
29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Urheilu- ja ulkoilulautakunnan kokoonpano 
v. 1967 oli muuten sama kuin edellisenä vuon-
na, paitsi että jäseneksi yliopett. Börje Matts-
sonin tilalle valittiin dipl.ins. Sven Wik 23.2. 
alkaen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 26 
kertaa ja käsitteli 561 asiaa. Saapuneita kir-
jeitä oli 1 202 ja lähetettyjä 135. 

Tärkeimmät päätökset. A v u s t u s t e n 
j a k o . Kertomusvuoden talousarviossa oli 
lautakunnan käytettäväksi merkitty erilaisia 
avustusmäärärahoja yhteensä 362 100 mk, 
josta 100 000 mk oli osoitettu Urheiluhallit 
Oy:lle. 

Avustusta voimistelu- ja urheiluseurojen 
työn tukemiseen tarkoitetusta 230 000 mk:n 
määrärahasta haki 176 seuraa. Avustusta 
myönnettiin 165 seuralle (19.5. 228 §). Suurin 
avustus oli 7 000 mk ja pienin 100 mk. 

Avustusta urheilun piirijärjestöjen kurssi-
toiminnan tukemiseen tarkoitetusta 6 500 
mk:n määrärahasta haki 6 piirijärjestöä, 
joille kaikille se myönnettiin (5.5. 204 §). Suu-
rin avustus oli 2 600 mk ja pienin 400 mk. 

Avustusta urheiluseurojen nuorten leiri-
toiminnan tukemiseen tarkoitetusta 10 000 
mk:n määrärahasta haki 42 urheiluseuraa. 
Avustusta myönnettiin 31 seuralle (20.10. 
436 §) ja sen suuruus oli n. 2 mk leiriläisen 
leiripäivää kohden. 

Avustusta kaupungin virastojen ja laitos-
ten henkilökunnan urheilutyön tukemiseen 

tarkoitetusta 5 800 mk:n määrärahasta haki 
14 virastosta 35 viranhaltijain tai työnteki-
jäin yhteenliittymää, joille kaikille avustus 
myönnettiin (5.5. 208 §). Suurin avustus oli 
550 mk ja pienin 50 mk. 

Avustusta kansantanssitoiminnan tukemi-
seen tarkoitetusta 4 000 mk:n määrärahasta 
haki 4 seuraa. Avustusta myönnettiin 3 seu-
ralle (5.5. 205 §). Suurin avustus oli 2 400 mk 
ja pienin 400 mk. 

Avustusta ulkoilutoiminnan tukemiseen 
tarkoitetusta 5 800 mk:n määrärahasta haki 
7 seuraa. Avustusta myönnettiin 5 seuralle 
(5.5. 207 §). Suurin avustus oli 2 500 mk ja 
pienin 350 mk. 

V u o k r a u k s e t ym. Tärkeimmistä 
vuokrauksista ja niihin liittyvistä asioista 
mainittakoon, että lautakunta päätti vuok-
rata seuraavat alueet ym.: 

Salmen ulkoilualueeseen kuuluvasta Kar-
hiaismäen tilasta n. 3 ha ja Ällö-nimisestä ti-
lasta n. 1 ha viljelysmaata 200 mk:n vuosi-
vuokrasta maanvilj. Aarne Roineelle (24.2. 
85 §) sekä samaan ulkoilualueeseen kuulu-
vasta Mäkelän tilasta n. 4 ha viljelysmaata 
maanvilj. Mauno Kempille toistaiseksi vuo-
den kerrallaan jatkuvaksi vuokrakaudeksi 
200 mk:n indeksiin sidotusta vuosivuokrasta 
(7.4. 155 §); 

Luukkaan ulkoilualueen viljelysmaista n. 
41 ha maanvilj. Jaakko Jussilalle toistaiseksi 
vuoden kerrallaan jatkuvaksi vuokra-ajaksi 
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3 075 mk:n indeksiin sidotusta vuosivuokras-
ta (7.4.156 §); 

