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7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Sairasapu. Kansanpuistojen kirvesmiehelle O. Leskiselle myönnettiin x) sairasapua 
3 640 mk joulukuun 3 p:n ja 31 p:n väliseltä sairasloma-ajaltaan. 

Kivinokka. Kivinokan Rälläkkäniemi ja sen alueella oleva kalastajatorppa vuokrat-
tiin 2) edelleen voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Ponnistukselle huhtikuun 1 .pistä 
1943 alkaen 1 vuodeksi 1 500 mk:n vuokrin erinäisin ehdoin. 

Kivinokan kansanpuistosta vuokrattiin 3) kertomusvuoden kesäksi Helsingin kunnan-
työntekijäin keskustoimikunnalle n. 8 500 m2:n suuruinen alue juurikasvien viljelyä 
varten 1 000 mk:n vuokrin. 

Kansanpuistoissa olevat huvilat. , Kesäksi 1943 päätettiin vuokrata seuraavat kansan- . 
puistoissa olevat huvilat ja eräät muut rakennukset entisin tavanmukaisin vuokraeh-
doin seuraavasti: Tuurholmassa n. s. rantahuvila teurastamon johtajalle H. Tallqvistille 
2 160 mk:n vuokrin, n. s. Sylvanderin huvila rouva G. Estlanderille 4) 1 200 mk:n vuokrin, 
n. s. leipomotupa rouva E. Rantaselle 4) 720 mk:n vuokrin ja vartiotupa neiti S. Nyber-
gille 5) 1 200 mk:n vuokrin; Pihlajasaaressa saunarakennus rouva G. Landgrenille6) 
1 200 mk:n vuokrin m. m. ehdoin, että saaren kaitsijalla ja hänen perheellään oli oikeus 
saunan käyttöön, huvilat n:ot 2 ja 4 saunoineen ja ulkohuonerakennuksineen Helsingin 
poliisien kesäkotitoimikunnalle7) 3 000 mk:n vuokrin, huvilan n:o 1 yläkerrasta 3 huo-
netta ja keittiö toimitusjohtaja V. I. Laineelle 8) 2 400 mk:n vuokrin ja huvila n:o 6 edel-
leen liikemies E. Kietzille 9) 3 240 mk:n vuokrin; Seurasaaressa saaren kaitsijan asuin-
rakennuksen toinen kerros johtaja E. Mattakselle 10) 2 400 mk:n vuokrin sekä lisäksi 
huoneistotilaa yläkerrasta lokakuun 1 p:n 1943 ja huhtikuun 30 p:n 1944 väliseksi ajaksi 
2 viikon irtisanomisajoin 400 mk:n kuukausivuokrin huonekalujen säilyttämistä varten, 
saaren työtuvan ullakkohuone herra W. Jiirgensille 1T) 350 mk:n vuokrin ja pesutupa-
rakennuksen asuinhuone konttoristi W. Raitalle 12) 400 mk:n vuokrin; sekä Mustasaaren 
kaitsijan asuinrakennus kelloseppä B. Anderssonille 13) 1 500 mk:n vuokrin m. m. eh-
doin, että saarella ajoittain työskentelevät työmiehet saivat ruokailutarkoituksessa käyt-
tää rakennuksen keittiötä. 

Merivartiolaitoksen keskusradioasemaa varten Lauttasaaren kansanpuiston kaitsi-
jan asuinrakennuksesta kesäkuun 29 p:nä 1941 otetun huoneiston vuokraksi lauta-
kunta päätti 14) määrätä 400 mk kuukaudessa, ollen vuokra kannettava heinäkuun 1 
p:stä 1941 alkaen. Tammikuun 1 p:stä 1943 alkaen pidennettiin kyseisen huoneiston 
vuokrasopimus 5 vuodella entisin vuokrin ja ehdoin. 

