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7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Viranhaltijat. Kanslia-apulaiselle E. Rantaselle myönnettiin l) sairas-
lomaa toukokuun 5 p:n ja heinäkuun 5 p:n väliseksi ajaksi ja hänen sijai-
sekseen määrättiin rouva A. Kyllönen. 

Hietarannan kaitsijan toimeen päätettiin2) valita konttoristi J. T. 
Ovaska maaliskuun 1 p:stä 1938. 

Rakennusmestari A. Niklander päätettiin 3) määrätä edelleen hoita-
maan siirtolapuutarhojen rakennustarkastajan tehtäviä toukokuun 1 
p:stä lokakuun 31 p:ään 600 mk:n kuukausipalkkiosta. 

Maa-alueiden ja rakennusten vuokralleanto ja luovuttaminen kansan-
puistoista. Kivinokan kansanpuistossa oleva Rälläkkäniemi niminen alue 
ja sillä oleva rakennus vuokrattiin 4) edelleen voimistelu- ja urheiluseura 
Helsingin Ponnistukselle huhtikuun 1 p:stä 1 vuodeksi 1,300 mk:n vuokrasta 
ja oli yhdistyksen omalla kustannuksellaan tehtävä haluamansa korjaus-
työt sekä alueella että rakennuksessa. 

Mustikkamaan kansanpuiston itäniemekkeellä oleva huvila ja sitä 
ympäröivä maa-alue päätettiin 5) vuokrata eräin ehdoin Helsingin sosiali-
demokraattiselle nuorisoyhdistykselle kesäkuun 1 p:stä 1938 toukokuun 
31 p:ään 1942 1,000 mk:n vuosivuokrasta. 

Helsingin sosialidemokraattiselle raittiusjärjestölle myönnettiin 6) 
Lauttasaarelta sama alue kuin edellisenäkin kesänä leirialueen järjestämi-
seksi lapsille heinäkuun 4 ja 16 p:n väliseksi ajaksi. 

Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys oikeutettiin 7) järjestä-
mään tilapäinen kesäleiripaikka kodittomille työläismiehille Lauttasaa-
reen kesäkuun 11 p :n j a 19p:n väliseksi ajaksi. 

Helsingin työväen hiihtäjät nimiselle yhdistykselle päätettiin 8) vuokrata 
hiihtomajaa ja sen lisärakennusta varten n. puolen ha:n suuruinen alue 
Helsingin pitäjän Herttoniemen kylän Sofielund nimisen tilan RN 2 maalta 
maaliskuun 1 p:stä 1938 alkaen 5 vuodeksi 1,400 mk:n vuosivuokrasta ha:lta. 

Kansanpuistojen ravintolat ja kioskit. Kansanpuistojen kioskeja vuok-
rattiin kesäksi 1938 seuraavasti: Lauttasaaren kahvilakioski rouva E. Ber-
genströmille 1,200 mk:sta 9); Varsasaaren kioski liikemies V. Klefströmille 
800 mk:sta l c); ja Pihlajasaaren ravintolarakennus rantakioskeineen rouva 
B. Nylundille 15,000 mk^ta1 1) ; sekä Tuurholman kahvilakioski ja alueen 
kaksi muuta kioskia toukokuun 15 p:stä 1938 toukokuun 1 p:ään 1939 
rouva K. Laaksoselle 3,000 mk:sta12). 

Rouva H. Rosqvist oikeutettiin13) harjoittamaan kioskikauppaa Satama-
saaressa olevan huvilan tätä varten varatussa osassa sekä käyttämään 
mainitun huvilan kahta yläkerran huonetta asuntonaan v:n 1938 kesän 
ajan 400 mk:n vuokrasta. 

Osuusliike Elannon vuokra Kivinokan kansanpuistossa olevasta kios-
kin paikasta määrättiin 14) v:n 1938 kesän ajalta 5,000 mk:ksi. 

Seurasaaren ravintolarakennus päätettiin 15) vuokrata edelleen rouva A. 