Käpylän Ravirata siihen liittyvine aluei-
neen Helsingin Ravirata Oy:lle 1.1.1967 alka-
vaksi viisivuotiskaudeksi; samaksi ajaksi 
päätettiin jatkaa em. yhtiön kanssa raviradan 
vieressä sijaitsevan n. 1 100 m2:n suuruisen 
alueen vuokrauksesta tallirakennuksen pitä-
mistä varten tehdyn sopimuksen voimassa-
oloaikaa entisin ehdoin (7.4. 147, 148 §); 

muuttaen aikaisemmin tekemäänsä pää-
töstä lautakunta päätti luovuttaa Helsingin 
Moottorivenekerholle ja Vallilan Venekerholle 
korvauksetta veneiden talvisäilytysalueina 
käytettäväksi alueet Pornaistenniemellä 1.7. 
1967—30.6.1972 väliseksi ajaksi ja sen jäl-
keen toistaiseksi 6 kk:n irtisanomisajoin 
(7.4. 157 §). 

Lautakunta päätti oikeuttaa Vihreä-Valkoi-
sen Tenniskerhon omalla kustannuksellaan 
rakentamaan yhdistykselle Kulosaaresta 
vuokratulle tenniskenttäalueelle uuden ten-
niskentän, joka valmistuttuaan siirtyy kau-
pungin omaisuudeksi, sekä omasta puolestaan 
oikeuttaa yhdistyksen pystyttämään maini-
tulle kentälle muovisen ylipainehallin vuosit-
tain 1.9.—15.5. väliseksi ajaksi (11.8. 323 §) 
sekä 

oikeuttaa Suomen Tennisliiton pystyttä-
mään tennispelin harjoittamista varten muo-
visen ylipainehallin kaupungin omistamille ja 
lautakunnan Helsingfors Lawn Tennis-
Klubb'ille vuokraamille tenniskentille n:o 4 
ja 5 vuokramiehen suostumuksen mukaisesti 
viideksi talvikaudeksi (15.9.—15.5.) (25.8. 
352 §). 

Lautakunta päätti vuokrata Helsingin 
Kalamiespiirille Nuuksionpään ulkoilualueel-
la sijaitsevan Mustalammen kalastusoikeuden 
kesäkauden 1967 alussa alkavaksi ja 31.12. 
1969 päättyväksi vuokra-ajaksi 50 mk:n 
vuosivuokrasta (7.4. 159 §). 

Yrjönkadun uimahallikiinteistöstä vuok-
rattiin seuraavat huonetilat: A-portaan ala-
aulasta n. 10 m2:n suuruinen huonetila T:mi 
Toivo Grönblomille jalkinekorjaamoliikkeen 

pitämistä varten 230 mk:n kuukausivuok-
rasta toistaiseksi 3 kk:n irtisanomisajoin; 
tennishalli pukusuojatiloineen leht. Huugo 
Hirkille 1.4.1967—31.5.1968 seuraavista kuu-
kausivuokrista: 2 320 mk 1.4.—31.5.1967 vä-
liseltä ajalta ja 500 mk 1.6.—31.8.1967 väli-
seltä ajalta sekä 2 490 mk 1.9.1967—31.5. 
1968 väliseltä ajalta; toisesta kerroksesta 
18 m2:n suuruinen huonetila kahvilähettämö-
toimintaa varten sekä ison altaan kioski 
1.4. alkaen toistaiseksi 3 kk:n irtisanomis-
ajoin 200 mk:n uimahallin aukioloajalta 
maksettavasta kuukausivuokrasta sekä nais-
ten saunaosaston eteisaulasta tila kampaus-
toiminnan harjoittamista varten kampaaja 
Vieno Siliukselle toistaiseksi 1 kk:n irtisano-
misajoin 110 mk:n uimahallin aukioloajalta 
maksettavasta kuukausivuokrasta (21.4. 189 
—192 §). 

Lautakunta päätti vuokrata kalastusma-
jojen pito-oikeuden Tallskär-nimisellä saa-
rella Helge Ekholmille ja Yrjö Saloselle 1.1.— 
31.12. väliseksi ajaksi 25 mk:n vuosivuok-
rasta sekä Pihlajasaaressa olevan uimaran-
nan pukusuojan rva Marja-Anneli Rinkiselle 
toistaiseksi kesäkauden kerrallaan jatkuvaksi 
vuokra-ajaksi 339 m.k:n indeksiin sidotusta 
kausivuokrasta (5.5. 215, 216 §). 