Helsingin sosialidemokraattiselle nuorisoyhdistykselle vuokrattiin 15); Mustikka-
maan itäisessä kärjessä oleva huvila alueineen edelleen kesäkuun 1 p:n 1943 ja touko-
kuun 31 p:n 1944 väliseksi ajaksi 1 200 mk:n vuokrin erinäisin ehdoin. 

Lauttasaaren ammuskellari. Lautakunta päätti 16) luovuttaa Lauttasaaren kansan-
puiston Ryssännieniessä olevan ammuskellarin sodan ajaksi väestönsuojaksi ehdoin, 
että Huopalahden kunta sitoutui kustannuksellaan kunnostamaan Lauttasaaren kansan-
puiston kaitsijalle toisen, kaupungin maalla kaitsijan asunnon läheisyydessä olevan 
kellarin vihanneskellariksi ja sirpalesuojaksi. Ammuskellari jäi edelleen kiinteistötoimis-
ton kansanpuisto-osaston hallintaan. Korjaukset ja parannukset oli Huopalahden kun-
nan itsensä kustannettava kaupungin asianmukaisella luvalla. 

Kansanpuistojen ravintolat ja kioskit. Seurasaaren ravintolarakennus ja saaressa ole-
vat kioskit uimalaitosta lukuunottamatta vuokrattiin17) Helsingin osuuskauppa nimi-
selle osuuskunnalle huhtikuun 1 p:stä 1943 alkaen 5 vuodeksi 40 000 mk:ri vuosivuokrin, 
joka huhtikuun 1 p:stä 1944 alkaen oh riippuvainen virallisesta elinkustannusindeksistä. 
Muista vuokraehdoista mainittakoon, että veden ja sähkön kulutus oli vuokraajan mak-
settava ja että saaren uimalaitoksen vuokraaja oli oikeutettu uimalaitoksen alueella 
myymään virvokkeita laitoksella kävijöille. 

!) Kiint. lautak. 13 p. jouluk. 1 106 §. — 2) S:n 22 p. maalisk. 316 §. — 3) S:n 22 p. maalisk 
317 §. _ 4) S:n 29 p. maalisk. 336 §. — 5) S:n 7 p. kesäk. 592 §. — 6) S:n 29 p. maalisk. 
337 § . _ 7 ) S:n 12 p. huhtik. 408 §. — 8) Sm 3 p. toukok. 467 §.—9) S:n 3 p. toukok. 468 §.— 
10) S:n 12 p. huhtik. 407 § ja 13 p. syysk. 819 §. — n ) S:n 24 p. toukok. 548 §. — 12) S:n 
21 p. kesäk. 627 §. — 13) S:n 24 p. toukok. 549 §. —14) S:n 11 p. tammik. 43 § ja 5 p. huhtik, 
375 _ is) S:n 22 p. maalisk. 315 §. — 16) S:n 13 p. jouluk. 1 105 §. —17) S:n 29 p^ maalisk 
338 § ja 5 p. huhtik. 381 §. 
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Korkeasaaren Ravintola oy:lle vuokrattiin1) Korkeasaaren ravintolarakennus edel-
leen tammikuun 1 p:stä 1943 alkaen 5 vuodeksi entisin 50 000 mk:n vuosivuokrin ja en-
tisin ehdoin. 

Keski-Helsingin seurakunnalle vuokrattiin 2) Mustasaaren ravintolarakennus 8 400 
mk:n, huvilarakennus 3 600 mk:n ja seurakunnan itsensä rakennuttaman kesämajan 
maa-alue 300 mk:n vuosivuokrin toukokuun 1 p:stä 1943 alkaen 5 vuodeksi eli huhtikuun 
30 p:ään 1948 m. m. ehdoin, että ravintolarakennuksen ullakkotilojen käytössä nouda-
tettiin paloviranomaisten ja kansanpuisto-osaston päällikön määräyksiä sekä että seu-
rakunta huvilarakennukseen kuuluvasta aittarakennuksesta käytti vain yläkertaa ala-
kerran jäädessä kaupungin hallintaan kalustovajana. 

