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8. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan 
kuuluvat asiat. 

Alueiden vuokraaminen kansanpuistoista. Helsingin sosiaalidemokraatti-
selle nuorisoyhdistykselle vuokra t t i in 1 ) kesäkuun 1 p:stä 1932 lukien 3 vuo-
deksi 1,000 markan vuosivuokrasta yhdistyksen aikaisemmin vuokraama 
alue Mustikkamaalla. 

Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Ponnistukselle vuokrat t i in 2) kesän 
ajaksi eräs alue Kivinokan kansanpuistosta 1,000 markan vuokrasta . 

Voimistelu- ja urheiluseura Kullervon Mustikkamaalta vuokraaman 
alueen vuosivuokra alennett i in3) vuoden 1933 alusta lukien 4,800 markas ta 
4,000 markkaan. 

Kansanpuistojen käyttöoikeudet. Dayton vaaka osakeyhtiö oikeutettiin 4) 
ase t tamaan yksi henkilö vaaka sekä Pihlajasaarelle e t tä Hietarannalle ehdoin, 
e t tä yhtiö vuokrana suori t taa 30% vaakojen tuo t t amas ta brut totulosta . 

Lau takun ta pää t t i 5 ) vuokra ta herra A. Haapasalolle Hie tarannan uima-
rannal ta 32 m2:n laajuisen alueen u imapukujen ja leikkitarpeiden myynt iä 
ja lainausta var ten kesäkuun 1 pistä syyskuun 1 p:ään 1932 2,000 markan 
kuukausivuokrasta . 

Kort t ikeskus niminen liike oikeutettiin 6) 1934 vuoden loppuun asti myy-
mään eläin- ja maisemapostikort teja Korkeasaarella vuonna 1932 500 mar-
kan ja vuosina 1933 ja 1934 1,000 markan vuosivuokrasta ehdoin, e t tä eläin-
ta rhan valvoja hyväksyy myydyksi ehdotetut kort t i laj i t , e t tä vapaakappale 
kustakin kortista annetaan kiinteistötoimiston kansanpuisto-osastolle ja 
toinen eläintarhan arkistoon, e t tä Kort t ikeskuksen on viimeisenä sopimus-
vuonna kuukausi t ta in t eh tävä selonteko myydyis tä sekä valmistet taviksi 
aiotuista ja varastossa olevista korteista, e t tä negatiivit ovat lähe t tävät 
eläintarhan arkistoon, mikäli niitä ei silloin voida rahakorvausta vastaan 
edelleen käyt tää , e t t ä jälellä oleva kort t i varasto realisoidaan ta rkemman 
sopimuksen mukaan, sekä e t tä kort t ien hinnat ovat korkeintaan 2 markkaa, 
paitsi erikoiseläinnäyttelyistä o te t tu jen korttien 2: 50 markkaa. 

Kansanpuistojen ravintolat. Mustasaaren ravintola vuokra t t i in 7 ) Helsin-
gin pohjoisen suomalaisen seurakunnan nuorten toveruusliitolle toukokuun 
1 p:n 1932 ja huht ikuun 1 p:n 1933 väliseksi a jaks i 7,000 markan vuosivuok-
rasta ja ehdoin, e t tä vuokraa ja pitäisi ravintolan auki hiihtokauden aikana 
sunnuntaisin. 

Tuurholman kahvilakioski ja kaksi pienempää kioskia vuokra t t i in 8 ) 
herra A. Mannerille t ammikuun 1 pistä 1933 lukien kolmeksi vuodeksi 3,000 
markan vuosivuokrasta. 