Ruskeasuon Ratsastushallin talliosaston 
n:o 5 pohjoispäässä sijaitsevat kaksi lämmin-
tä satulavarastoa pinta-alaltaan yht. 17.5 m2 

päätettiin vuokrata Keskustalli Oy:lle lauta-
kunnan yhtiön kanssa aikaisemmin tekemän 
vuokrasopimuksen mukaisin vuokraehdoin 
(8.9. 368 §). 

Helsingin Operettiteatterin Kannatusyh-
distyksen kanssa tehty Soutustadionin käyt-
töä teatteriesityksiin koskeva sopimus pur-
kautui yhdistyksen irtisanomisen vuoksi 
(10.3. 104 §). 

Kesäkaudeksi 1967 vuokrattiin seuraavat 
uimalat kioskeineen: Seurasaaren Helsingin 
Uimareille, Uunisaaren Helsingfors Simsäll-
skap -seuralle, Munkkiniemen Vetehisille, 
Pikkukosken Uintiseura Kuhat -yhdistyk-
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selle ja Marjaniemen uimala Marjaniemen 
Uimareille (19.5. 229 §). 

Lauttasaaren ulkoilupuistossa sijaitseva 
myyntikioski vuokrattiin Viipurin Nyrkkei-
lijät -yhdistykselle 1.5.1967—30.4.1968 väli-
seksi ajaksi 100 mk:n vuosivuokrasta (10.3. 
H l §)• 

Käpylän urheilupuiston kioskia koskeva 
sopimus hyväksyttiin vuokraajan, rva Aili 
Olkkosen pyynnöstä päättymään 1.4.1967 
sillä ehdolla, että vuokramies suostuu suorit-
tamaan talvikauden 1966/67 vuokramaksuna 
1/3 vuosivuokrasta (22.3. 125 §). 

Lisäksi myönnettiin seuraavat kioskinpito-
oikeudet: Pitkäkosken tilapäisellä ulkoilu-
majalla korvauksetta oikeus kioskimyyntiin 
rva Anja Rassaile talvi-, kevät- ja syyskau-
den aikana sillä ehdolla, että hän viikonlop-
puisin ja tarvittaessa muulloinkin esim. arki-
iltaisin koulujen lomapäivinä ja hiihtoloman 
aikana hoitaa ulkoiluopastuksen eri tehtävät 
sekä vastaa rakennuksen sisätilojen siivouk-
sesta (27.1. 37 §); Hesperian pesäpallokentällä 
kilpailutilaisuuksien aikana oikeus virvokkei-
den myyntiin kesäkaudeksi 1967 Puna-Mus-
tat -yhdistykselle 300 mk:n kausivuokrasta 
(10.2. 59 §); Käpylän urheilupuistossa ja 
Velodromilla Helsingin Visa -yhdistykselle 
kesäkauden 1967 alussa alkavaksi ja talvi-
kauden 1970 lopussa päättyväksi kolmivuo-
tiskaudeksi 3 110 mk:n vuosivuokrasta (21.4. 
181 §) sekä Pirkkolan urheilupuistossa Ra-
vintohuolto Oy:lie 1.6.1967—31.3.1968 väli-
seksi ajaksi 450 mk:n kuukausivuokrasta 
(2.6. 265 §); Paavo Kukkuraiselle 15.3.1968 
saakka vuokratut Eläintarhan urheilukentän 
kioskinpito-oikeudet lautakunta siirsi sopi-
muskauden loppuajaksi entisin ehdoin Sirk-
ka-Liisa Valkoselle (7.4. 162 §). 

Vielä lautakunta päätti seuraavista laituri-
ponttoneja koskevista vuokrauksista: Valli-
lan Venekerholle myönnettiin oikeus sijoittaa 
polttoaineen jakelua varten pönttöni sähkö-
käyttöisine mittareineen Kulosaaren sillan 
vieressä olevalle laiturialueelle ja pitää se 
siellä toistaiseksi 1 kk:n irtisanomisajoin 475 