Kertomusvuoden kesäkaudeksi päätettiin3) vuokrata Pihlajasaaren rantakioski 2 000 
mk:n vuokrin, Hietarannan ravintolakioski 15 000 mk:n vuokrin ja Pallokentän kioski 
1 000 mk:n vuokrin kaupungin elintarvikekeskukselle, Tuurholman kahvilakioski rouva 
K. Laaksoselle 2 250 mk:n vuokrin ja ehdoin, että kioski pidettiin avoinna sunnuntaisin 
tavaransaantimahdollisuuksien mukaan, sekä Varsasaaren kioski liikemies V. Klevströ-
mille 200 mk:n vuokrin. 

Mustikkamaan tarjoilukioskin vuokra päätettiin4) määrätä kesältä 1942 1 000 mk:ksi 
ja kesältä 1943 1 500 mk:ksi. 

Mustikkamaan ravintolan tarjoilu sallittiin5) rajoittaa kertomusvuoden kesäkautena 
vain kahvin ja virvokkeiden tarjoiluun. 

Korkeasaaren eläintarha. Lautakunta teki joukon päätöksiä6) erinäisten uusien eläin-
ten hankkimisesta eläintarhaan sekä erinäisten eläinyksilöiden myynnistä sieltä. 

Rouva A. Lindströmille päätettiin7) kiinteistölautakunnan käyttövaroista suorittaa 
1 450 mk:n hyvitys hänen pojalleen Korkeasaaren leijonalinnassa sattuneesta tapa-
turmasta ja velvoitettiin samalla leijonalinnan pääsylippujen myyjä A. Korjula, joka oli 
tapaturmaan syypää, maksamaan kaupungille hyvitystä 725 mk. 

Liikenne kansanpuistoihin. Lautakunta päätti8) hyväksyä Merenkulku oy. nimisen 
yhtiön ehdotuksen laivaliikenteen järjestämiseksi kansanpuistoihin kesällä 1943. 

Trafikaktiebolaget Kallvik nimiselle yhtiölle myönnettiin9) yksinoikeus välittää 
liikennettä laivareitillä Ruoholahti—Mustasaari—Seurasaari. Laivalipun hinta yksin-
kertaisesta matkasta aikuisilta vahvistettiin enintään 5 mk:ksi ja lapsilta enintään 2: 50 
mk:ksi. Yhtiön oli tästä oikeudesta suoritettava kaupungille 3 000 mk. 

Juhannuksen vietto kansanpuistoissa. Lautakunta päätti 10), että yleisö sai juhannus-
yönä yöpyä kaikissa muissa kansanpuistoissa paitsi ei Korkeasaaressa. Laivaliikenne 
kyseisenä yönä määrättiin päättyväksi Pihlajasaaieen klo 21, Korkeasaareen klo 24 ja 
Mustikkamaalle klo 2. 

Pöytien ja tuolien lainaaminen työvoimalautakunnalle. Työvoimalautakunnalle pää-
tettiin u ) lainata Korkeasaaresta ja Pihlajasaaresta joukko tuoleja ja pöytiä Fredrikin-
kadun 65:ssä pidettäviä työvelvollisuuskutsuntoja varten ehdoin, että työvoimalauta-
kunta suoritti kaikki tarvittavat kulut. 

Ansiotoiminta kansanpuistoissa. Rouva H. Lindfors oikeutettiin12) kertomusvuoden 
kesällä myymään uimatarvikkeita ja sanomalehtiä Hietarannassa 2 000 mk:n maksusta 
ja rouva R. Laine samoin uimatarvikkeita ja ihovoiteita Pihlajasaaressa 200 mk:n mak-
susta. 