Kansanpuis tojen ravintolain hinnastot vahvistet t i in 9). 
Kansanpuistojen liikenne. Kansanpuistojen kulkuvuorot vahvistetti in1 0). 
Lau takun ta päät t i 1 1 ) sallia moottoriveneliikennöitsijoiden vapaast i har-

jo i t taa li ikennettä Kyläsaaren ja Kivinokan välillä. 
Sörnäisten rantat ien ja Must ikkamaan välisestä moottoriveneliikenteestä 

Ulkolaitamoottorien kul je t ta ja in seuran kanssa t eh ty sopimus pää te t t i in 1 2 ) 

Kiint.lautak. 18 p. tammik. 71 §. — 2) S:n 11 p. huhtik. 410 §. — 3) S:n 19 p. 
svysk. 972 §. — 4) S:n 25 p. huhtik. 487 §. — 5) S:n 23 p. toukok. 603 §. — 6) S:n 1 p. 
heinäk. 763 §. — 7) S:n 11 p. huhtik. 408 §. — 8) S:n 7 p. marrask. 1,149 §. — 9) S:n 
18 p. huhtik. 453 §. — 10) S:n 11 p. huhtik. 414 ja 416 §. — n ) S:n 11 p. huhtik. 415 §. 
— 12) Sin 18 p. huhtik. 443 §. 
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uusia siten, e t t ä moottoriveneiden kul je t ta j ien tuli kaupungille ennen suorit ta-
mansa tulojen mukaan lasketun liikennemaksun sijasta suori t taa ker tamak-
suna 23,150 markkaa, joka oli makset tava kaupunginkassaan ennen liiken-
teen alkamista. 

Kansanpuistojen liikenteestä A. Osterin kanssa teh ty sopimus siirret-
tiin *) Osakeyhtiö Merenkululle. 

Tuurholman kaitsijan asunto. Koska Tuurholman kaitsi jan asunto ei 
t ä y t t ä n y t talviasunnolle asetet tavia vaat imuksia pää t t i 2 ) l au takunta oikeut-
t aa kaitsi jan muu t t amaan mainitussa puistossa olevaan puutarhur i raken-
nukseen ehdottaen samalla kaupunginhallitukselle, ettei kaitsi jan asunnos-
taan suori te t tavaa luontaisetukorvausta t ämän johdosta korotettaisi . 

Korkeasaaren eläintarha. Yksi eläintarhan ahmoista la inat t i in 3 ) f i lmausta 
var ten Suvenniemen eläintieteellisen aseman johtajal le tohtori F . Remmlerille 
m.m. ehdoin, e t tä lainaaja lainan vakuudeksi tallettaisi pankkiin 5,000 mark-
kaa ja luovuttaisi korvaukseksi eläintarhalle täpl ikkään hyenan. 

Lau takun ta pää t t i 4 ) ostaa Taivalkosken pi täjässä vangitun metsäkauriin 
1,000 markas ta l isät tyinä eläimen tuontikuluilla Taivalkoskelta Helsinkiin. 

Korkeasaaren eläintarha oikeutet t i in 5) Suomen turkiseläinten kasvat ta-
jain liiton poliisimaneesissa toimeenpanemassa turkiseläinten näyttelyssä 
ase t tamaan näytteille seuraavat eläimet: pesukarhupari , sinikettupari , 
mäyräpari , hilleripari, kärppäpar i ja män tynää tä . 

Urheilukentät. Kaupungin Eläintarhan urheilukentällä omistamat puku-
suojat vuokrat t i in 6 ) yhteensä seitsemälle urheilujärjestölle ja maini t tu kent tä 
luovute t t i in 7 ) kilpailutarkoituksia varten erinäisille urheilujärjestöille. 

E rää t muu t urheilukentät luovutet t i in 8 ) neljässä eri tapauksessa kil-
pailu· ta i näytöstarkoituksiin. 

Eläintarhan, Kallion, Haapaniemen ja Käpylän urheilukenttien sekä 
Hesperian pesäpallokentän jär jes tyssäännöt vahvis te t t i in 9 ) . 

Elä intarhan urhei lukent tää luovutet taessa käy te t t ävä vuokrasopimus-
kaavake vahvistetti in1 0) ja samalla määrät t i in alin vuokra kansallisista kil-
pailuista yhdeltä päivältä 300 markaksi ja kahdelta päivältä 400 markaksi 
sekä kansainvälisistä kilpailuista vastaavast i 400 ja 600 markaksi . 