mk:n elinkustannusindeksiin sidotusta kausi-
vuokrasta (10.2. 65 §); Brändö Seglare 
-yhdistykselle vuokrattiin sen venesata-
maan sijoitetuissa kahdessa laituripontto-
nissa olevat venepaikat purjehduskauden 
kerrallaan jatkuvaksi vuokra-ajaksi lauta-
kunnan kulloinkin vahvistamaan laituripaik-
kamaksuun perustuvasta kausivuokrasta (10. 
3. 109 §); kirjallinen vuokrasopimus päätet-
tiin edellisessä kohdassa mainituin ehdoin 
tehdä seuraavien yhdistysten kanssa niiden 
käyttöön luovutetuista laituriponttoneista: 
Helsingfors Segelsällskap -seuran kuudesta, 
Helsingin Työväen Pursiseuran kahdesta, 
Merenkävijäin kahdesta ja Suomalaisen Pur-
siseuran kanssa neljästä laituriponttonista 
(10.3. 110 §); Tradex Oy:lle myönnettiin oi-
keus pitää veneiden myyntiesittelyä varten 
ponttonilaituria Pohjoisranta 22:n kohdalla 
toistaiseksi purjehduskauden kerrallaan 350 
mk:n perusvuokrasta purjehduskaudelta (22. 
3. 134 §); lautakunta oikeutti omasta puoles-
taan Suur-Sarvaston lahden laituriosakkaat 
jatkamaan nykyistä venelaituriaan 15 m:n 
pituisella ponttonilaiturilla ja pitämään lai-
turin korvauksetta paikoillaan toistaiseksi 
6 kk:n irtisanomisajoin (7.4. 158 §); Vartio-
kylän ranta- ja venekerholle vuokrattiin Var-
tiokylän lahdella L. S. Nymanin perikunnan 
alueella olevat kaupungin omistamassa vene-
laiturissa ja laituriponttonissa olevat vene-
paikat purjehduskaudeksi kerrallaan lauta-
kunnan kulloinkin vahvistamasta kausivuok-
rasta (21.4. 198 §); Itäisen saariston liikenne-
yhdistykselle päätettiin vuokrata korkein-
taan neljä kappaletta teräsbetonisia laituri-
ponttoneja (2.6. 273 §); Helsingfors Segel-
klubb -pursiseuralle vuokrattiin kaksi teräs-
betonista laituriponttonia sijoitettavaksi ano-
jayhdistyksen venesatama-alueelle Lautta-
saaren Vattunokkaan (11.8. 330 §) sekäWärt-
silä Oy:n Helsingin tehtaille kaksi teräsbeto-
nista laituriponttonia sijoitettavaksi anoja-
yhtiön työntekijöilleen vuokraamalle Hertto-
niemen virkistysalueelle (8.9. 374 §). 

M u u t p ä ä t ö k s e t . Lautakunta päätt i 
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vahvistaa seuraavat perittävät maksut: Yr-
jönkadun uimahallin käytöstä (22.3. 138 §) 
sekä uimahallin saunaosastossa perittävät 
maksut samoinkuin eräiden myynti- ja lai-
nausartikkelien hinnat (7.4. 149 §); Töölön 
pallokentän ja Eläintarhan urheilukentän 
pukusuojien vuokraamisesta perittävät kuu-
kausivuokrat (21.4. 188 §); ulkoilualueilla pi-
dettävistä asuntovaunuista perittävät maksut 
(16.6. 303 §); urheilu- ja ulkoilulaitoksissa 
olevien puhelimien käytöstä yksityisiltä pe-
rittävät maksut (3.11. 458 §), samoin maksut 
viraston käytössä olevien moottoriveneiden 
luovuttamisesta ulkopuolisten käyttöön (1.12. 
525 §). Lisäksi lautakunta päätti korottaa 
kaupungin kalastuslupia myyville liikkeille 
tulevan myyntipalkkion 5 %:ksi kalastus-
lupamaksuista 1.1.1968 lukien (15.12. 541 §). 

Lautakunta päätti tilata yht. 35 kpl teräs-
betonisia laituriponttoneja (7.4. 151 §) sekä 
oikeutti urheilu- ja ulkoiluviraston rakennut-
tamaan ja tilaamaan Rakennuskonepaja 
Oy:ltä hiihtohissin Salmen ulkoilualueen pu-
jottelurinteeseen (6.10. 427 §). 

Vielä lautakunta oikeutti urheilu- ja ul-
koiluviraston ohjaustoimiston käyttämään 
järjestämiensä harrastus- ym. kilpailujen 
palkintoina kaupungin uimahallien uinti-
maksulippuja, kertomusvuonna 135 kpl ja 
vuosittain enintään 1 000 kpl (11.8. 324 §). 