Urheilulaitosten pukeutumistilojen tilapäinen käyttö. Lautakunta päätti13) oikeuttaa 
kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston luovuttamaan ratsastushallin, velodromin, 
Pallokentän, soutustadionin ja muiden mahdollisten urheilulaitosten pukeutumistiloja 
tilapäiseen käyttöön kilpailujen ja juhlien yhteydessä sekä harkintansa mukaan määrää-
mään vuokran suuruuden. / 

Uimalaitokset. Kertomusvuoden kesäksi vuokrattiin uimalaitokset seuraavasti: 
Humallahden uimalaitos edelleen Helsingin uimareille ja Mustikkamaan uimalaitos Hel-

!) Kiint. lautak. 11 p. tammik. 44 §. — 2) S:n 3 p. toukok. 469 §. — 3) S:n 3 p. toukok. 
475 §, 21 p. kesäk. 633 § ja 19 p. heinäk. 701 §. — 4) S:n 17 p. toukok. 521 §. — 5) S:n 3 p. 
toukok. 473 §. — 6) S:n 5 p. huhtik. 377 ja 378 §, 19 p. huhtik. 448 §, 19 p. heinäk. 696, 697 
j a 699 §, 2 p. elok. 723 ja 724 S, 23 p. elok. 766 § ja 7 p. jouluk. 1 079 ja 1 080 § . — 7) S:n 
1 p. marrask. 964 § ja 8 p. marrask. 986 §. —8) S:n 15 p. maalisk. 289 §. — 9) S:n 24 p. tou-
kok. 546 §. — 10) S:n 21 p. kesäk. 628' §. — n ) S:n 19 p. huhtik. 446 §. —12) S:n 5 p. huhtik. 
374 § ja 5 p. heinäk. 657 §. — 13) S:n 1 p. maalisk. 233 §. 
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singin työväen uimareille entisin ehdoin, joista mainittakoon koululaisille määräajoin 
järjestettävä maksuton uinninopetus sekä samoin poliisi- ja palomiehistön maksuton 
uinti ja uinninopetus1), sekä Korkeasaaren uimalaitokset rouva T. Kanervalle 600 mk:n 
vuokrin 2). Kirvesmies H. Nyströmille vuokratun Seurasaaren uimalaitoksen vuokrasopi-
musta päätettiin3) pidentää vuodella eli v:n 1945 loppuun entisin ehdoin ja oikeutettiin 
Nyström kantamaan pääsymaksua enintään 2 mk henkilöltä. 

Työväen uimareille päätettiin4) vuokrata Mustikkamaan vanhan uimalaitoksen 
pukusuoja kertomusvuoden kesäkaudeksi 200 mk:n vuokrasta·. Samalla vahvistettiin 
pukukoppien käytöstä suoritettavat maksut. Myöskin Pihlajasaaren pukusuojan ja 
pukeutumistelttojen käytöstä kannettavat maksut määrättiin5). 

Uimastadion, Uimastadionin katsomon alla olevat huoneistotilat vuokrattiin6) 
edelleen vuodeksi eteenpäin Helsingin osuuskauppa nimiselle osuuskunnalle kesäkuun 
1 p:stä alkaen perunan ja juurikasvien varastoimista varten. 

Uimapaikan järjestäminen Munkkiniemeen. Puolustus viranomais et oikeutettiin6) 
.järjestämään uintipaikka Munkkiniemen Ahvenkalliolle kertomusvuoden kesäksi eh-
doin, että mainitut viranomaiset huolehtivat järjestyksestä ja siisteydestä paikalla, että 
pukusuoj apiirustukset esitettiin kiinteistötoimiston tonttiosaston hyväksyttäviksi j a 
että pukusuoja ja uimalaituri sijoitettiin tonttiosaston antamien ohjeiden mukaisesti. 

Soutustadion. Kertomusvuoden aikana tehtiin 7) joukko päätöksiä, jotka koskivat 
sekä huoneisto- että varastotilojen vuokrauksia soutustadionilta tavanmukaisin vuokra-
ehdoin. 

Luistinradat ja kelkkamäet. Luistinratojen ja kelkkamäkien kunnostamista talvena 
1943/44 koskeva ohjelma päätettiin8) hyväksyä. 

