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paikan määräämistä1), liikkuvaa katufilmausta2), terveydenhoitojär-
jestyksen 52 §:n muuttamista 3), muutos- ja korjaustöitä poliisilaitoksen 4), 
keskuskeittolan 5) ja Kallion lastenseimen 6) huoneistoissa, linja-autoase-
man toimistomaksujen muuttamista ja lipunmyyntipalkkiota 7), anomusta 
tuberkuloottisten sairaskotien keskittämisestä samaan paikkaan 8), Hertto-
niemeen luvattomasti pystytettyjä telttoja ja majoja 9), linja-autoaseman 
järjestyssääntöjen muutoksia10), satamassa tapahtuvan muistoesine-
kaupan yhteydessä ilmenneiden epäkohtien poistamista11), Vallilan kun-
nallisten työväenasuntojen vuokrankorotuksia12), anomuksia erinäisten 
rakennusten vuokralle saamisesta13), Vallilan kerhotyönjohtajan palk-
kausta14), Hietalahdentorin marja- ja vihannesmyyjien käyttöoikeutta 
Hietalahdentorin hallin mukavuuslaitokseen15), Snellmaninkadun 12:ssa 
olevan rakentamattoman tontin erään osan luovuttamista lastentarhan 
leikkikentäksi16), Herttoniemen Hirvenpää nimistä huvilaa koskevaa 
ostotarjousta17) ja oman talon rakentamista Vallilan lastentarhalle18). 

7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Alueiden vuokraaminen kansanpuistoista. Kivinokan kansanpuistossa 
oleva Rälläkkäniemi niminen alue ja sillä oleva kalastajatorppa vuokrat-
tiin19) edelleen voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Ponnistukselle huhti-
kuun 1 p:stä yhdeksi vuodeksi 1,300 markan vuokrasta. 

Kansanpuistojen ravintolat ja kioskit. Korkeasaaren ravintola päätet-
tiin 20) vuokrata perustettavalle Korkeasaaren ravintola oy:lle v:n 1937 alusta 
3 vuodeksi 50,000 markan vuosivuokrasta, ollen kaupunki suorittava 
ravintolarakennuksessa kertomusvuonna tarvittavat korjaukset, mutta 
vuokraajan itsensä sen jälkeen huolehdittava kaikista rakennuksen sisä-
korjauksista ja kaluston korjauksista. Jos saarella oleva uimalaitos vuok-
rattiin jollekin toiselle oli tälle varattava tilaisuus myydä uimalaitosta 
käyttäville virvoitusjuomia joko omaan laskuunsa tai ravintolan vuokraa-
jan hankkimia virvoitusjuomia, joista ravintolan vuokraaja sai kantaa 
voittoa 10 %. 

Osuusliike Elanto oikeutettiin 21) kesän aikana myymään elintarpeita 
ja virvokkeita sekä harjoittamaan kahvitarjoilua Kivinokan kansanpuistossa 
5,000 markan vuokrasta ollen liike oikeutettu myöskin rakentamaan ky-
seiselle kansanpuistoalueelle kansanpuistojen isännöitsijän kanssa sovitulle 
paikalle esittämiensä piirustusten mukaisen myymälä- ja kahvilakioskin. 

Pihlajasaaren ravintolarakennus päätettiin22) vuokrata kesäkaudeksi 
1937 rouva B. Nylundille 12,000 markan vuokrasta. 

!) Kiint. lautak. 8 p. maalisk. 409 § ja 4 p. lokak. 1,653 §. — 2) S:n 15 p. maalisk. 
467 §. — 3) S:n 5 p. huhtik. 574§. — 4 ) S:n 26 p. huhtik. 719 §, 24 p. toukok. 
934 §, 31 p. toukok. 991 §, 5 p. heinäk. 1,185, 1,186 ja 1,187 § sekä 10 p. mar-
rask. 1,918 §. — 5) S:n 31 p. toukok. 989 §. — 6) S:n 28 p. kesäk. 1,145 §. — 
7) S:n 18 p. toukok. 895 §. — 8) S:n 14 p. kesäk. 1,078 §. — 9) S:n 28 p. kesäk. 
1,149 §. — 10) S:n 2 p. elok. 1,318 §. — u ) S:n 6 p. syysk. 1,481 §. —1 2) Taloj. 
13 p. syysk. 50 § ja kiint. lautak. 20 p. syysk. 1,564 §. —1 3) Kiint. lautak. 18 p. 
lokak. 1,764 §, 25 p. lokak. 1,804 § ja 15 p. marrask. 1,953 §. —1 4) S:n 8 p. 
marrask. 1,910 §. — 15) S:n 22 p. marrask.2,000 §. — 16) S:n 29 p. marrask. 
2,057 §. — 1 7 ) S:n 13 p. jouluk. 2,152 §. — 1 8 ) S:n 20 p. jouluk. 2,212 §. — 19) S:n 
12 p. huhtik. 622 §. — 20) S:n 18 p. tammik. 114 §. — 21) S:n 12 p. huhtik. 625 §. — 
22) S:n 12 p. huhtik. 628 §. 
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Lauttasaaren kahvilakioski vuokrattiin kesän ajaksi rouva E. Ber-
genströmille 1,200 markan vuokrasta ja Varsasaaren kioski samaksi ajaksi 
liikemies V. Klevströmille 800 markasta. 