Lisäksi lautakunta hyväksyi seuraavat ur-
heilu- ja ulkoilualueita ja niiden laitteita kos-
kevat piirustukset ja suunnitelmat: Marja-
niemen ja Kipparilahden venesataman (22.3. 
135 §); Mustasaaren ulkoilupuiston laiturin 
(7.4. 150 §); Luukkaan ulkoilualueelle raken-
nettavien Helsingin-Porin valtatien alikulku-
käytävien (5.5. 220 §); Töölön pallokentän 
alueen istutuksien ja suoja-aitojen (2.6. 
260 §); Tullisaaren ja Killingholman välille 
rakennettavan väliaikaisen ponttonisiltalai-
turin (2.6. 269 §); ulkoilutien valaistussuun-
nitelman tieosuuksille Paloheinän maja -
Latutie, Herttoniemi - Viikintie, Aarnika -
Viikinmäki - Vantaan ranta sekä Taivaskallio 
- Oulunkylä - Vantaan ranta (8.9. 372 §); 

Konalan lähiökentän rakennustyön ja valais-
tussuunnitelman (3.11. 468 §); Meilahden ur-
heilupuiston kenttä- ja puistovalaistusta 
sekä pesäpallokentän istuma- ja seisomokat-
somoa koskevat suunnitelmat (1.12. 523 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin 
mm. asioista, jotka koskivat: Salmen ulkoi-
lualueen käyttösuunnitelman hyväksymistä 
(13.1. 16 §); uimahallikiinteistön Yrjönkatu 
21 b luovuttamista urheilu- ja ulkoilulauta-
kunnan hallintoon (10.2. 57 §); Pihlajasaaren 
ulkoilupuiston käyttösuunnitelman hyväksy-
mistä (24.2. 78 §); urheilu- ja ulkoiluviraston 
johtosäännön 3 ja 5 §:ien muuttamista (5.5. 
209 §); eräiden venesatama-alueiden asema-
kaavan vahvistamista ja ko. alueiden siirtä-
mistä urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallin-
toon (6.10. 426 §); luvan anomista Uuden-
maan läänin rakennustoimistolta kahden val-
tion omistuksessa olevan, Pirkkolan urheilu-
puistossa sijaitsevan I maailmansodan aikai-
sen kallioluolan jyrkänteisten suuaukkojen 
suojaamiseksi verkkoaidalla (20.10. 439 §) 
sekä Korkeasaareen rakennettavan hevos-
talli- ja varastorakennuksen piirustusten ja 
Puotilan ja Etelä-Haagan lähiökenttien pu-
kusuojarakennusten pääpiirustusten hyväk-
symistä (16.6. 304 §, 29.12. 556 §). 

Kiinteistölautakunnalle tehtiin esitys mm. 
asiasta, joka koski Pornaistenniemellä olevan 
veneiden talvisäilytysalueen laajentamista 
(10.3. 108 §). 