LTrheilukenttiä päätettiin9) luovuttaa luistelukautena 1943/44 luistinradoiksi eri 
urheiluseuroille seuraavasti: Kaisaniemen suuri kenttä Helsingin luistelijoille, Kallion 
urheilukenttä Helsingin työväen luistelijoille sekä voimistelu- ja urheiluseuroille Vesa, 
Kullervo ja Helsingin Ponnistus, Johanneksen kirkon kenttä Helsingfors skridskoklubb 
nimiselle seuralle ja Väinämöisenkadun kenttä Idrottsföreningen Kamraterna nimiselle 
seuralle. Urheiluseurojen oli noudatettava tavanmukaisia voimassa olevia urheilu-
kenttien luistinradoiksi vuokraamisesta määrättyjä vuokrausehtoja. Lasten pääsymaksu 
radoille vahvistettiin enintään 3 mk:ksi arkipäivisin ennen klo 17. 

Eläintarhan luistinradalla oikeutettiin 10) kenttätyöntekijä H. Leino huolehtimaan 
vaatteiden maksullisesta säilytyksestä kertomusvuoden kevätkaudella 50 mk:n maksusta 
sekä neiti E. Perämäki harjoittamaan kioskikauppaa ja huolehtimaan vaatteiden säily-
tyksestä luistelukautena 1943 /44 500 mk:n maksusta. Molemmissa tapauksissa kenkien 
ja päällystakkien säilyttämisestä erikseen sallittiin veloittaa 1 mk henkilöltä sekä ken-
kien ja päällystakin säilyttämisestä yhdessä enintään 2 mk henkilöltä. 

Eräillä luistinradoilla olevat pukeutumis- y. m. suojat sallittiin u ) asianomaisten 
luistinseurojen jättää paikoilleen seuraavaa urheilukautta varten määrätyin ehdoin. 

Pallokenttä. Pallokentän Nordenskiöldinkadun puoleisessa päässä oleva lautasuoja 
päätettiin12) vuokrata Maan romu nimiselle yhdistykselle tilapäisvarastoksi paperin^ 
keräystä varten huhtikuun 27 p:n ja toukokuun 5 p:n väliseksi ajaksi 100 mk:n vuokrin. 

Eläintarhan urheilukenttä. Määräajan kuluessa saapuneiden anomusten perusteella 
vuokrattiin13) Eläintarhan urheilukentän pukusuojat kesäksi 1943 niitä haluaville ur-
heiluseuroille. Vuokra pukusuojalta määrättiin 500 mk:ksi ollen kunkin yhteisen puku-
suojan saaneen seuran maksettava vuokrasta yhtä suuri osa. Muut vuokraehdot oli-
vat tavanmukaiset. 

Kaisaniemen verkkopallokenttä. Lautakunta päätti14), että Kaisaniemen verkkopallo-
kentän pelialueet pidetään toistaiseksi avoinna klo 7—9 ja klo 16:sta eteenpäin pimeän 
tuloon asti, ei kuitenkaan kauemmin kuin klo 22:een, sekä sunnuntaisin klo 8—12. Peli-
alueen vuokramaksuksi vahvistettiin arkisin aamutunneilta 20 mk sekä ilta- ja sunnuntai-
tunneilta 25 mk. Lautakunnan toukokuun 11 p:nä 1931 tekemän päätöksen mukai-
sesti maksetaan sateisen sään takia pelaamaan estetyille kentän vuokraajille kenttä-

!) Kiint. lautak. 12 p. huhtik. 411 §. — 2) S:n 24 p. toukok. 547 §. — 3) S:n 3 p. toukok. 
472 §. — 4) S:n 24 p toukok. 545 §. — 5) S:n 21 p. kesäk. 635 §. — 6) S:n 21 p. kesäk. 634 §. — 
7) S:n 5 p. heinäk. 661 §. — 8) S:n 29 p. marrask. 1 053 §. — 9) S:N 11 p. lokak. 892 §. —10) S:IL 
18 p. tammik. 81 § ja 13 p. jouluk. 1 108 §. — n ) S:n 22 p. maalisk. 318 §. — 12) S:u 12 p . 
huhtik. 409 §. — 13) S:n 12 p. huhtik. 410 §. — 14) S:n 3 p. toukok. 476 §. 