Rouva H. Rosqvist oikeutettiin 2) kesän aikana harjoittamaan kioski-
kauppaa Satamasaaressa ja käyttämään asuntonaan saarella olevan huvi-
lan kahta yläkerran huonetta 600 markan vuokrasta. 

Tuurholman kansanpuiston kahvilakioski ja alueella olevat kaksi 
muuta kioskia vuokrattiin3) toukokuun 15 p:stä 1937 toukokuun 1 p:ään 
1938 rouva K. Laaksoselle 3,000 markan vuokrasta. 

Seurasaaren ravintola vuokrattiin4) edelleen v:ksi 1938 rouva A. 
Axille entisin ehdoin. 

Vartija V. Eitsi oikeutettiin 5) harjoittamaan kioskikauppaa sekä huo-
lehtimaan omaan laskuunsa vaatteiden maksullisesta säilyttämisestä 
Eläintarhan urheilukentän luistinradalla 300 markan talvivuokrasta. 
Vaatteiden säilyttämisestä oli yleisöä veloitettava enintään 1 markalla 
henkilöltä. 

Kansanpuistojen ravintoloiden ja kioskien hintaluettelo vahvistet-
tiin6). 

Kansanpuistoissa harjoitettu kauppa ja muu ansiotoiminta. Rohdos-
kauppias H. Saarelainen oikeutettiin 7) kesän aikana myymään uima-
pukuja ja uimatarpeita Hietarannalla 2,000 markan vuokrasta sekä ra-
kentamaan nykyisen kangastelttansa tilalle uuden myyntimajan joko 
insuliitista tai faneerista. 

Rouva R. Laine oikeutettiin 8) kesän aikana myymään uimatarpeita 
ja ihovoiteita Pihlajasaarella 200 markan vuokrasta. 

Kansanpuistojen luovuttaminen erinäisiin tarkoituksiin. Helsingin ret-
keilykerhoille ja Helsingin soutuklubille luovutettiin 9) edelleen leiripai-
kaksi niiden hallinnassa "jo aikaisempinakin kesinä ollut alue Degeröstä 
erinäisin ehdoin. 

Lauttasaarelta luovutettiin10) kesäleiripaikka Pelastusarmeijan nuoriso-
osastolle sekä Helsingin sosialidemokraattiselle raittiusjärjestölle leiri-
alueeksi sama alue kuin edellisenäkin kesänä heinäkuun 1 p:n ja 15 p:n 
väliseksi ajaksi. 

Tuurholman kansanpuistossa sallittiin X1) telttailu sunnuntai- ja pyhä-
päivien vastaisina öinä kesäkuun 15 p:stä elokuun 15 p:ään. 

Nuoret Italian ystävät niminen yhdistys oikeutettiin l2) majoittamaan 
Lauttasaaren neljännen patterin alueelle 70 saksalaista ja suomalaista 
koulupoikaa heinäkuun 29 p:n ja 30 p:n väliseksi yöksi. 

Korkeasaaren eläintarha. Ostamalla tai vaihtamalla päätettiin eläin-
tarhaan hankkia seuraavat eläimet: 4 merihanhea 13), 1 pari kalifornialaisia 
merileijonia l4), 1 pari laamaeläimiä lö), uroslcameelil6), 3 karhunpentua l7), 
1 pari skotlantilaisia riekkoja 18), 4 metsähanhea ja 2 naaraspuolista heinä-
sorsaa19), 1 pari mustia Austraalian joutsenia, 1 pari gemssejä ja 1 uros-

!) Kiint. lautak. 19 p. huhtik. 666 ja 667§. — 2 ) S:n 3 p. toukok. 782 §.— 
3) S:n 3 p. toukok. 784 §. — 4) S:n 28 p. jouluk. 2,245 §. — 5) S:n 18 p. tammik. 
111 ja 112 § sekå 7 p. jouluk. 2,096 §. — 6) S:n 24 p. toukok. 941 §. — 7) S:n 19 
p. huhtik. 665 §. — 8) S:n 10 p. toukok. 844 §. — 9) S:n 3 p. toukok. 781 §. — 
10) S:n 18 p. toukok. 903 § ja 7 p. kesåk. 1,034 §. — u ) S:n 14 p. kesåk. 1,085 §. — 
12) S:n 2 p. elok. 1,326 §. —1 3) S:n 11 p. tammik. 64 §. —1 4) S:n 22 p. helmik. 
337 §. — 15) S:n 8 p. maalisk. 414 §. — i6)'S:n 8 p. maalisk. 413 §. —1 7) S:n 5 p. 
huhtik. 583 §. — 18) S:n 19 p. heinåk. 1,283 §. —19) S:n 4 p. lokak. 1,656 §. 
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puolinen alppikauris sekä 2 naaraspuolista amherstfasaania ja 1 naaras-
puolinen kuningasfasaani2). 