Lau takun ta p ä ä t t i u ) oikeuttaa kansanpuistojen isännöitsijän kussakin 
yksityistapauksessa Eläintarhan urheilukentällä kilpailuja jär jestävien seu-
rojen anomuksesta an tamaan seuroille luvan omalla kustannuksellaan sulkea 
kentän eteläpuolella oleva kallio ja kantaa sinne pääsystä myöskin maksu 
ehdoin, e t tä brut totulois ta suoritettaisiin kaupungille samansuuruinen osuus 
kuin kentän käyt tämisestä . 

Alennus urheilukentän vuokramaksuista. Suomen urheiluliiton anot tua 
saada maksut tomast i käy t t ää Elä intarhan urhei lukenttää kesäkuun alussa 
ja puolivälissä olympialaiskarsintakilpailuja sekä elokuun 6 ja 7 p:nä Suomen 
yleisurheilumestaruuskilpailuja varten päät t i 1 2 ) lautakunta , e t tä ensinmaini-
tuis ta kilpailuista oli kannet tava vuokrana 5 % brut totulois ta r i ippumat ta 
niiden suuruudesta; mestaruuskilpailuja koskevalta osalta anomus sen sijaan 
hylät t i in. 

Kiint.lautak. 19 p. jouluk. 1,298 §. — 2) S:n 17 p. lokak. 1,072 §. —3) S:n 20 p. 
kesäk. 721 §. — 4) S:n 1 p. heinäk. 762 §. — 5) S:n 21 p. marrask. 1,201 §. — 6) S:n 2 p. 
toukok. 514 §. — 7) S:n 2 p. toukok. 515 §. — 8) S:n 17 p. toukok. 570 §, 30 p. toukok. 
631§, 1 p. elok. 846 § ja 24 p. lokak. 1,095 §. — 9) S:n 2 p. toukok. 516 §; ks. Kunn. as.-
kok. s. 165 ja seur. — 10) Kiint. lautak. 2 p. toukok. 517 §; ks. myös Kunn. as. kok., 
s. 166. — n ) Kiint. lautak. 6 p. kesäk. 662 §. —12) S:n 4 p. huhtik. 378 §. 
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Urheilukenttien katsojaparvekkeet. Hesperian pesäpallokentän katsoja-
parvekkeen rakentaminen ja siellä olevan musiikkilavan muut taminen puku-
suojaksi annet t i in 1 ) kaupungin rakennustoimiston talorakennusosaston teh-
täväksi . 

Elä intarhan urheilukentän A-parvekkeen suojakatoksen rakentaminen 
uskot t i in 2 ) rakennusurakoits i ja C. Thunbergin tehtäväksi ehdoin, e t tä 
konstrukt iot oli suori tet tava rakennustarkastuskont tor in määräys ten mukai-
sesti ja e t tä piirustukset ennen niiden jä t t ämis tä ki inteistölautakunnan 
hyväksyt täviksi jä tet t i in kaupunginarkkitehdin tarkastet taviksi . 

Käpylän ravirata luovute t t i in 3 ) kilpailutarkoituksia varten eräille 
moottoriseuroille ollen kansallisista kilpailuista suori tet tava vuokraa yhdeltä 
päivältä 1,000 markkaa ja kahdelta perättäiseltä päivältä 1,500 markkaa sekä 
kansainvälisistä kilpailuista vastaavast i 1,500 ja 2,000 markkaa. Lisäksi 
luovutett i in ra ta harjoi tuksia var ten kesä- ja elokuussa sekä syyskuun alussa 
keskiviikkoisin Helsingin moottorikerholle, ollen harjoituksista, jo tka eivät saa-
neet kestää kahta tunt ia kauempaa, kannet tava vuokraa 50 markkaa kerral ta . 

Käpylän ravira ta päätet t i in 4) ravi- ja ratsastusharjoi tuksia varten luo-
vu t t aa päivit täin klo 10—12 sekä tiistaisin ja perjantaisin klo 16—18, paitsi 
kahtena kilpailun edellisenä päivänä sekä itse kilpailupäivänä, ollen kunkin 
hevosenomistajan huht ikuun 15 p:n ja marraskuun 15 p:n väliseltä a ja l ta 
suor i te t tava 100 markkaa. 