32 3. Kiinteistö lautakunta 

vuokrat takaisin vain siinä tapauksessa, että ne peritään viimeistään 14 päivän kuluessa. 
Verkkopallokentän naisvartijan palkkioksi määrättiin 725 mk viikossa. 

Ratsastushalli. Tehtiin joukko päätöksiä1), jotka koskivat ratsastushallista vuokrat-
tujen huoneistotilojen, pukusuojien, tallien, kaviourien sekä varastotilojen vuokrauksia 
ja vuokramaksujen korotuksia. „ 

Käpylän ravirata. Lautakunta päätti2) purkaa maaliskuun 31 pistä alkaen vuokra-
sopimuksen, jolla Käpylän raviradan alueella oleva asuinrakennus ja talli oli vuokrattu 
vartija V. E. Packalenille ja vuokrata hänelle raviradan alueella olevan aitauksella eris-
tetyn asuinrakennuksen ulkohuoneineen ja pihamaineen, n. 70 m2;n suuruista vajaa 
lukuunottamatta, huhtikuun 1 pistä alkaen 6 kuukauden irtisanomisajoin 400 mkin 
kuukausivuokrin, ilman valoa ja lämpöä ehdoin, että Packalen korvauksetta, ellei siitä 
toisin erikoisesti sovittu, oman toimensa ohella valvoi järjestystä Käpylän ravirata-
alueella marraskuun 15 p:n ja toukokuun 1 p:n välisenä aikana. 

Helsingin suojeluskuntapiirin esikuntaa päätettiin3) veloittaa Käpylän ravirata-
alueen käytöstä huhtikuun 9 pin 1943 ja huhtikuun 8 pm 1944 väliseltä ajalta 49 040 
mkilla. 

Velodromi. Helsingin pyörätovereille päätettiin4) vuokrata velodromi pyöräilyhar-
joituksia varten kertomusvuoden kesäksi keskiviikkoisin klo 18—20 siten, että kyseisenä 
aikana maksullisia kilpailuja velodromilla pidettäessä oli harjoitukset siirrettävä toiseen 
päivään. Vuokra määrättiin 1 000 mkiksi. 

Velodromi vuokrattiin5) heinäkuun 31 pinä järjestettävää talkoo- ja maatalous juh-
laa varten 100 mkin vuokrasta ollen järjestäjien lisäksi maksettava kaupungille siivouk-
sesta mahdollisesti johtuneet lisäkulut sekä huolehdittava järjestyksestä kansanpuisto-
osaston antamien tarkempien määräysten mukaisesti. 

. Saatuaan ilmoituksen, että Helsingin suojeluskuntapiiri oli sotilasmajoitusta varten 
ottanut käyttöönsä sille velodromin katsomorakennuksesta v. 1942 luovutettaviksi pää-
tettyjen tilojen lisäksi kylmää tilaa 23 m2, lautakunta päätti6), ettei mainitusta tilasta 
ollut perittävä lisävuokraa. 

Helsingin työväen hiihtäjät nimiselle yhdistykselle päätettiin7) vuokrata n. 0. s hain 
suuruinen alue Herttoniemen hiihtokeskusalueelta edelleen maaliskuun 1 pistä lukien 
5 vuodeksi 700 mkin vuosivuokrasta ja ehdoin, ettei aluetta saa aidata. 

Siirtolapuutarhat. Herttoniemen siirtolapuutarhapalstojen vuokrat päätettiin8) 
korottaa 1 mkiaan m2:ltä maaliskuun 14 pistä 1944 alkaen maaliskuun 14 piään 1949 
saakka ja li 25 mkiaan maaliskuun 15 pistä 1949 alkaen maaliskuun 14 piään 1954 saakka. 

