateneumi » 242: 55 
Kaivopuisto » 7,210: 83 
Sekalaista » 4,005: 36 
Eläintarha . » 2,100: 40 
Elisa betintori » 367: 41 
Esplanadipuistot . » 11,898: 51 
Tehtaanpuisto . . , » 48: 30 
Fredrikintori » 146: 80 
SuomenPankin puistikko » 461: 40 
Vanha kirkko » 2,100: 73 
Haudat » 353: 30 
Hakasalmi ja Hesperia » 811: 75 
Kaisaniemi » 5,653: 41 
Kirurginen sairaala » 670: 17 
Lönnrotin puistikko » 444: 14 
Lapinlahden puistikko » 275: 20 
Marian sairaala » 490: 25 
Ainespiha » 903: 56 

Siirto Smk 38,617: 37 



88 X VII Puu tarhalau takuuta.. 

Siirto Smk 38,617: 37 
Tähtitornin puisto » 8,034: 78 
Poly teknillinen Opisto » 465 : 6 0 

Ritarihuoneen puistikko » 4 2 o : 45 
Erot ta ja » 494- 85 
Sohvat » 1,601: 75 
Katajanokka » 1,273: 15 
Säätytalon puistikko » 876: 68 
Puutaimistot » 812: 14 
Kasvihuoneet » 57 71,493: 34 
Aitauksien hoito . . . . Smk 3,102: 72 
Mullanvalmistelu istutuksia varten » 2,494: — 
Istututustyöt Kaivopuistossa » 10,226: 52 
Leikkikentän laittaminen korteliin N:o 127 » 3,028: 81 
Hietalahdentorin istutus » 546: 55 
Tokantorin » . . . » 2,499: 87 
Haapaniemen istutuksen tasotustyöt » 4,028: 05 
Eläintarhan urheilukentän tasotustyöt » 9,997- 97 
Kelkkamäkien laittaminen » L397: 4° 
Puhdistus- ja raivaustyöt Hakasalmen huvilan alu-

eella » 276: 75 
Katajanokan päätien järjestäminen » 2,095: 45 
Kirurgisen sairaalan uutistyöt » 1,363: 35 

Yhteensä Smk 112,550: 78 

Uutistöitä. 

Eläintarhan urheilukenttä. Tässä poistettiin maakerros kentän poh-
joisesta osasta, niistä vedätettiin pois 17,960 kuormaa ja vietiin viereiselle 
niitylle. Tämän jälkeen ryhdyttiin täyt tämään kivillä samaa osaa ja vie-
tiin sinne 2,960 kuormaa kiviä. Kun kiviä ei voitu hankkia riittävästi, 
jatkettiin töitä kaivamalla syvemmiksi ja leveämmiksi aikaisemmin lai-
te t tu ja salaojia, joihin aikaisemmin oli käytetty puunrunkoja ja joitten ei 
oltu havaittu toimivan kyllin tyydyttävästi. Pienemmät eli n. s. imuojat 
laskettiin sopivilla puusälöjen kannattamilla kivillä, jotavastoin pääojat 
yhä edelleen jätettiin avoimiksi. Sen suuren vesimäärän vuoksi, mikä 
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pulppusi alueen pohjoisosassa olevasta lähteestä laitettiin tästä suurehko 
oja suoraan Töölönlahteen vievään valtaojaan. Kaikista töistä nousivat 
kustannukset Smk:aan 9,997: 97 ja oli määräraha Smk 10,000: —. 

Kaivopuisto. Itäpuolella suurta lehtokujaa olevaan sekä Oluthallin ja 
Kylpylaitoksen edustalla olevan hiekkakentän väliseen osaan j är j estettiin sekä 
kävelykäytäviä että ruohokenttiä, joihin jälkimäisiin istutetiin suuri joukko 
erilaisia havukasveja sekä kaikellaisia kukkaspensaita, jotka sijoitettiin 
pitkin läheisten huvilain aitoja, jotta ne aikanansa voisivat estää näkemästä 
epäaistikkaasti järjestettyjä ja huonosti hoidettuja huvilapuutarhoja. 
Missä maaperä huomattiin vesiperäiseksi, sinne laitettiin salaojia. Sitä-
paitsi laitettiin käytävä Kaivopuiston lounaaseen osaan liikenteen välittä-
miseksi suoraan satamaradan yliajopaikalta leikkikentälle. Kustannuk-
set mainituista töistä tekivät Smk 10,226: 52 eli 226: 52 enemmän kuin tä-
hän oli myönnetty. 