Kaupungin puistojen, kansanpuistojen y.m. luovuttaminen kilpailu- tai 
näytöstilaisuuksia varten. Lau takun ta pää t t i 5 ) oikeuttaa Helsingin moottori-
pyöräkerhon joko huht ikuun 24 tai toukokuun 8 p:nä 1932 jä r jes tämään auto-
j a moottoripyöräkilpailut Eläintarhassa anomukseen liitetyssä kart ta luon-
noksessa tarkemmin määritellyllä radalla, ehdoin e t tä urheilijoille varattaisi in 
vapaa pääsy Eläintarhan urheilukentälle har joi t te lemaan ja e t tä anoja t 
hyvissä ajoin ennen kilpailuja asettuisivat yhteyteen poliisiviranomaisten 
kanssa, jo t ta poliisilaitoksen edus ta ja t yhdessä kerhon edustajien kanssa 
voisivat ta rkas taa kilpailupaikan sekä sopia jär jes tyksen ylläpidosta ja 
muista valvontaa koskevista seikoista. Kilpailujen jä r jes tä jä oikeutet t i in 6) 
s i t temmin kolmessa paikassa Eläintarhassa har jo i t tamaan tar joi lua kilpai-
lujen aikana yhteensä 1,000 markan maksusta . 

Lau takun ta oikeut t i 7) Suomen kent täratsastusseuran, Helsingin ratsas-
ta j ien ratsastusseuran ja sotaväen yhteisesti helmikuun 27 ja 28 p:nä 1932 
jä r jes tämään ratsastuskilpailut Töölönlahden jäällä ja sitä varten estämään 
maksu t toman jäälle pääsyn maini t tuina päivinä klo 14—16. 

Hie taranta luovutett i in toukokuussa Suomen partioliitolle8) leiripäiviä 
varten, maaliskuussa Helsingin i lmapuolustusyhdistykselle9) lentonäytöstä 
var ten ja elokuussa Helsingin uimareille10) uinti- ja hengenpelastusnäytöksiä 
var ten. 

Kaivopuiston ravintolan ja ran takentän välinen osa lehtokujasta luovu-
tettiin1 1) Helsingin pyörä-toverien ja Helsingin pyöräilyseuran käyte t täväksi 
pyöräilykilpailujen lähtö- ja tulopaikkana. 

Helsingin kisa-veikot oikeutettiin12) lokakuun 2 p:nä jä r jes tämään mara-
tonjuoksu Kaivopuistossa. 

Kiint.lautak. 11 p. huhtik. 422 §. — 2) S:n 11 p. huhtik. 423 §. — 3) S:n 18 p. 
huhtik. 451 §. — 4) S:n 2 p. toukok. 518 §. — 5) S:n 7 p. tammik. 38 §. — 6) ~S:n 21 p. 
maalisk. 341 §. — 7) S:n 15 p. helmik. 196 §. —8) S:n 22 p. helmik. 234 § ja 9 p. toukok. 
525 §. — 9) S:n 14 p. maalisk. 315 §. — 10) S:n 1 p. elok. 845 §. — X1) S:n 18 p. huhtik. 
452 §. —12) S:n 25 p. huhtik. 486 §. 
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Helsingin suojeluskunnan moottorikomppania oikeutet t i in 1 ) jär jes tä-
mään moottoripyöräkilpailut Kampin kentällä (korttelissa n:o 215) ehdoin, 
e t tä j ä r j es tä jä luovuttaisi kaupungille vuokrana 10 % kilpailujen brut to-
tuloista ja huolehtisi radan kunnostamisesta kilpailujen jälkeen. 

Uimalaitokset. Lau takun ta p ä ä t t i 2 ) kesäksi 1932 luovut taa Ursinin uima-
laitoksen Helsingfors simsällskap nimiselle yhdistykselle, Humallahden uima-
laitoksen Helsingin uimareille ja Mustikkamaan uuden uimalaitoksen Hel-
singin työväen uimareille, ehdoin, e t tä kunkin seuran oli pidet tävä uimalaitok-
sellaan uimakoulua, jossa kansakouluoppilaat saisivat maksutonta uimaope-
tus ta , jonka lisäksi poliisi- ja palomiehistölle oli laitoksilla va ra t t ava tilaisuus 
vapaaseen uintiin. 