Hyväksyttiin9) piirustukset, jotka koskivat Oulunkylän siirtolapuutarhamajojen 
avokuistien muuttamista umpinaisiksi. 

Kiinteistötoimistoa päätettiin10) kehoittaa rajoittamaan pyöräilyä kaupungin siir-
tolapuutarhoissa tilanteen kulloinkin vaatimalla tavalla. 

Käyttövarat. Vin 1942 käyttövaroistaan lautakunta myönsi ni. m. 29 144: 55 mk 
Korkeasaaren vesijohdon korjauskustannusten suorittamiseksi11); ja vin 1943 käyttö-
varoista m. m. 7 500 mk lasten leikki- ja urheilutoiminnan tukemiseksi siirtolapuutar-
hoissa kertomusvuoden kesällä12); 15 000 mk kansanpuistojen laivaliikennettä varten 
tarvittavien laivalippujen painattamiseksi13); 6 000 mk uusien perunapalstojen paa-
luttamista varten14); 2 800 mk huoltajan palkkaamista varten varattomien perheen-
äitien ja heidän lastensa kesäoleskelua Mustikkamaalla silmälläpitäen15); sekä 280; 75 
mk Humallahden uimalaitoksen puhelinlaitteiden korjauslaskun maksamiseksi16). 

Suomen urheiluelämän edistäminen. Kansanpuisto-osaston apulaispäällikkö V. Koi-
vula määrättiin17) varsinaisen toimensa ohella laatimaan Suomen urheilun historian 
toimituskunnalle selostus Helsingin kaupungin osuudesta Suomen urheiluelämän edistä-
miseen. 

!) Kiint. lautak. 11 p. tammik. 42 §, 18 p. tammik. 77, 78, 79 ja 80 §, 25 p. tammik. 108 §, 
1 p. helmik. 127 §, 22 p. helmik. 212 15 p. maalisk. 287 ja 290 §, 23 p. elok. 764 §, 20 p. 
syysk. 835 §, 27 p. syysk. 855 ja 857 §, 25 p. lokak. 948 § ja 13 p. jouluk. 1 109 §. — 2) S:n 
5 p. huhtik. 379 §. — 3) S:n 19 p. huhtik. 447 § ja 13 p. jouluk. 1 107 §. — 4) S:n 17 p. tou-
kok. 520 §. — 5) S:n 5 p. heinåk. 658 §. — 6) S:n 1 p. helmik. 136 §. — 7) S:n 5 p. huhtik. 
373 §; ks. v:n 1938 kert. s. 317. —8) S:n 7 p. jouluk. 1081 § .— 9 ) S:n 19 p. huhtik. 445 § .— 
10) S:n 21 p. kesåk. 632 §. — «•) S:n 18 p. tammik. 84 §. —12) S:n 1 p. maalisk. 234 §. —13) S:n 
15 p. maalisk. 289 §. —14) S:n 5 p. huhtik. 380 §. —15) S:n 19 p. heinåk. 700 §. —16) S:n 13 p. 
syysk. 820 §. — «') S:n 7 p. kesåk. 591 §. 
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Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m. m. asioista, jotka koskivat: Haapanie-
men urheilukentän pukusuojarakennuksen korjausta1); Seurasaaren maasillan korjaus-
kysymystä 2); Mustikkamaan vanhan uimalaitoksen pukukoppien purkamista3), sekä 
pujottelumäen rakentamista Alppilan puistoon 4). 

Lausunto kaupunginhallitukselle annettiin m. m. Kallion urheilukentän pukusuojan 
laajentamisesta 5). 