Kiint. lautak. 17 p. toukok. 946 §. — 2) S:n 24 p. tammik. 143 §; vrt. myös 
tämän kert. s. 262. — 3) S:n 25 p. huhtik. 775 §. — 4) S:n 7 p. maalisk. 432 §. — 
5) S:n 9 p. toukok. 876 §. — 6) S:n 20 p. kesäk. 1,175 §. — 7) S:n 17 p. toukok. 
941 §. — 8) S:n 10 p. tammik. 60 §, 21 p. belmik. 324 § ja 20 p. kesäk. 1,182 §. — 
9) S:n 11 p. huhtik. 676 §. — 10) S:n 25 p. huhtik. 770 §. — u ) S:n 25 p. huhtik. 
771 §. — 12) S:n 25 p. huhtik. 774 §. — 13) S:n 17 p. toukok. 940 §. — 14) S:n 10 p. 
lokak. 1,953 §. — 15) S:n 21 p. jouluk. 2,525 § ja 2,528 §. 
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Axille tammikuun 1 p:n ja syyskuun 30 p:n 1939 väliseksi ajaksi 22,000 
mk:n vuokrasta entisin ehdoin ja velvollisuuksin, että vuokraajan oli 
kevätlukukaudella myöskin arkipäivinä pidettävä ravintola auki ja lämmi-
tettynä sekä tällöin tarjottava Helsingin opettajayhdistyksen kesävirkis-
tystoimikunnan järjestämien retkeilyryhmien osanottajille liha- ja herne-
keittoannoksia, joista vuokraaja oli oikeutettu ottamaan enintään 2: 50 mk 
annokselta. 

Kansanpuistoissa olevat huvilat. Kesäksi 1938 vuokrattiin alla mainitut 
huvilat seuraavasti: Palosaaren huvilarakennus Korkeasaaren ravintola 
oy:lle 5,000 mk^ta1); Tuurholmassa n.s. Sylvanderin huvila rouva G. 
Estlanderille 900 mk:sta 2), n.s. leipomotupa rouva E. Rantaselle 400 
m:ksta 3) ja n.s. rantahuvila johtaja H. Tallqvistille 1,800 mk:sta 4); Pihla-
jasaaren huvilat n:ot 2 ja 4 sauna- ja ulkohuonerakennuksineen Helsingin 
poliisien kesäkotitoimikunnalle 3,000 mk:sta5), rantatupa työnvälitys-
neuvoja T. Uskille 600 mk:sta 6), huvilan n:o 1 yläkerta talojenisännöitsijä 
S. Puraselle 2,000 mk:sta 7), ent. Sillmanin huvila liikemies E. Kietzille 
2,700 mk:sta 8) ja ent. Kansallis-osake-pankin huvila Osuusliike Elannon 
työnjohtajain kerholle ja konttorihenkilökunnan kerholle 5,000 mk:sta 9) 
sekä Seurasaaren kaitsijanasunnon yläkerta herra C. R. Jensenille 1,500 
mk:sta10). 

Korkeasaaren eläintarha. Hyväksyttiinn) piirustukset eläintarhan 
aasit allia varten. 

Päätettiin 12) asettaa komitea laatimaan ehdotuksia eläintarhassa olym-
piakisoja varten suoritettavista uudistuksista. 

Päätettiin13), että kaikki opettajien johdolla saaressa käyvät kansa-
koululaisretkikunnat pääsevät maksuttomasti leijonalinnaan. Samoin 
päätettiin myöntää maatalouskerholaisille maksuton pääsy leijonalin-
naan syyskuun 17 ja 18 p:nä. 

Korkeasaaren eläintarhan 50-vuotisjuhlapäivää päätettiin14) viettää 
toukokuun 27 p:nä 1939. 

Lahjoitusten, ostojen, vaihtojen ja myynnin johdosta tapahtui eläin-
tarhan eläimistössä pienehköjä muutoksia vuoden aikana15). 

Urheilukentät. Eläintarhan urheilukentän pukusuojat vuokrattiin16) 
eri urheiluseuroille. Vuokra pukusuojalta vahvistettiin 500 mk:si ja oli 
jokaisen yhteisen pukusuojan saaneen yhdistyksen maksettava vuokrasta 
yhtä suuri osa. 