Mustikkamaan vanha uimalaitos päätet t i in 3) purkaa; kuitenkin kehoi-
tet t i in rakennustoimiston talorakennusosastoa harkitsemaan, voitaisiinko 
vanhan uimalaitoksen osia käy t t ää joko Must ikkamaan uuden uimalaitoksen 
tai vapaan uimarannan tarpeisiin. 

Seurasaaren uimalaitos 4) vuokrat t i in kesäksi 1932 rouva A. Mickelsson-
nille ja Korkeasaaren uimalaitos 5) sairasvoimistelija A. Lindhille molemmat 
1,500 markan kausivuokrasta. 

Luistinradat. Lau takun ta pää t t i 6 ) oikeuttaa Helsingin luistelijat raken-
t amaan luistinradan Kaisaniemen läntiselle kentälle, Helsingfors skridsko-
klubb nimisen yhdistyksen Kaisaniemen pienelle kentälle sekä voimistelu-
ja urheiluseura Kullervon yhteisesti kolmen muun Työväen urheiluliittoon 
kuuluvan urheiluseuran kanssa Kallion urheilukentälle kaikki ehdoin, e t tä 
rada t rakennettaisi in kaupungin rakennustoimiston ja sen puisto-osaston 
määräysten mukaisesti, e t tä asianomaiset yhdistykset vastaisivat veden- ja 
sähkön kulutuksen aiheut tamista maksuista, e t tä likainen lumi oli vaadi t -
taessa vietävä pois kenttäalueil ta ja e t tä haki jaseurat s i toutuivat korvaa-
maan kaiken vahingon, minkä luist inradat kentille ja istutuksille a iheut tavat . 
Niille seuroille, jo tka rakensivat luistinradan Kallion urheilukentälle, myön-
nettiin oikeus käy t t ää tällä kentällä olevaa pukusuojaa, ollen seurat kuiten-
kin velvolliset ase t tamaan pukusuojan lattialle suojalautoja ja vas taamaan 
niistä vahingoista pukusuojassa, joita ei voitu laskea luonnolliseksi kulu-
miseksi. 

Helsingfors skridskoklubb oikeutet t i in 7) rakentamaan luist inrata Johan-
neksen kirkon kentälle ehdoin, e t tä lapsilta kanne t tava t pääsymaksut pysy-
tettäisi in samoina kuin edellisenä ta lvikautena. 

Paitsi yl lämaini t tuja yksityisiä ra to ja oli8) rakennustoimiston raken-
net tava eräitä pieniä lastenratoja lukuuno t t amat t a luist inrata Runebergin-
kadun urheilukentälle, jonka hoito päätet t i in uskoa Aktiebolaget Bollplan 
nimiselle yhtiölle sopimuksessa lähemmin määritellyin ehdoin. 

Yleisten töiden lau takunnan huomautuksen johdosta p ä ä t t i 9 ) l au takunta 
vastedes pyytää mainitun lau takunnan lausuntoa urheilukenttien luovut tami-
sesta luistinradoiksi. 

Vallilan siirtolapuutarha. Lau takun ta hyväksyi1 0) s i i r tolapuutarhaneu-
vojan laat iman suunnitelman kahden leikkikentän rakentamisesta Vallilan 
siirtolapuutarha-alueen keskiosaan. 

*) Kiint.lautak. 24 p. lokak. 1,096 §. — 2) S:n 18 p. huhtik. 446 §. — 3) S:n 18 p. 
huhtik. 448 §. — 4) S:n 2 p. toukok. 512 §. — 5) S:n 30 p. toukok. 632 §. — 6) S:n 3 p. 
lokak. 1,020 §. — 7) S:n 3 p. lokak. 1,022 §; ks. v:n 1931 kert. s. 316. — 8) Kiint. 
lautak. 7 p. marrask. 1,150 § ja 14 p. marrask. 1,180 §. — 9) S:n 28 p. marrask. 1,229 §. — 
10) S:n 10 p. lokak. 1,048 §. 
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L a u t a k u n t a pää t t i 1 ) myöntää kaupustel i ja K. F . Lahtiselle oikeuden 
myydä virvokkeita ja tupakkaa Vallilan siirtolapuutarha-alueella kesän 
1932 aikana. 

