
XXIV. Maatalouslautakunta 

Maatalouslautakunnan vuodelta 1924 antama kertomus oli seuraavansi-
sältöinen: 

Lautakunnan kokoonpano y. m. Lautakuntaan kuuluivat kertomusvuonna 
ylim. professori E. Hj. Ehrnrooth puheenjohtajana, johtaja V. A. Tanner 
varapuheenjohtajana sekä maatalousneuvos K. J. Ellilä, kaupungingeodeetti 
W. O. Lille ja luottamusmies V. Wiherkoski. Rahatoimikamarin edustajana 
lautakunnan kokouksissa oli johtaja J. A. M. Björkenheim. Sihteerinä toimi 
kaupunginagronomi A. J. Tamminen. 

Lautakunta kokoontui vuoden kuluessa 10 kertaa. Lautakunnan pöytä-
kirjain pykäläluku oli 115. Palkkiona puheenjohtajalle ja jäsenille makset-
tiin 5,780 markkaa, josta puheenjohtäjalle 4,500 markkaa. 

Lausuntoja antoi lautakunta kertomusvuonna 21. joista suurin osa koski 
maanvuokra-asioita. Tärkempinä mainittakoon lausunnot kaupungin metsien 
arvioimisesta ja Botbyn tilan ostosta. Edellistä kysymystä ei ratkaistu vuo-
den aikana ja jälkimmäinen raukesi. 

Kaupungin tilojen hoito oli järjestetty entiseen tapaan maatalouskontto-
rin lähimmän valvonnan alaiseksi. Taloudellinen tulos ja hoidon teknillinen 
puoli käy selville maatalouskonttorin laatimasta kertomuksesta. 

Maatalouskonttorin vuodelta 1924 antama kertomus oli seuraavansisäl-
töinen: 

Toiminta. Konttorin toiminta jatkui samaan tapaan kuin edellisenä 
vuonna. Maatalouslautakunnan silmälläpidon alaisena hoiti konttori kaupun-
gin Helsingin pitäjässä ja Oulunkylässä olevat varsinaiset maanviljelystilat 
sekä valtiolta vuokratun Vikin sotilasvirkatalon ja piti huolta näiden tilojen 
alueella tai läheisyydessä olevista vuokratiloista ja -palstoista. 

Maatalouskonttorin johtajana toimi agronomi A. J. Tamminen, kirjan-
pitäjänä Ä. F. B. Ullner ja konttoriapulaisena H. L. Saari. 

Maatilat. Mitään muutoksia ei maatiloihin nähden kertomusvuonna tapah-
tunut. Kaupungin viljeltävinä olivat edelleen Tuomarinkylän, Oulunkylän, 
Boxbackan ja Vikin tilat, jotka kaikki kaupunki omisti lukuunottamatta 
Vikin sotilasvirkataloa, josta kaupunki vuokrasi ainoastaan emätilalla ole-
vat rakennukset sekä taloon kuuluvat pellot. LIertonäsin ja Kärbölen tilat 
oli kokonaisuudessaan annettu vuokralle pitkäksi aikaa. 

Rakennukset. Kertomusvuotena rakennettiin Tuomarinkylään uusi kahden 
perheen hirsinen muonamiehenasunto, joka varustettiin sementoidulla kella-
rilla kolmea perhettä varten, sekä ulkohuoneilla, myöskin kolmelle perheelle. 
Sitäpaitsi rakennettiin kaksi latoa. Lähivuosien rakennusohjelmaan kuului 
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vielä muutamien latojen ja yhden muonamiehenasunnon rakentaminen, [jota-
paitsi harkinnan alaiseksi otettaisiin myöskin kysymys uuden navetan raken-
tamisesta, sillä entinen navetta on siksi huono, ettei siitä korjaamallakaan 
saa käyttökuntoista. 

Kustannukset uutisrakennuksista nousivat 106,124: 15 markkaan. 
Boxbackan, Oulunkylän ja Vikin tiloilla suoritettiin ainoastaan pienempiä 

korjauksia. Näillä tiloilla ei tultane lähi vuosina tekemään muita uutisrakennus-
töitä kuin lantasäiliö Boxbackaan ja Vikin sikalan laajentaminen, viime-
mainittu työ kuitenkin edellyttäen että sikalan pito osottautuu kannattavaksi 
ja Vikin tila jää kaupungin haltuun. 