Liikanaisina eläiminä päätettiin myydä 3 naaraspesukarhua ja 2 pen-
tua sekä 2—3 riikinkukkokanaa 3), 7 hopeakettua, 4 minkin pentua ja 2 
karakulpässikaritsaa 4). 

Musti niminen ajoporo lopetettiin 5). 
Kustannus oy. Otava oikeutettiin 6) myymään Korkeasaarella rehu-

mestari V. Lehtosen teosta, Korkeasaaren eläimiä, 1 vuoden ajan toukokuun 
1 p:stä. 

Kansanpuistojen huvilat. Helsingin opettajayhdistyksen kesävirkistys-
toimikunta oikeutettiin 7) kuluvan talven aikana käyttämään Lauttasaaren 
kansanpuiston kaitsijan rakennuksen kahta tyhjänä olevaa huonetta kan-
sakoululaisten talviretkeilymajana erinäisin ehdoin. 

Korkeasaaren ravintola oy:lle vuokrattiin 8) kertomusvuoden kesäkau-
deksi Palosaaren huvila yhtä huonetta lukuunottamatta 5,000 markan 
vuokrasta ehdoin, ettei korjaus vaatimuksia esitetty. 

Helsingin pohjoisen suomalaisen seurakunnan kanssa tehty Mustasaa-
ren ravintola-, huvila- ja kesämajarakennuksia koskeva vuokrasopimus 
päätettiin 9) pidentää kesäkuun 1 p:stä 1938 toukokuun 30 p:ään 1943 
entisin ehdoin sekä lisäksi oikeuttaa seurakunta omalla kustannuksellaan 
rakentamaan Mustasaaren länsirannalle saunarakennus 100 markan vuosi-
vuokrasta, kunnostamaan venevalkama ja rakentamaan n. 40 x 50 m2:n suu-
ruinen urheilukenttä saaren länsiosassa olevalle vesijättöpaikalle, kaikki 
erinäisin ehdoin. 

V:n 1937 kesän ajaksi vuokrattiin seuraavat huvilat alla mainituille 
henkilöille: 

Pihlajasaaressa Kansallis-osake-pankin entinen huvila Osuusliike 
Elannon työnjohtajain ja konttorihenkilökunnan kerhoille 5,000 mar-
kasta10), huvilat n:ot 2 ja 4 Helsingin poliisien kesäkotitoimikunnalle 
3,000 markasta11), huvilan n:o 1 yläkerta talojenisännöitsijä S. Puraselle 
2,000markasta12), rantatupa työnvälitysneuvojaT. Uskille 600 markasta13), 
entinen Sillmanin huvila liikemies E. Kietzille 2,700 markasta14) ja kaitsi-
jan asunnon yläkerta rahatoimiston toimistoapulaisille 300 markasta 15), 
Seurasaaren kaitsijan asunnon yläkerta liikemies E. Mattakselle 2,000 
markasta16), Lauttasaaren kaitsijan asuinrakennuksessa vapaana olevat 
huoneet varatuomari V. Björkqvistille 1,000 markasta17) sekä Tuurholman 
rantahuvila teurastamon johtajalle H. Tallqvistille 1,800 markasta 18), n.s. 
Sylvanderin huvila rouva E. Sandmanille 900 markasta19) ja n. s. leipomo-
tupa rouva E. Rantaselle 400 markasta20). 

Mustikkamaan itäniemekkeellä oleva huvila vuokrattiin Helsingin 
sosialidemokraattiselle nuorisoyhdistykselle kesäkuun 1 p:stä 1,000 markan 
vuosivuokrasta21) ja sen rantahuvila Helsingin työväenyhdistykselle 
huhtikuun 1 p:stä 2 vuodeksi 2,000 markan vuosivuokrasta 22). 

!) Kiint. lautak. 20 p. syysk. 1,569 §. — 2) S:n 11 p. lokak. 1,724 §. —3) S:n 23 
p. elok. 1,407 §. — 4) S:n 7 p. jouluk. 2,098 §. — 5) S:n 4 p. lokak. 1,657 §. — 6) S:n 
10 p. toukok. 848 §. — 7) S:n 4 p. tammik. 25 §. — 8) S:n 18 p. tammik. 114 §.— 
9) S:n 1 p. maalisk. 377 §. — 10) S:n 19 p. huhtik. 672 §. — n ) S:n 3 p. toukok. 
785 §. —12) S:n 3 p. toukok. 786 §. —13) S:n 3 p. toukok. 787 §. — 14) S:n 3 p. 
toukok. 788 §. — ib) S:n 18 p. toukok. 904 §. — i6) S:n 3 p. toukok. 789 §.— 
17) S:n 3 p. toukok. 790 §. — i8) S:n 3 p. toukok. 791 §. —1 9) S:n 3 p. toukok. 
792 §. —20) S:n 3 p. toukok. 793 §. —21) S:n 3 p. toukok. 795 §. — 22) S:n 18 p. 
toukok. 899 §. 