Kyyhkysten vähentäminen. Kyyhkys ten vähentämiseksi kaupungissa 
kehoi te t t i in 2 ) eläintarhan valvojaa vuoden 1932 kevään aikana pyydys ty t t ä -
mään korkeintaan 3,000 kyyhkystä , joita käytettäisi in eläintarhan petolin-
tu jen ruuaksi ja joiden pyynnistä eläintarhan valvoja oikeutettiin maksamaan 
palkkiona 25—50 penniä kappaleelta. 

Kansanpuisto-osaston alaisten tilapäisten viranhaltijain palkkaus. Lau ta -
kunta pää t t i 3 ) , e t tä kansanpuistojen tilapäisten kaitsijoiden palkat oli alen-
net tava samojen perusteiden mukaan kuin sääntöpalkkaisten, eli siis 10 ja 
5 %:lla. 

Ehdotuksia kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jo tka koskivat: 
kansanpuistoissa olevien ravintolain anniskeluoikeuksia4); Laut tasaaren 
III—IV patterialueella olevan huvilan ostamista 5) ; Must ikkamaan vanhan 
uimalaitoksen poistamista 6) ; Vallilan si ir tolapuutarhan perustamistöi tä 7) ; 
leikkikentän jär jes tämis tä Tehtaanpuis toon 8 ) sekä kansanpuistojen liikenne-
kysymystä 9). 

Lausuntoja annett i in kaupunginhallitukselle asioista, jo tka koskivat: 
Must ikkamaan ravintolan oluttarjoiluoikeuksia1 0); Eläintarhan luovut ta-
mista autokilpailuja varten1 1) ; kansanpuistoissa suori tet tavia varatöi tä 12); 
talviurheilukeskuksen jär jes tämistä Helsinkiin1 3) sekä käymälöiden ja kah-
laamojen rakentamis ta leikkikentille 14). 

9. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain 
toimintakertomukset. 

Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahastosta myön-
nettiin15) vuoden kuluessa yksi 30,000 markan suuruinen laina. 

Käsitellessään ilmoituksia vuokraoikeuksien siirroista lautakunnan tont t i -
jaosto päät t i 16 eri tapauksessa siirtää kaupungin lainan uudelle tontinhalt i-
jalle, 

Tontt i jaosto päätti1 6), et tä, milloin velkakir joja vastaan ei oltu nostettu 
täysiä myönne t ty jä lainamääriä, noste tut määrä t oli p idet tävä lopullisina lai-
namäärinä, jo tka oli annet tu 6 kuukauden irtisanomisajoin. 

Rahaston pääoma oli t ammikuun 1 p:nä 1932 9,397,250 markkaa. Rahas-
tosta myönnet ty jen lainojen erääntymätön määrä nousi joulukuun 31 p:nä 
1932 8,922,383: 22 markkaan. 

Kiinteistötoimiston maatalousosasto antoi toiminnastaan v. 1932 seuraa-
van selonteon: 

Järjestely ja tehtävät. Maatalousosasto hoiti kuten ennenkin kiinteistö-
lau takunnan ja sen maatalousjaoston alaisena ja kiinteistötoimiston osas-

Kiint.lautak. 13 p. kesäk. 689 §. — 2) S:n 1 p. helmik. 134 §. — 3) S:n 7 p. 
tammik. 37 §. — 4) S:n 7 p. maalisk. 298 §. — 5) S:n 30 p. toukok. 635 §. — 6) S:n 6 p. 
kesäk. 661 §. — 7) S:n 25 p. heinäk. 820 §. — 8) S:n 25 p. heinäk. 821 §. — 9) S:n 19 p. 
jouluk. 1,298 §. — 10) S:n 4 p. huhtik. 379 §. — u ) S:n 29 p. elok. 913 §. — 12) S:n 26 p. 
syysk. 1,001 §. — 13) S:n 14 p. marrask. 1,179 §. — 14) S:n 28 p. marrask. 1,230 §. — 
15) Tonttij. 17 p. toukok. 143 §. — 16) S:n 5 p. jouluk. 313 §. 




