
XXV. Kansanpuistot. 

Kansanpuistojen valvojan vuosikertomus toimintavuodelta 1927 oli seu-
raavansisältöinen: 

Allaolevasta taulukosta ilmenee kansanpuistoissa kertomusvuonna käy-
neiden henkilöiden lukumäärä, mikäli se käy selville liikennettä kaupungin ja 
kansanpuistojen kesken välittävillä höyrvlautoilla ja laivoilla myydyistä 
meno- ja paluulipuista: 

Seura- ja Mustasaari 
Korkeasaari 
Mustikkamaa 

" Yhteensä 794,109 99,603 893,712 121,511 

Kuten näkyy, lisääntyi kävijöiden lukumäärä kaikkiin niihin kansanpuis-
toihin nähden, joihin on järjestetty säännöllinen höyrylaivaliikenne. Tähän tulok-
seen vaikutti osaltaan myöskin lämmin ja kaunis kesä. Kauppaneuvos Henrik 
Borgströminkin puistossa oli yleisön lukumäärä suurempi kuin koskaan ennen. 
Seurasaareen kulkevat laivat poikkesivat myöskin Mustaansaareen. 

Paitsi yllämainittua säännöllistä liikennettä kansanpuistoihin kuljettivat 
lukuisat pienemmät moottoriveneet yleisöä kaupungista puistoihin. Tämä 
koskee etupäässä, paitsi Turholman puistoa, johon toistaiseksi ei ole järjes-
tetty vakituista höyryveneliikennettä, Mustikkamaata, kokonainen laivue 
pieniä veneitä, useimmiten varustettuna ulkolaitamoottorilla, välitti liiken-
nettä linjalla Sörnäinen—Mustikkamaa. Saarella tämän ja Sumpparin väli-
sessä salmessa oli niitä varten erityinen maihinnousupaikka. Mainitusta 
epäsäännöllisestä liikenteestä johtui yhteentörmäysvaara ja kaupunki menetti 
liikenneveroa vähintäin 25,000 markkaa. 

Korkeasaarella käy sen eläinkokoelman houkuttelemana runsaasti koulu-
lapsia, jotka luonnollisista syistä etupäässä keväällä ja syksyllä opettajainsa 
johdolla tekevät sinne retkiä. Lippujen hintoja on näille retkikunnille melkoi-
sesti alennettu. Liikenneluettelon mukaan kävi saarella kertomusvuonna 
2,035 oppilasta 64 eri koulusta, niiden joukossa oppilaita esim. Käkisalmesta, 
Kouvolasta, Varkaudesta, Jyväskylästä, Pietarsaaresta, Tampereelta, Hämeen-
linnasta, Kangasalta, Viipurista y. m. 

Kertomusvuonna suoritettiin kansanpuistoissa seuraavat uudis- ja suu-
remmat korjaustyöt: Seurasaaren uimalaitos rakennettiin kokonaan uudelleen 

Myydyt liput. 
Täysikasvui- L a p s i l l e . 

69,480 8,175 
334,997 57,176 
389,632 34,252 

Lisäännys 
vuonna 1927 

Yhteensä. vuoteen 192fi 
verrattuna. 

77,655 
392,173 
423,884 

13,154 
38,121 
70,236 
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ja suurennettiin niin että tilaisuus auringonkylpyyn kävi mahdolliseksi avoi-
milla rantaluodoilla. Yleisöä kävi uimahuoneella runsaasti kesän helteisinä 
päivinä. Sekä mannermaalle vievä silta et tä laivalaituri olivat perinpohjaisen 
korjauksen tarpeessa. Ensinmainittu olisi lähitulevaisuudessa kokonaan uudel-
leen rakennettava sekä levennettävä, joten sen ylitse voitaisiin ajaa autoilla. 
Meilahdesta Seurasaaren ravintolaan on verrattain pitkä matka ja etenkin 
matkailijat, jotka autoilla liikkuvat ympäri kaupunkia tutustuakseen sen 
nähtävyyksiin, käyttäisivät kernaasti t ä tä yleistä ja mukavaa kulkuneuvoa 
päästäkseen ulkomuseoon, nauttiakseen saaren luonnonkauneudesta ja pysäh-
tyäkseen ravintolassa. 

Korkeasaaren laivalaiturit korjatt i in perinpohjin, niin myös suurin osa 
talousrakennuksista, kuten talli- ja navettarakennus, pesutupa, vahdinasunto 
y. m. Kasvihuoneeseen hankittiin uusi lämmityspannu. Myrskyn rikkoma 
miesten uimalaitos rakennettiin kokonaan uudelleen. Vesijohdot ulotettiin 
uusiin häkkeihin. Uudenaikaisten kettu- ja susihäkkien rakentaminen aiotet-
tiin, mutta työt keskeytettiin metalliteollisuusalalla puhjenneeen sulun takia. 

Mustikkamaan vahdinasunto korjat t i in ja Turholman päärakennuksessa 
rakennettiin uudelleen sen lahot parvekkeet, jotapaitsi sisäisiä maalaus- ja 
paperoimistöitä suoritettiin. 

Mustasaaressa uusittiin molemmat laivalaiturit vesilinjan yläpuolelta. 
Päärakennus muutett i in perinpohjaisilla korjauksilla ravintolaksi, m. m. teh-
tiin uusi permanto ja katto varustettiin galvanisoidulla pellillä. Puistossa 
rakennettiin 3 käymälää sekä kaivettiin 2 kaivoa. 

Vuoden vaihteessa kuului Korkeasaaren eläinkantaan: 
Laatujen 

lukumäärä. 
Yksilö-

lukumäärä. Arvo, Smk. 

Nisäkkäitä 29 121 116,630: — 
Lintuja 38 169 26,385: — 
Kylmäverisiä 3 10 1,450: — 

Yhteensä 70 300 144,465: -

Arvokkaimmista vuoden kuluessa poisjoutuneista eläimistä mainit ta-
koon pari norjalaisia majavia, jotka asianmukaisella lupatodistuksella ostet-
tiin, mut ta jotka vuoden kuluessa kuolivat, ruumiinavauksessa todetun 
vanhan vatsamätäpaiseen vaikutuksesta. 

Kaikki kuolleet villieläimet luovutettiin vanhan tavan mukaan yliopiston 
eläintieteelliselle museolle. 

Korkeasaaren eläintarhalle oli hankit tu useita uudenaikaisia ja tarkoi-
tuksenmukaisia häkkejä ja häkihköjä, minkä tähden sen eläinkantaa voitanee 
lisätä ja kehittää. 