293 

Liikenne kansanpuistoihin. Herra A. Nyholmille myönnettiin 1) yksin-
oikeus kesän aikana harjoittaa moottoriveneliikennettä linjalla Toukola— 
Kyläsaari—Kivinokka esittämänsä aikataulun ja ehdottamiensa kuljetus-
maksujen mukaan; liikennöitsijän oli tästä oikeudestaan suoritettava 
kaupungille 3,000 markan korvaus. Lisäksi oli Raittiusyhdistys Koiton 
moottorivene oikeutettu välittämään liikennettä Kivinokalle matkallaan Pit-
känsillanrannasta Lammassaareen arkipäivisin klo 19 ja sunnuntaisin klo 9. 

Aikataulut liikennettä varten kansanpuistoihin v:ksi 1937 vahvistettiin2). 
Koska Merenkulku oy. tarjoutuessaan ostamaan kaupungilta höyry-

laiva H 5:n oli sitoutunut välittämään laivaliikennettä Hietalahdesta 
Pihlajasaareen sekä supistetussa muodossa myös Lauttasaaren kansan-
puistoon, päätettiin3) marraskuun 23 p:nä 1936 tehdyn päätöksen mu-
kaan sopia yhtiön kanssa mainitun liikenteen järjestämisestä siten, että 
liikennöitsijän oli suoritettava kaupungille liikenneveroa 50 penniä yk-
sinkertaisesta 3 markkaa maksavasta matkasta, 25 penniä puolesta eli 
lasten matkalipusta sekä 10 % 2: 50 markan suuruisista alennuslipuista, 
joita myytiin 10 lipun erissä. Koululaisten opettajiensa johdolla teke-
mistä matkoista, jolloin kannettiin puolet liikennemaksuista, ei liikenne-
veroa suoritettu. Jos reitillä oli käytettävä apuveneitä, oli niiden suori-
tettava kaupungille veroa sama määrä kuin vakinaisen vuorolaivan. 

Järjestyssäännöt. Kivinokan, Varsasaaren ja Satamasaaren kansan-
puistoja varten vahvistettiin 4) uudet järjestyssäännöt. 

Urheilukentät. Kaupungin Eläintarhan urheilukentällä omistamat pu-
kusuojat vuokrattiin ja mainitun kentän sekä eräiden muiden urheilu-
kenttien kenttävuorot jaettiin kilpailutarkoituksia varten eri urheilujär-
jestöjen kesken 5). 

Teknillinen toimisto Sarco oikeutettiin 6) yhden päivän kilpailujen 
ajaksi Eläintarhan urheilukentälle asettamistaan äänenvahvistuskoneista 
ja puhelimista kantamaan vuokraa enintään 700 markkaa. 

Muuttamalla elokuun 24 p:nä 1931 tehtyä7) päätöstä päätettiin8), 
että Hesperian pesäpallokentästä, sitä kilpailuja varten vuokrattaessa, oli 
tästä lähtien kannettava ainoastaan kertakaikista perusvuokraa seuraa-
vasti: pääsymaksuttomista julkisista kilpailuista 50 markkaa, pääsymak-
sullisista helsinkiläisten yhdistysten välisistä kilpailuista 75 markkaa, pää-
symaksullisista kansallisista kilpailuista 100 markkaa sekä pääsymaksulli-
sista maakuntain välisistä tai kansain välisistä kilpailuista 300 markkaa ja 
oli vuokraajan kustannettava pääsylippujen hankinnasta ja myynnistä 
sekä muista järjestelytoimenpiteistä aiheutuvat menot. 

Kansanpuistojen isännöitsijä oikeutettiin 9) vuokraamaan urheilu-
kenttiä kilpailutarkoituksiin ennen varsinaisten kilpailulupien myöntä-
mistä. 

Urheilukenttiä luovutettiin tai ehdotettiin luovutettavaksi juhlatilai-
suuksia varten 2 tapauksessa 10). 

Katselijakorokkeiden lainaamisiin ja siirtoihin suostuttiin X1) 5 tapauk-
sessa. 

Kiint. lautak. 19 p. huhtik. 663 §. — 2) S:n 19 p. huhtik. 669 §.—3) S:n 
19 p. huhtik. 670 §. —4) S:n 22 p. maalisk. 503 §. — 5) S:n 26 p. huhtik. 727 § 
ja 3 p. toukok. 776 §. — 6) S:n 10 p. toukok. 843 §. —7) Ks. v:n 1931 kert. s. 
315. — 8) Kiint. lautak. 19 p. huhtik. 668 §. — 9) S:n 12 p. huhtik. 626 §. — 
10) S:n 19 p. huhtik. 664 § ja 21 p. kesäk. 1/126 §. — ") S:n 15 p. helmik. 28i §, 3 
p. toukok. 777 §, 7 p. kesäk. 1,032 §, 12 p. heinäk. 1,231 § ja 7 p. jouluk. 2,100 §. 
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Kansanpuisto-osaston toimistoapulainen E. Rantanen oikeutettiin 
sivutoimenaan hoitamaan urheilukenttien rahastajan tehtäviä ensi urheilu-
kautena. 