Edellä mainitun urheilukentän kenttävuorot jaettiin17) ja samalla 
oikeutettiin kansanpuistojen isännöitsijä vuokraamaan Hesperian pesä-
pallokenttä, Kallion kenttä, Laakson ratsastuskenttä ja muut urheilupai-
kat sekä Eläintarhan urheilukenttä muita kuin edellisessä sovittuja kil-
pailuja varten aikaisemmin hyväksyttyjen vuokraperusteiden ja maksu-
jen mukaisesti, kuitenkin lisäyksin, että perusvuokra yksipäiväisistä 

!) Kiint. lautak. 7 p. maalisk. 430 §. — 2) S:n 11 p. huhtik. 673 §. — 3) S:n 11 p. 
huhtik. 674 §. — 4) S:n 25 p. huhtik. 769 §. — 5) S:n 11 p. huhtik. 675 §. — 6) S:n 11 p. 
huhtik. 679 §. — 7 ) S:n 11 p. huhtik. 681 §. — 8) S:n 25 p. huhtik. 767 §. — 9 ) S:n 
25 p. huhtik. 768 §. — 10) S:n 7 p. kesäk. 1,087 §. — n ) S:n 7 p. maalisk. 429 §. —-
12) S:n 22 p. elok. 1,573 §. — 13) S:n 1 p. syysk. 1,643 § ja 12 p. syysk. 1,745 §. — 
14) Kiint. lautak. 21 p. marrask. 2,312 §. — 15) S:n 10 p. tammik. 61, 62 ja 63 §, 
7 p. maalisk. 428 §, 4 p. huhtik. 631 §, 25 p. huhtik. 773 ja 776 §, 2 p. toukok. 821 §, 
23 p. toukok. 979 §, 4 p. heinäk. 1,264 §, 18 p. heinäk. 1,370 §, 19 p. syysk. 1,791 ja 
1,792 § ja 24 p. lokak. 2,079 §. —1 6) S:n 2 p. toukok. 818 § ja 20 p. kesäk. 1,179 §. —-
17) S:n 9 p. toukok. 875 §. 
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kansallisista yleisurheilukilpailuista Eläintarhan urheilukentällä oli oleva 
400 mk aikaisemmin ilmoitetun 300 mk:n sijasta. 

Pallokentän vuokra- ja pääsymaksut vahvistettiin1). 
Rouva A. Lappalainen oikeutettiin 2) talvikautena 1939 harjoittamaan 

kahvilaliikettä Pallokentällä 3,000 mk:n maksusta. 
Uimalaitokset. Kesän ajaksi päätettiin3) luovuttaa Humallahden 

uimalaitos Helsingin uimareille ja Mustikkamaan uimalaitos Helsingin työ-
väen uimareille ehdoin, että seurat pitivät uimalaitoksellaan uimakoulua, 
jossa koululaiset saivat maksutonta opetusta uinnissa ja lisäksi poliisi- ja 
palomiehistölle varattiin tilaisuus maksuttomaan uintiin ja uinnin opetuk-
sen saamiseen. 

Seurasaaren uimalaitos vuokrattiin4) edelleen kesän ajaksi rouva A. 
Michelssonille 2,500 mk:n vuokrasta jota paitsi kaupungilla oli oleva oi-
keus pitää saarella pari vapaauintipaikkaa. Pääsymaksu uimalaitokselle 
vahvistettiin 1 mk:ksi ja hyttien vuokra 2 mk:ksi. 

Korkeasaaren uimalaitokset ja uimaranta päätettiin4) vuokrata rouva 
T. Kanervalle 1,000 mk:n vuokrasta ehdoin, että saaren henkilökunta ja 
heidän perheensä saivat maksutta käydä uimarannalla. Uintimaksut vah-
vistettiin 1 mk:ksi aikuisilta ja 50 p:ksi lapsilta ja sisältyi näihin mak-
suihin myöskin vaatteiden säilytys. 

Pihlajasaaren pukusuojamaksut vahvistettiin5). 
Mustikkamaan vanhan uimalaitoksen pukusuojat päätettiin 6) vuokrata 

rouva A. Mannilalle 150 mk:n vuokrasta. Maksu pukukopilta vahvistettiin 
1 mk:ksi tunnilta ja koko päivältä enintään 5 mk:ksi. 