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset 

Kaupungingeodeetin antama toimintakertomus v:lta 1943 oli seuraavan sisältöinen: 

Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston henkilökunnan muodostivat apulaisgeodeetti, 
yksi insinööri, viisi miespiirtäjää, yhdeksän naispiirtäjaä sekä vahtimestari. Näillä voi-
min jatkettiin osaston työskentelyä. Sotapalveluksessa oli kaupungingeodeetti, kaksi 
insinööriä, viisi vaakitsijaa ja kuusi piirtäjää. 

Osaston hoidossa olevan tonttikirjan pitämisestä aiheutuvien tehtävien lisäksi mai-
nittakoon osaston kertomusvuonna suorittamista töistä seuraavat: 22 tontinmittaustoi-
mitusta; 15 kivijalankatselmusta; 3 rajapaalutusta; 53 otetta tonttikartasta, joista kau-
pungin tarpeisiin 3; 45 karttaa ja ozalidkopiota, joista kaupungin tarpeisiin 15; 488 to-
distusta ja otetta tonttikirjasta, joista kaupungin tarpeisiin 3; 30 kirjelmää maistraa-
tille y. m.; 4 tonttijakokarttaa; sekä 12 rakennuspalstan paalutusta Pitäjänmäellä ja 
Marttilassa. 

Osaston tehtäväksi annettiin myös kiinteistöluettelon laatiminen, jota varten suori-
tettiin seuraavat työt: piirrettiin 56 ja täydennettiin 21 karttalehteä; laskettiin pinta-
aloja n. 1 350 ha; kirjoitettiin 1 200 päälehden konseptia; sekä piirrettiin n. 2 110 tilasta 
maanmittauskonttorissa rajakartat. 

Lisäksi rakennettiin ja havaittiin kaupungin ympäristössä, Kallvikissa, Mellunky-
lässä ja Leppävaarassa 7 kolmiopistettä, rakennettiin 242 monikulmiopistettä, sekä ha-
vaittiin ja mitattiin välit 34 452 m. Herttoniemessä ja Ruskeasuolla paalutettiin katuja. 

Kartoitusta mittakaavassa 1:500 suoritettiin Lauttasaaressa 66 ha ja Oulunkylässä 
33 ha. 

Sisätöinä laskettiin kertomusvuonna 7 kolmiopistettä ja 242 monikulmiopistettä. 
Mittakaavassa 1:500 olevia karttalehtiä piirrettiin 387 ha. 

Vs. kaupungingeodeetti oli kaupunginhallituksen edustajana kahdeksassa maan-
mittaustoimituksessa. 

-Kunnallisten työväenasuntojen hoidosta v. 1943 annettu kertomus sisälsi seuraavaa: 

Huoneistot, asukkaat ja vuokrat. Kertomusvuonna asuntoj en lukumäärä pysyi muuttu-
mattomana, mutta vuokria korotettiin 8 % syyskuun 1 p:stä alkaen laskettuna kesäkuun 
1 p:nä 1939 voimassa olevien perusvuokrien mukaan. 

Seuraavasta yhdistelmästä ilmenee kaikkien kunnallisten työväenasuntojen huoneisto-
jen ja huoneiden sekä niissä asuneiden henkilöiden lukumäärä v:n 1943 lopussa: 

Henkilöitä 
Niissä asuvia huonetta 

Asuntoryhmä Huoneistoja Huoneita kaikkiaan [kohden 
Hietaniemenkatu 68 79 205 2.6 
Kirstinkatu 40 44 134 3 . 0 
Somerontie 155 160 511 3.2 
Kangasalantie 239 240 904 3.8 
Karstutantie 333 500 1 389 2.8 
Sammatintie 48 72 202 2.8 
Mäkelänkatu 87 175 393 2 . 2 
Kaikki asunnot 970 1 270 3 738 2 . 9 

!) Kiint. lautak. 5 p. huhtik. 376 §. — 2) S:n 5 p. heinäk. 660 §. — 3) S:n 20 p. syysk. 
836 §. — 4) Sm 7 p. jouluk. 1 083 §. — 5) S:n 21 p. kesäk. 630 §. 
Kunnall. kert. 1943 II osa. 3 