Kotkat niminen voimistelu- ja urheiluseura oikeutettiin 2) pystyttä-
mään nyrkkeilylava Mustikkamaalle ehdoin, että lavalla varattiin muille-
kin nyrkkeilyseuroille maksuttomia harjoitustilaisuuksia, ettei lavaa luo-
vutettu muita kuin nyrkkeilytilaisuuksia varten ja että lava sekä sen 
ympäristö pidettiin siistissä kunnossa. 

Edellyttäen, että kaupunginhallitus luovutti Laakson ratsastuskentän 
kaupungin omaan hallintaan, päätettiin 3) kenttä vuokrata Ratsastajain-
liitolle pohjoismaisia ratsastuskilpailuja varten kesäkuun 16—20 p:nä 
5,000 markan vuokrasta. Sen ohessa kansanpuistojen isännöitsijä oikeu-
tettiin vuokraamaan mainittua ratsastuskenttää muita mahdollisia rat-
sastuskilpailuja varten niillä ehdoin, jotka kaupunginhallitus lautakunnan 
esityksestä mahdollisesti hyväksyi. 

Uimalaitokset. Uunisaarten uimalaitos vuokrattiin 4) Helsingfors sim-
sällskap nimiselle yhdistykselle viisivuotiskaudeksi 1937—41; laiva- ja 
pääsymaksuna seura oikeutettiin kantamaan aikuisilta enintään 2 markkaa 
ja lapsilta enintään 1 markka. Jos edellä mainituista maksuista kertyneet 
tulot ylittivät 130,000 markkaa, oli seuran maksettava kaupungille veroa 
5 %, ja jos ne ylittivät 150,000 markkaa, oli veroa suoritettava 10 %. 

Humallahden uimalaitos luovutettiin 5) kesäksi 1937 Helsingin uimareille 
ja Mustikkamaan uimalaitos Helsingin työväen uimareille ehdoin, että 
laitoksilla pidettäisiin uimakoulua, jossa koululaiset saisivat maksutonta 
opetusta määräajoin; lisäksi oli poliisi-ja palomiehistölle varattava tilai-
suus maksuttomaan uintiin. 

Seurasaaren uimalaitos vuokrattiin 5) edelleen kesän ajaksi rouva A. 
Michelssonille 2,500 markan vuokrasta ehdoin, että kaupungilla oli oikeus 
pitää saarella pari vapaauintipaikkaa. 

Korkeasaaren uimalaitokset ja uimaranta vuokrattiin 5) kesän ajaksi 
rouva A. Rantamäelle 500 markan vuokrasta. Uintimaksut määrättiin 
aikuisilta 1 markaksi ja lapsilta 50 penniksi sisältyen niihin myös vaat-
teiden säilytys. Korkeasaaren henkilökunta sekä heidän saarella asuvat 
perheenjäsenensä olivat oikeutetut käyttämään maksuttomasti uimarantaa. 

Luistinradat. Luistelukaudeksi 1937—38 oikeutettiin 6) Helsingin luis-
telijat rakentamaan luistinrata Kaisaniemen isolle kentälle, Työväen 
luistelijat sekä Vesa, Kullervo ja Ponnistus nimiset yhdistykset Kallion 
urheilukentälle, Helsingfors skridskoklubb niminen yhdistys Johanneksen 
kirkon luona olevalle kentälle, Idrottsföreningen Kamraterna niminen yh-
distys Väinämöisenkadun varrella olevalle kentälle ja Suomen jääkiekko-
liitto Kampin kentälle. Luvansaajien tuli entistä huolellisemmin noudattaa 
kaupunginhallituksen vahvistamia 7) urheilu- ja leikkikenttien luistinra-
doiksi luovuttamista koskevia ehtoja ja oli Helsingin yliopiston voimistelu-
laitoksella samanlainen oikeus luistinratojen käyttöön kuin mainittujen 
ehtojen mukaan oli luokkaluistelussa oppi- ja kansakouluilla. 

Eläintarhan urheilukentän luistinradalla päätettiin8) kantaa vaat-
teiden säilyttämisestä 1 markka henkilöltä. 