Luistinradat. Luistinkaudeksi 1938/39 oikeutettiin 7) Helsingin luisteli-
jat rakentamaan luistinrata Kaisaniemen suurelle kentälle, Työväen luis-
telijat, voimistelu- ja urheiluseurat Vesa ja Kullervo sekä Helsingin Pon-
nistus yhteisesti Kallion urheilukentälle, Helsingfors skridskoklubb Johan-
neksen kirkon kentälle, Idrottsföreningen Kamraterna Väinämöisenkadun 
urheilukentälle sekä Suomen jääkiekkoliitto Kampin kentälle. Luistin-
ratoja järjestävien urheiluseurojen oli noudatettava kaupunginhallituksen 
urheilu- ja leikkikenttien luistinradoiksi luovuttamista varten vahvista-
mia 8) ehtoja. Yliopiston voimistelulaitoksella oli samanlainen käyttö-
oikeus luistinratoihin kuin kaupungin kansa- ja oppikouluilla. 

Neiti E. Erämaa oikeutettiin 9) harjoittamaan kioskikauppaa talvi-
kautena 1938/39 Eläintarhan urheilukentän luistinradalla sekä huolehti-
maan omaan laskuunsa vaatteiden maksullisesta säilyttämisestä 350 mk:n 
maksusta. .Vaatteiden säilyttämisestä vuokraaja oikeutettiin ottamaan 
vuokraa enintään 1 mk henkilöltä, joka tällöin sai jättää säilöön ken-
känsä ja päällystakkinsa. 

Kansanpuistoissa harjoitettu kauppa. Liikemies H. Saarelainen oikeu-
tettiin 10) kesän aikana myymään uimapukuja ja -tarvikkeita sekä sanoma-
lehtiä Hietarannalla 2,000 mk:n maksusta. 

Pihlajasaaren kassanhoitaja rouva R. Laine oikeutettiin n ) kesän aikana 
myymään uimatarpeita ja ihovoiteita Pihlajasaaressa 200 mk:n maksusta. 

Kansanpuistojen ja kenttien käyttöoikeudet. Eräät yhdistykset y. m. 

!) Kiint. lautak. 21 p. jouluk. 2,526 §. — 2) S:n 28 p. jouluk. 2,546 §. — 8) S:n 
2 p. toukok. 820 §. — 4) S:n 9 p. toukok. 877 § — 5) S:n 17 p. toukok. 944 § ja 
8 p. elok. 1,510 §. — 6) S:n 23 p. toukok. 981 §. — 7) S:n 10 p. lokak. 1,949 § ja 
28 p. jouluk. 2,545 §. — 8) Ks.v:n 1933 kert. s. 104. — 9) Kiint. lautak. 28 p. jouluk. 
2,543 §.—1 0) S:n 11 p. huhtik. 672 §. — S:n 23 p. toukok. 980 §. 
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järjestöt oikeutettiin1) kokous-, näyttely- y. m. tilaisuuksia varten käyttä-
mään kansanpuistoja ja kenttiä 6 tapauksessa. 

Telttailu. Päätettiin2), että pysyväisestä telttailusta Kivinokan, Var-
sasaaren ja Satamasaaren kansanpuistoissa oli suoritettava vuokraa 20 mk 
kesältä. 

Juhannusyönä sallittiin 3) yöpyminen kaikissa muissa kansanpuis-
toissa paitsi ei Korkeasaaressa, josta oli poistuttava viimeistään klo l . is . 
Juhannusta seuranneen lauantain vastaisena yönä sallittiin yleisön yöpyä 
Mustikkamaalla ja Lauttasaaressa. Samalla päätettiin pidentää kansanpuis-
toihin liikennettä välittävien laivojen kulkuvuoroja mainittuina päivinä. 

Järjestyksen valvominen eräällä Degerön alueella. Tuurholman kansan-
puiston henkilökunta määrättiin 4) valvomaan järjestystä opintoretkeily-
kerholaisille sekä Helsingin soutuklubille Degeröstä tilapäisesti luovute-
tulla alueella. Päätettiin, että alueelle sai pystyttää ainoastaan kankaisia 
telttoja. 

Järjestyssäännöt y. m. Ehdotus Mustikkamaan kansanpuiston järjestys-
säännöiksi hyväksyttiin 5). 

Kivinokan kansanpuiston käyttäjien kirjelmän johdosta, joka koski 
erinäisiä uudistuksia kansanpuistossa, päätettiin 6), että Kivinokan kan-
sanpuiston alueella oli edelleen noudatettava jo aikaisemmin hyväksyttyjä 
järjestyssääntöjä ja päätöksiä sekä ryhdyttiin eräiden uudistuksien vaati-
miin alkutoimenpiteisiin. 