Leikkikenttä järjestettiin kortteliin N:o 127 siten, että notko, minne 
kenttä piti laitettaman, täytettiin yhden metrin paksuisella kivikerroksella, 
jonka päälle sittemmin levitettiin hiekkaa. Kenttää voidaan nyt pitää 
käyttökelpoisena, mutta ei täysinvalmiina. Tähän myönnetyn mää-
rärahan Smk:n 3,000: — yli käytettiin Smk 28: 81. Puitten istutta-
minen Hietalahdentorille pitkin Bulevardinkatua suoritettiin j a pystytettiin 
sinne 11 lehmusta. Yli määrärahan Smk:n 500: — käytettiin Smk 46: 55. 

Tokantorin tasotteluun käytettiin siihen myönnetyt varat hiekkaken-
täksi aiotun paikan täyttämiseen sekä muihin pikku töihin ympärilläole-
villa ruohokentiksi aijotuilla aloilla. Määräraha oli Smk 2,500: — j a kustan-
nukset Smk 2,499: 87. 

Haapaniemen istutuksen tasotustöitä varten käytettävissä olevat varat 
Smk 4,028: 05 käytettiin kivitäytteen ja hiekan hankkimiseen leikkikentän 
tasottamiseksi. 

Raivaustöihin Hakasalmen huvilan alueella kuului lähinnä huvilaa ole-
vien puiden ja pensaikkojen leikkely ja harventelu. Huvilan köynnöskas-
vit otettiin pois, koska niitä seinäpintojen korjaustöissä osaksi oli katkot tu 
ja ne osaksi olivat sellaisessa kunnossa, että niitä ei enää voitu katsoa raken-
nukselle kaunistukseksi. Huvilaa lähinnä oleva nurmikko käännettiin 
ja oli aikomus levittää siihen ohkanen maakerros, mutta koska multaa ei 
voitu saada kohtuullisesta hinnasta, jätettiin tämä työ sopivampaan tilai-
suuteen. Tämän vuoksi saatiin tähän myönnetyistä Smk:sta 500: — Smk:an 
223: 25 suuruinen säästö. 

12 
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Katajanokan sisäänajotien järjestäminen. Uspenskin katedraalin ja 
Kanavakadun väliseltä alueelta on siitä osasta, mikä on aiottu istutuksiin, 
poistettu 65 cm:n paksuinen hiekkakerros, minkä sijaan on pantu multaa 
ja lantaa. Maan edelleen muokkaamiseksi kylvettiin siihen kauraa ja voi-
daan istutustyöt kyllä alkaa tulevana kevänä. Kustannukset nousivat 
Smk:aan 2,095: 45 ja käytettiin yli Smk:n 2,000: — määrärahan Smk 95: 45. 

Kirurgisen sairaalan käytävien ja ruohokenttien uudelleen tasottami-
seen ja täyttämiseen käytettiin siihen määrätyt Smk 1,363: 35. 

Smk 2,500: — määrärahasta mullanvalmistelua varten käytettiin 
multaa ja lantaa sisältävän 650 m 3 sekottamiseen sekä Kamppiin ja Eläin-
tarhaan vuosien kuluessa kasaantuneitten rikkaläjien vanhojenlantasekoi-
tusten uusimiseen Smk 2,494: —. 

Kelkkamäkien laittaminen alkoi tammikuun 8 päivänä ja päättyi maa-
liskuun 20 päivänä. Useita keskeytyksiä sattui kuitenkin talven kuluessa 
tavat toman lauhkean sään vuoksi. Mäet laitettiin samoihin paikkoihin 
kuin edellisinä vuosina. Katajanokan kelkkamäki poistettiin polisimesta-
rin tekemän anomuksen johdosta, koska se muka oli sopimattomalla pai-
kalla. Määräraha mäkien kunnossapitoa varten oli Smk 2,000 ja tekivät 
kustannukset Smk 1,397: 40. 

Vuoden kuluessa istutettiin kaupungin puistoihin ja istutuksiin 177 kpl. 
puita, 522 kpl. kukkaspensaita sekä 1,000 kpl. aitauspensaita. Yrtti-
mäisiä kukkaskasveja järjesteltiin osaksi joukottain, suurehkoissa ryh-
missä ja osaksi yksitellen ruohokentille 129,800 kasvia. 

Työvoima on vuoden kuluessa vaihdellut 14 ja 240 hengen välillä.» 