!) Kiint. lautak. 3 p. toukok. 779 §. — 2) S:n 24 p. toukok. 939 §. — 3) S:n 31 
p. toukok. 996 §. — 4) S:n 5 p. huhtik. 582 §. — 5) S:n 3 p. toukok. 794 §. — 6) S-n 
18 p. lokak. 1,767 §. — 7) Ks. v:n 1933 kert. s. 104. — 8 ) Kiint. lautak. 18 p. tam-
mik. 112 §. 
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Hiihtomäet. Herttoniemen hiihtomäen vuokra maksullisista kansalli-
sista ja kansainvälisistä kilpailuista päätettiin määrätä 300 markan kerta-
kaikkiseksi maksuksi sekä piiri- ja paikkakunnallisista kilpailuista 200 mar-
kaksi ollen mäki kilpailuja varten kunnostettava kaupungin puolesta, kuiten-
kin edellyttäen, että lunta on tarpeeksi, mutta vuokraajan huolehdittava kai-
kista muista kilpailujen aiheuttamista kuluista. Kansanpuistojen isännöit-
sijä oikeutettiin määräämään kuinka suuren alueen mäen ympäristössä vuok-
raaja sai eristää kilpailujen ajaksi ja ratkaisemaan myöhemmin mahdollisesti 
jätetyt anomukset sekä maksullisten että maksuttomien kilpailutilaisuuk-
sien järjestämisestä. Edellisen ohessa hiihtomäki vuokrattiin Helsingin hiih-
täjät nimiselle yhdistykselle kansallisia kilpailuja varten tammikuun 31 p:nä. 

Päätettiin 2), että Fastholmaa vastapäätä olevalla mäenrinteellä Hertto-
niemen hyppyrimäen vieressä jo pari vuotta sitten aloitettuja perkaustöitä 
jatkettaisiin ja tälle rinteelle raivattaisiin n. 15—20 m:n levyinen pujottelu-
eli slalomrata ja että näissä töissä käytettäisiin vapautuneita vankeja. 

Pihlajasaaren puhelinlinja. Nobel standard oy. Suomessa niminen 
yhtiö oikeutettiin3) käyttämään toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomis-
ajoin kahta johtoa kaupungin Pihlajasaareen rakennetussa puhelinlin-
jassa ehdoin, että yhtiö maksoi korvausta 1,500 markkaa vuodessa ja suo-
ritti kolmanneksen linjan korjauskustannuksista. 

Huoneiston vuokraaminen merivartiolaitokselle. Merivartiolaitokselle 
päätettiin 4) vuokrata radioasemaa varten kolme huonetta Lauttasaaren 
kaitsijarakennuksen läntisestä osasta tammikuun 1 p:stä 1938 5 vuodeksi 
400 markan kuukausivuokrasta erinäisin ehdoin. 

Hyväksyttyjä piirustuksia. Hyväksyttiin 5) piirustukset uutta tanssi-
lavaa varten Mustikkamaalle. 

Siirtolapuutarhat. Siirtolapuutarhurintoimeen valittiin 6) puutarhuri 
M. Nurminen maaliskuun 1 p:stä; siirtolapuutarhurin tuli asua kaupun-
gin omistamassa rakennuksessa Kumpulan siirtolapuutarhassa ja oli hä-
nellä oikeus apuväkeä käyttäen harjoittaa kioskikauppaa puutarhan portti-
rakennuksessa sekä viljellä puutarhurin asuinrakennuksen edessä olevaa 
1,000 m2:n suuruista viljelyspalstaa. 

Apulaissiirtolapuutarhaneuvojaksi määrättiin 7) puutarhaneuvoja E. E. 
Huuskanen tammikuun 1 p:stä 1938 toistaiseksi ja enintään vuoden loppuun 
1,700 markan kuukausipalkkiosta. 

Päätettiin 8), että siirtolapuutarhoihin ei saa pystyttää korkeita radion 
ulkoantennimastoj a. 

Herttoniemen siirtolapuutarhaan päätettiin9) siirtää Hietarannalta 
muutamia penkkejä sekä koristaa puutarhan pääsisäänkäytävä köynnös-
kas viportilla. 

Päätettiin l0), että ne Talin siirtolapuutarhan viljelijät, jotka vuokrasi-
vat palstan vasta syyskuun 1 p:stä, saivat muokata maan valmiiksi kevättä 
varten ja aloittaa rakennustyöt ehdoin, että maksoivat tästä oikeudesta 
kertomusvuonna 50 markkaa. 

Hyväksyttiin u ) uusi majatyyppi toiseksi rakennustyypiksi Talin siirto-
lapuutarhaan. 

Kiint. lautak. 18 p. tammik. 113 §. — 2) S:n 28 p. jouluk. 2,248 §. — 3) S:n 
7 p. jouluk. 2,095 §. — 4) S:n 7 p. jouluk. 2,094 §. — 5) S:n 11 p. lokak. 1,722 §. — 
6) S:n 22 p. helmik. 338 §. — 7) S:n 20 p. syysk. 1,571 § ja 20 p. jouluk. 2,214 §. — 
8) S:n 1 p. maalisk. 378 §. — 9) S:n 3 p. toukok. 780 §. —1 0) S:n 2 p. elok. 1,323 §. — 

S:n 9 p. elok. 1,356 §. 
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Talin siirtolapuutarhayhdistys oikeutettiin x) siirtolapuutarhan kerho-
rakennuksen käyttöön myöskin talvisin erinäisin ehdoin. 