Liikenne kansanpuistoihin. Ehdotus kansanpuistojen liikenteen aika-
tauluksi v. 1938 hyväksyttiin 7). 

Herra A. Nyholm oikeutettiin 8) harjoittamaan moottoriveneliiken-
nettä Toukolasta Kyläsaaren kautta Kivinokan kansanpuistoon hyväksy-
tyn aikataulun sekä hyväksyttyjen kuljetusmaksujen mukaan ja oli lii-
kennöitsijän tästä oikeudestaan suoritettava kaupungille 3,000 mk:n suu-
ruinen korvaus. 

Varsasaaren laiturin vieressä oleva kaivo päätettiin 9) puhdistaa sekä 
varustaa viemärijohdolla; uusi kaivo päätettiin rakentaa saaren länsiran-
nalle. 

Talin venelaituri päätettiin 10) kunnostaa käyttämällä vapautuneiden 
vankien työvoimaa. 

Ilmailunäyttely. Messuhallin luona olevan kentän itäinen puolisko 
päätet t i inn) vuokrata Suomen ilmapuolustusliitolle näyttelyä varten 
toukokuun 14 p:n ja 22 p:n väliseksi ajaksi 100 mk:n vuokrasta siten, että 
näyttelyalue oli valmistelutöitä varten näyttelyn järjestäjän käytettävissä 
jo toukokuun 1 p:stä alkaen ja että kenttä oli näyttelyn jälkeen kunnos-
tettava entiseen kuntoonsa. Ilmailunäyttelyn n. s. Saksanpaviljonki pää-
tettiin 12) jättää paikoilleen kesäkuun 19 p:ään asti ja vuokrata se Osuusliike 
Elannolle kesäkuun 15 p:n ja 19 p:n väliseksi ajaksi 100 mk:n vuokrasta. 

Laakson ratsastuskenttä. Suomen ratsastusliitolle päätettiin13) vuokrata 
Laakson ratsastuskentältä n. 140 m2:n suuruinen alue kalustovajan rakenta-

!) Kiitit, lautak. 7 p. maalisk. 433 §, 28 p. maalisk. 588 §, 7 p. kesäk. 1,083 §, 
13 p. kesäk. 1,118 §, 29 p. elok. 1,630 § ja 24 p. lokak. 2,080 §. — 2) S:n 11 p. huh-
tik. 682 §. — 8) S:n 20 p. kesäk. 1,181 §. — 4) S:n 1 p. marrask. 2,155 §. — 5) S:n 
21 p. maalisk. 541 §. — 6) S:n 22 p. elok. 1,572 §, 29 p. elok. 1,629 § ja 1 p. syysk. 
1,641 §. — 7) S:n 25 p. huhtik. 772 § ja 20 p. kesäk. 1,183 §. — 8) S:n 28 p. maalisk. 
586 §. — 9) S:n 1 p. marrask. 2,154 §. — 10) S:n 24 p. tammik. 142 §. — 11) S:n 
14 p. maalisk. 485 §. — 12) Sm 30 p. toukok. 1,029 §. — 13) S:n 25 p. heinäk. 1,430 §. 
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mistä varten elokuun 1 p:stä toistaiseksi 3 kuukauden irtisanomisajoin 100 
mk:n vuosivuokrasta. 

Käpylän ravirata. Käpylän raviradan alueella oleva aitauksella eris-
tetty asuinrakennus talleineen päätettiin vuokrata vartija V. E. Packale-
nille tammikuun 1 p:stä 1938 alkaen 300 mk:n kuukausivuokrasta ja oli 
vartija Packalen velvollinen korvauksetta talvikuukausina valvomaan jär-
jestystä Käpylän raviradan alueella. 

Siirtolapuutarhat. Päätettiin2) myöntyä anomukseen, että Vallilan 
ja Kumpulan siirtolapuutarhamajojen nykyiset avokuistit saataisiin 
muuttaa lasikuisteiksi. 

Talin siirtolapuutarhan kentälle päätettiin 3) pystyttää lippusalko sekä 
kunnostaa kerhotalon yläkerta. 