Esitys kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
tehtiin mm. asiasta, joka koski v:n 1966 ai-
kana valmistuneiden tai peruskunnostettujen 
ulkoilureittien ja niille johtavien sivuteiden 
varustamista »moottoriajoneuvolla ajo kiel-
letty» -liikennemerkeillä, joihin tarpeen mu-
kaan kiinnitetään lisäkilpi »huoltoajo sal-
littu» (21.4.182 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annet-
tiin mm. asioista, jotka koskivat: Kallion-
Vallilan ja Keski-Helsingin Eläkeläisten yh-
teistä anomusta saada erotetuksi vanhuksille 
oma ulkoilualue Mustikkamaalta (27.1. 41 §); 
ehdotusta Korkeasaaren - Mustikkamaan vä-
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liseksi jalankulku- ja huoltoliikennesillaksi 
(10.2. 66 §); Haagan ulkoilumajan siirtämistä 
nuorisotyölautakunnan käyttöön (24.2. 82 §); 
Marjaniemen venekerhon laiturin laajenta-
missuunnitelmaa (24.2. 83 §); Valpurinpuis-
ton väestönsuojan käyttämistä urheiluam-
pumatarkoituksiin (10.3. 114 §); Puistolan 
luistinradan kunnostamista (22.3. 126 §); 
pukusuojan rakentamista ym. perusparan-
nustöitä Roihuvuoren urheilukentällä (22.3. 
J29 §); Merisataman saarten kulkuyhteyk-
sien järjestämistä ja anomusta rantasuunni-
telmien muuttamisesta (22.3. 132 §, 17.11. 
504 §); pappilarakennuksen sijoittamista 
Seurasaaren ulkomuseon alueelle (7.4. 153 §); 
Vuosaaren urheilutalon sijoituspaikkaa ja 
pääpiirustuksia (21.4. 193 §, 1.12. 520 §); 
Tervasaaressa olevien laituriponttonityö-
maan ja lumenkaatopaikan poistamista (21.4. 
197 §); kaupungin eri vuosina saamien veik-
kausvoittovarojen suuruutta ja suhteellista 
osuutta jaettavina olleista määrärahoista 
(2.6. 256 §); Espoon kauppalan anomusta 
veden johtamisesta Hiidenvedestä Salmen 
ulkoilualueen kautta (2.6. 275 §); Pursiseura 
Sinbadille varatun venesataman aikaansaa-
mista Lauttasaareen (2.6. 276 §); käyttö-
omaisuuden arvostustoimikunnan mietintöä 
(16.6. 283 §); liikenneturvallisuutta ja pysä-
köimisjärj estelyä Keskusurheilupuiston alu-
eella (16.6. 295 §); selvityksen antamista eri-
näisistä Kontulaan suunnitelluista leikki-
puistoista, urheilukentistä ym. (16.6. 296 §); 
Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan henkilökun-
nan kalastusoikeudesta ym. eräillä kaupungin 
omistukseen tulevilla vesialueilla (16.6. 302 
§); Korkeasaaren strutsitalon laajennustyön 
pääpiirustuksia (25.8. 356 §); kunnallisen 
yhteistoiminnan j är j estysmuotokomitean 
jaoston ehdotusta Helsingin kaupungin ja 

sen lähikuntien yhteisten tehtävien hoidon 
järjestämisestä (8.9. 363 §); Vuosaaren suun-
nittelukomitean mietintöä (21.9. 395 §); 
Haagan puiston täyttösuunnitelmaa ym. (22.9. 
398 §); uuden pesäpalloilun keskuskentän 
saamista kaupunkiin (27.9. 402 §); Tammi-
salon ja Strömsinlahden uimarantakysymys-
ten järjestämistä (6.10. 409 §); kaupungin 
varoista yhteisöille myönnettäviä avustuksia 
tutkineen komitean mietintöä (6.10. 410 §); 
lumenkaatopaikan sijoittamista Helsingfors 
Segelklubb -nimisen yhdistyksen venesatama-
alueelle Lauttasaaren Vattuniemessä (6.10. 
429 §); Bengtsärin alueen käyttösuunnitelma-
ehdotusta (3.11. 473 §); anomusta koirien 
ulkoiluttamista ym. varten tarpeellisten 
alueitten osoittamiseksi (15.12. 536 §); As. 
Oy Krogiuksentie 3:n anomusta venelaiturin 
rakentamisesta Kuusisaareen (29.12. 560 §) 
sekä seuraavia laina-anomuksia: Helsingin 
Ilmailuyhdistyksen purjelentokonehallin ra-
kentamista varten (19.5. 230 §); Vihreä-Val-
koinen Tenniskerhon Kulosaaren tennisken-
tän pukusuojarakennuksen rakentamiseen 
(25.8. 351 §) ja Tapanilan urheilutalosäätiön 
laina-anomusta (13.9. 382 §). 

Lisäksi annettiin lausunto seuraavista val-
tuustoaloitteista, jotka koskivat: Myllypuron 
urheilupuiston rakentamisen kiirehtimistä 
(27.1. 32 §); eräiden laitteiden aikaansaamis-
ta Kaunissaaren ulkoilualueelle (7.4. 152 §); 
toimenpiteitä talviuintipaikkojen kunnosta-
miseksi terveydellisiä ym. vaatimuksia vas-
taaviksi (21.4. 171 §); kaupungin uimaranto-
jen kunnon parantamista (19.5. 236 §); Kor-
keasaaren opaskirjan toimittamista (16.6. 
305 §) sekä eräiden Pohjois-Haagan leikki-, 
ulkoilu- ym. tilojen epäkohtien poistamista 
(1.12. 521 §). 
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