Vallilan siirtolapuutarhaan rakennettava paviljonki päätettiin2) si-
joittaa siirtolapuutarhan suuremman leikkikentän eteläpäähän. 

Vallilan siirtolapuutarhayhdistys hyväksyttiin 3) siirtolapuutarhan alu-
eella olevan kioskipaikan vuokraajaksi. 

Kansanpuisto-osaston viranhaltijat. Kansanpuisto-osaston kanslia-
apulaiselle E. Rantaselle myönnettiin4) sairaslomaa maaliskuun 22 p:n 
ja huhtikuun 22 p:n väliseksi ajaksi ja määrättiin toimittaja J. Nyyssönen 
tilapäiseksi kanslia-apulaiseksi huhtikuun 5 p:stä huhtikuun 25 p:ään 
kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston Tilapäistä työvoimaa nimi-
sestä määrärahasta maksettavasta 500 markan palkkiosta. 

Kansapuisto-osaston kesäapulaiseksi määrättiin 5) rouva R. E. Osola 
kesäkuun 15 p:stä elokuun 15 p:ään 1,300 markan kuukausipalkkiosta. 

Hietarannan kaitsijan tointa määrättiin6) väliaikaisena hoitamaan 
toistaiseksi heinäkuun 1 p:stä vartija J. E. Vuorinen 1,900 markan kuukausi-
palkkiosta sekä hänen sijaisekseen 7) elokuun 6 p:n ja 27 p:n väliseksi ajaksi 
Pihlajasaaren uimavartija T. Ovaska 1,197 markan palkkiosta. 

Käyttövarat. V:n 1937 käyttövaroista myönnettiin seuraavat määrä-
rahat: Kumpulan siirtolapuutarhan tilapäisen vartijan palkkaamiseksi 
tammi—helmikuun ajaksi 600 markkaa 8), Mustasaaren linnuston ennakko-
tutkimusta varten 500 markkaa 9), sairasavustuksia 5 tapauksessa, yhteensä 
3,271: 30 markkaa10), hautajaisseppeleen hankkimiseksi Hietarannan kaitsi-
jalle O. Paanaselle 150 markkaa n ) , kansainvälisissä urheilukilpailuissa elo-
kuun 18 p:nä sattuneen vajauksen peittämiseksi 90 markkaa12) ja Mustik-
kamaan ulkoilmanäyttämön katsomon kunnostamiseksi 7,500 markkaa13). 

Vuoden 1938 menoarvio. Päätettiin 14) ilmoittaa kaupunginhallituk-
selle, että kiinteistölautakunta puolestaan hyväksyi ne korjaus- ja uudistus-
työt, jotka yleisten töiden lautakunta ehdotti otettavaksi v:n 1938 talous-
arvioehdotukseen ja esitti lisäksi menoarvioon otettavaksi 77,000 markan 
määrärahan valaistuslaitteiden rakentamiseksi Kaisaniemeen. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m. m. asioista, jotka koskivat: 
sekatyöntekijä J. H. Lindströmin eläkeanomusta15), erinäisiä korjaus-, 
laajennus- y. m. töitä Kaisaniemen pienellä kentällä 16), Eläintarhan ur-
heilukentällä 17) sekä Seurasaaren18) ja Pihlajasaaren19) ravintolarakennuk-
sessa, erinäisten korjaus- ja muutostöiden suorittamisiin y. m. tarvittavia 
määrärahoja20), perunapalstamaksujen kannon siirtämistä kansan-puisto-
osastolle 21), töiden järjestämistä vapautuneille vangeille22), kilpailujen 
järjestämistä Kaivopuistoon syyskuun 26 p:nä23), Laakson ratsastusken-
tän hallintaa ja hoitoa24), matka-apurahojen myöntämistä siirtolapuutarha-