Vallilan siirtolapuutarhassa huhtikuun 26 p:nä siirtolapuutarhojen 
rakennustarkastajan suorittamassa tarkastuksessa vaaditut korjaustyöt 
päätettiin4) vaatia suoritettaviksi kesäkuun 31 p:ään mennessä vuokra-
oikeuden menettämisen uhalla. 

Kumpulan siirtolapuutarhayhdistys oikeutettiin 5) laittamaan sähkö-
valaistus Kumpulan siirtolapuutarhan keskusmajaan ja oli sähköjohdon 
vetämiskustannukset suoritettava siirtolapuutarhojen korjausmäärära-
hoista, mutta yhdistyksen itsensä kustannettava sisäjohdot, lamput ja säh-
könkulutus. Vesijohdon rakentaminen keskusmajaan hyväksyttiin suori-
tettavaksi yhdistyksen omalla kustannuksella. 

Kaupunginhallitukselle päätettiin 6) puoltaa ulkovalaistuksen järjestä-
mistä Vallilan ja Talin siirtolapuutarhoihin sekä sähköjohtojen vetämistä 
Vallilan siirtolapuutarhan majoihin. 

Käyttövarat. V:n 1938 käyttövaroistaan lautakunta myönsi m. m. 
seuraavat määrärahat: 

7,214: 75 mk sairasapua varten 7); 
1,900 mk telttailusta kansanpuistossa perittävien vuokrien kantamista 

varten tarvittavien maksukuittien ja laattojen hankkimiseksi8); 
3,500 mk Pihlajasaaren jääkellarin uusimista varten9); 
10,796:15 mk Mustikkamaan vesijohtokorjaustöiden maksamiseksi10); 

sekä 
1,305: 20 mk Kivinokan kansanpuistoon tarvittavan juomaveden kul-

jetuskustannusten suorittamiseksiu). 
Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m. m. asioista, jotka koskivat: 

Korkeasaaressa olevan romuraudan myyntiä12); tenniskenttien rakenta-
mista Taivallahteen13); korjaus- ja uudistöitä kansanpuistoissa, urheilu-
kentillä, luistinradoilla y. m.14); uuden siirtolapuutarhan perustamista 
Oulunkylään15); sekä Pihlajasaaren ravintolarakennuksessa olevan irtai-
miston ostamista kaupungille16). 

!) Kiint. lautak. 3 p. tammik. 38 §. — 2) S:n 7 p. helmik. 216 § ja 11 p. huhtik. 
680 §. — 3) S:n 30 p. toukok. 1,028§. — 4) S:n 7 p. kesäk. 1,082 §. — 5) S:n 20 p. 
kesäk. 1,176§. — 6) S:n 20 p. kesäk. 1,177 ja 1,178 §. — 7) S:n. 17 p. tammik. 105 §, 
7 p. kesäk. 1,084 §, 4 p. heinäk. 1,265 § ja 21 p. jouluk. 2,524 §. — 8) S:n 11 p. 
huhtik. 682 §. — 9 ) S:n 2 p. toukok. 819 §. — 1 0 ) S:n 7 p. kesäk. 1,081 §. — n ) S:n 
8 p. elok. 1,509 § ja 10 p. lokak. 1,950 §. — 12) S:n 7 p. maalisk. 431 §. — 13) S:n 
17 p. toukok. 943 §. —1 4) S:n 13 p. kesäk. 1,119 ja 1,120 §, 4 p. heinäk. 1,263 §, 25 p. 
heinäk. 1,428 jal,429 §, 8 p. elok. 1,513 §, 22 p. elok. 1,571 §, 12 p. syysk. 1,744 §, 
10 p. lokak. 1,952 §, 18 p. lokak. 2,010 §, 24 p. lokak. 2,076, 2,077 ja 2,078 §, 21 p. 
marrask. 2,313 §, 28 p. marrask. 2,367 § ja 21 p. jouluk. 2,527 ja 2,528 §. — 1 5 ) S:n 
19 p. syysk. 1,790 §, 26 p. syysk. 1,859 § ja 1 p. marrask. 2,157 §. — 1 6 ) S:n 1 p. mar-
rask. 2,156 §. 