Kiint. lautak 27 p. syysk. 1,611 §. — 2) S:n 26 p. huhtik. 726 § ja 5 p. heinäk. 
1,192 §, — 3 ) S:n 20 p. syysk. 1,570 §. — 4) S:n 12 p. huhtik. 624 §. — 5) S:n 14 
p. kesäk. 1,086 § .— 6 ) S:n 28 p. kesäk. 1,151 §. — 7) S:n 2 p. elok. 1,327 § .— 
8) S:n 18 p. tammik. 110 §. — 9) S:n 8 p. maalisk. 415 §. — 10) S:n 19 p. huhtik. 
671 §, 18 p. toukok. 897§, 19 p. heinäk. 1,278 §, 2 p. elok. 1,325 § ja 9 p. elok. 
1,355 §. — S:n 28 p. kesäk. 1,152 §. — 12) S:n 23 p. elok. 1,405 §. — 13) S:n 
13 p. syysk. 1,530 §. — 14) S:n 27 p. syysk. 1,612 §. — 1 5 ) S:n 11 p. tammik. 
65 §. — i®) S:n 8 p. helmik. 245 §. — 17) S:n 10 p. toukok. 843 §. — 1 8 ) S:n 10 p. 
toukok. 846 §. — i») S:n 25 p. lokak. 1,807 §. — 20) S:n 30 p. maalisk. 536 § ja 
18 p. toukok. 898, 905 ja 906 §. —2 1) S:n 5 p. huhtik. 585 §. —2 2) S:n 12 p. 
huhtik. 627 §, 19 p. heinäk. 1,281 §, 15 p. marrask. 1,959 § ja 28 p. jouluk. 
2,247 §.—23) S:n 10 p. toukok. 845 §. —24) S:n 31 p. toukok. 995 §. 
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viljelijöille Tanskan siirtolapuutarhakongressiin osallistumiseksi1), po-
liisimiehen asettamista telttailua jaksi erinäisiin kansanpuistoihin2), pie-
noisluistinradan rakentamista Sepänkadun kentälle3), erinäisiä toimen-
piteita Korkeasaaren eläintarhan 50-vuotisjuhlan johdosta 4) sekä Käpy-
län raviradan vartijan asuin- ja tallirakennuksen lunastamista5). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m. m. asioista, jotka 
koskivat: rakennus-, raivaus- y. m. töitä Käpylän raviradalla 6), Suomen 
metsästysyhdistyksen vuokraamalla ampumarata-alueella 7), Laakson rat-
sastuskentällä 8) ja Lammassaaressa9), valaistun alueen järjestämistä 
hiihtotekniikan harjoittamista varten10), lentonäytöksen järjestämistä 
Lauttasaaren selälle n ) matka-apuraha-anomuksia osallistumiseksi Kööpen-
haminassa pidettävään pohjoismaiseen siirtolapuutarhakokoukseen 12), py-
syväisen retkeilylautakunnan perustamista Helsinkiin 33), urheilukilpailu-
jen järjestämistä Kaisaniemeen syyskuun 19 p:nä14), töiden järjestämistä 
Helsingissä kotipaikkaoikeuden omaaville vapautuneille vangeille15), työ-
mahdollisuuksien varaamista kansanpuistojen vartijoille ja vanhemmille 
työntekijöille16), luistinradan järjestämistä Annalan urheilukentälle17) 
ja Suomenlinnaan 18) sekä kansainvälisten auto- ja moottoripyöräkilpailu-
jen järjestämistä Eläintarhaan toukokuun 15 p:nä19). 

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain 
toimintakertomukset 

Kiinteistötoimiston maatalousosaston kertomus v:lta 1937 sisälsi seuraa-
vaa: 

Toiminta. Maatalousosaston toimintatavassa ei ole tapahtunut muu-
toksia. 

Virkailijat. Osaston entisten virkojen lisäksi perustettiin kertomusvuon-
na yksi kanslia-apulaisentoimi, jota hoiti ylioppilas T. Jussila 1,350 markan 
kuukausipalkkiosta. 

Maatilat. Maatilojen hallinnassa ja hoidossa ei ole tapahtunut suurem-
pia muutoksia. Osaston kertomusvuonna hoitamien ja sen valvonnan alai-
sina olevien tilain ja tilusryhmien nimet ja viljelysalat olivat seuraavat: 

Omassa vil-
Tilan nimi jelyksessä, 

h a 

Tuomarinkylä 346. s e 
Pukinmäki j a Oulunkylä... 230. s s 
Tali 84.9 4 
Tomtbacka 166.21 
Fallkulla 129.25 

Omalla 
väellä, 

ha 

Tilapäisesti 
vuokralla, 

h a 

Varsinaisia 
vuokra-
alueita, 

h a 

Yhteensä, 
h a 

2. 3 4 0.6 2 21.80 371.62 
2. 3 0 5. 0 6 210.OO 447.9 1 
0.86 5. 6 0 20.8 0 112.20 
1 . 1 7 — 167.38 
0. 9 0 9 . 5 8 3 . 1 1 142.84 

x) Kiint. lautak. 7 p. kesäk. 1,033 §. — 2 ) S:n 14 p. kesäk. 1,085 §. — 3) S:n 25 p. 
lokak. 1,808 §. — 4 ) S:n 1 p. marrask. 1,857 §. —- 6) S:n 8 p. marrask. 1,912 § .— 
6) S:n 4 p. tammik. 24 §. — 7) S:n 15 p. helmik.282 §. — 8) S:n 5 p.'huhtik. 
581 §. — 9) S:n 12 p. huhtik. 623 §. —1 0) S:n 25 p. tammik. 164 §. — «) S:n 15 
p. maalisk. 474 §. — 12) S:n 30 p. maalisk. 537 §. —1 3) S:n 5. p. huhtik. 580 §. — 
14) S:n 30 p. elok. 1,457 §. — 1B) S:n 13 p. syysk. 1,529 §. — 16) S:n 11 p. 
lokak. 1,723 §. — 1 7 ) S:n 18 p. lokak. 1,768 §. — 18) S:n 13 p. jouluk. 2,153 §.— 
19) S:n 28 p. jouluk. 2,246 §. 