Kunnall. kert. 1938 21 
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Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m. m. asioista, jotka kos-
kivat: korjaus- ja uudistöitä Alppilan hyppyrimäessä, Käpylän ravi-
radalla y. m.1); luvan myöntämistä erinäisten kilpailujen järjestämistä 
varten2); voimailuhuoneiden järjestämistä voimailuseuroille3); kaupun-
gin osallistumista tervanpolttotilaisuuden järjestämiseen Seurasaaressa 4); 
retkeilyopiston perustamista 5); varojen myöntämistä uimakouluoppilai-
den kuljettamista varten Mustikkamaalle 6); ratsastushallin ja ratsastus-
teiden rakentamista 7); saunojen rakentamista kaupungin hiekkarannoille 8); 
Ab. Bollplan nimisen yhtiön purkamista 9); leirialueen perustamista Terva-
lammelle tai jonnekin muuanne kaukaisempaan maastoon 10); sekä kilpailu-
pyöräilyradan rakentamista Käpylään koskevaa komitean mietintöä11). 

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakerto-
mukset. 

Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimintakertomus v:lta 1938 
sisälsi seuraavaa: 

Toiminta ja virkailijat. Maatalousosaston toimintatavassa ja osaston 
henkilökunnan keskuudessa ei ole tapahtunut mitään muutoksia kertomus-
vuoden aikana. 

Maatilat. Osaston hallintaan luovutettiin kaupungille kertomusvuonna 
ostetut n. 10 ha:n suuruinen Uusikoti niminen tila RN 22 sekä n. 100 
ha:n suuruinen Stansvikin tila RN 1 253. Kummankin tilan pellot olivat 
vuokralla. Uusikoti yhdistettiin Herttoniemen tilaan. Tilalla on vähän 
rakennuksia ja ne ovat kaikki vuokraajan käytettävissä. Sen sijaan Stans-
vikin tilalla on paljon rakennuksia, joista vuokraajan hallussa on yksi 
asuinrakennus sekä maataloutta varten tarpeelliset rakennukset, muut 
rakennukset ovat kiinteistötoimiston talo-osaston hallinnassa. Maatalous-
osaston kertomusvuonna hoitamien ja sen valvonnan alaisina olevien tilo-
jen ja tilusryhmien nimet ja viljelysalat olivat seuraavat: 

Omassa vil- Omalla Tilapäisesti Varsinaisia 
•vuokra- Yhteensä, 

Tilan nimi jelyksessä, väellä, vuokralla, alueita, ha ha ha ha ha 
ha 

Tuomarinkylä 3 4 7 . 4 2 . 3 0 . 3 2 2 . 5 3 7 2 . 5 
Pukinmäki ja Oulunkylä 2 3 3 . 9 1 . 9 1 .7 2 1 0 . o 4 4 7 . 5 
Tali 8 7 . 5 0 . 9 0 .6 2 6 . o 1 1 5 . 0 
Tomtbacka 1 6 8 . 3 1 . 2 — 1 6 9 . 5 
Fallkulla 1 2 9 . 9 1 . 1 1 .3 1 2 . 5 1 4 4 . 8 
Puodinkylä 1 2 2 . 9 1 . 1 5 1 . o 1 7 5 . o 
Kaarela — 9 8 . 5 9 8 . 5 
Korpas — 1 6 . o 1 6 . o 
Herttoniemi — 1 8 5 . o 1 8 5 . o 
Tuurholma — 1 7 . 5 1 7 . 5 
Stansvik — 1 2 . o 1 2 . o 
Viikinmäki — 5 1 . o 5 1 . o 

Yhteensä 1 , 0 8 9 . 9 8 . 6 3.9 7 0 2 . o 1 , 8 0 4 . 3 

Kiint. lautak. 3 p. tammik. 37 §, 7 p. helmik. 217 §, 21 p. helmik. 323 § ja 
17 p. toukok. 942 §. — 2) S:n 7 p. helmik. 218 § ja 28 p. jouluk. 2,544 §. — 3) S:n 
28 p. maalisk. 587 §. — 4} S:n 2 p. toukok. 817 §. — 5) S:n 9 p. toukok. 878 §. — 
·) S:n 20 p. kesäk. 1,180 §. — 7) S:n 18 p. beinäk. 1,369 ja 1,372 §. — 8) S:n 8 p. elok. 
1,511 §. — 9) S:n 12 p. syysk. 1,743 § ja 19 p. syysk. 1,789 §. — 10) S:n 10 p. lokak. 
1,951 §. — l l) S:n 7 p. marrask. 2,194 §. 