Kaikki korjaustyöt tulivat maksamaan 40,258: 80 markkaa. 
Pellot. Kokonaispeltoala, 1,342.311 ha, oli käytetty seuraavasti: 
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Yhteensä 504.070 f 41.261 14.48 j 782.501 1,342.311 
Itsenautittu pelto-ala, johon tässä luetaan myöskin osa lyhytaikaiselle 

vuokralle luovutetuista pelloista, jakautui käytön mukaan seuraavasti: 
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Yhteensä 69.42 1 69.54 221.2 1 13.43 392.7 6 32.82 9.29 808.47 
Eri viljelykseen käytetty pinta-ala prosenttina koko itsenautitusta pelto-

alasta oli seuraava: 
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r) Suurin osa lyhyeksi ajaksi vuokratuis ta pelloista oli nurmena, jonka nii t ty- tahi 

laiduntamisoikeus vuokratt i in kesäksi. — 2) Lukuihin on otet tu 20.16 ha Boxbackan peltoja, 
jotka jo p i temmän aikaa on viljelty Vikistä käsin. — 3) 15.29 ha lyhytaikaiselle vuokralle 
luovute t tua peltoa ei ole tässä mukaanluet tu . 
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Viljelysjärjestelmään ei tehty mitään muutoksia. Puutarhanhoitoa har-
joitettiin, kuten ennenkin Boxbackassa, jonne myöskin sokerijuurikkaan vilje-
lys keskitettiin. Huonotuottoisia, melkein luonnontilassa olevia nurmia kyn-
nettiin edelleen; parin vuoden kuluttua tulevat kaikki nurmet olemaan vil-
jeltyjä. 

Ojitus- ja maanparannustyöt. Suurin osa tilojen peltoja on varustettu avo-
ojilla. Tuomarinkylässä on kuitenkin 140 ha eli lähes 40 % ja Oulunkylässä 
19 ha salaojitettu. Lähi vuosina ei sala ojitustöitä tultane tekemään muualla 
kuin Oulunkylässä, jossa on aikomus salaojittaa noin 7.5 ha. Tällöin tulee 
Oulunkylän pelloista olemaan salaojissa noin 26.5 ha eli noin 22 %. Box-
backan ja Vikin mailla ei ole yhtään salaojitettua peltolohkoa, mutta on 
kummallakin tilalla hiekkamaata, joka ei kaipaa edes tavallisia sarkaojiakaan. 
Tällaista ojatonta peltoa on Vikissä n. 10 ha ja Boxbackassa n. 6.5 ha. 

Ojien perkauskustannukset, jotka tähän asti ovat muodostaneet melko 
huomattavan menoerän, eivät kertomusvuonna nousseet korkeiksi, kun 
tiloille ostettiin kolme oja-auraa: Paavo, Sampsa ja Kätevä. Syksyllä ostet-
tiin vielä erikoinen piennaraura, jota ei kuitenkaan vielä ennätetty käyttää 
kuin vähän. 

Maanparannustyöt supistuivat olojen pakosta jotenkin pieniksi. Tiloilla 
ei ole sammaleenottopaikkoja, joten tunkioiden pohjatkin on tehtävä oja-
turpeista. Saveamista kaipaavia suomaita on ainoastaan Vikissä, mutta töitä 
ei alotettu, koska oli epävarmaa, saako kaupunki vuokrata Vikin edelleen. 

Vikissä on myöskin sellaisia maita, jotka olisivat kalkin tarpeessa, mutta 
on kalkitseminenkin yllämainitusta syystä jätetty tekemättä. Muillakin tiloilla 
on, vaikkakin vähemmän, samanlaista maata, mutta kun tiloilla yleensä 
viljellään vähän sellaisia viljelyskasveja, jotka olisivat erikoisesti kalkin 
tarpeessa, niin ei kalkitsemista ole toimitettu. Ainoastaan Boxbackan puu-
tarhamaat on osittain kalkittu. Asiaan tullaan kuitenkin tulevaisuudessa 
kiinnittämään huomiota. 

Lannoitus. Tuomarinkylään ja Vikiin ostettiin, kuten ennenkin, lantaa 
kaupungin puhtaanapitolaitokselta, nim. Tuomarinkylään 3,000 kuormaa 
ja Vikiin 809 kuormaa yhteensä 76,180 markalla. Oulunkylä sai tarpeeksi 
lantaa Käpylästä ja Boxbacka omasta navetastaan ja tallistaan. Apulantoja 
kävtettiin 20,600 kg. norjansalpietaria, 77,000 kg. superfosfaattia, 40,000 kg. 
20 % kalisuolaa ja 10,000 kg. 40 % kalisuolaa. 

Kylvöt. Tärkeimpien viljelyskasvien kylvömäärät olivat seuraavat: 

Tuomarinkylä 
Oulunkylä 
Boxbacka 
Vik 

Syysvi l jaa, 
kg. 

Kevätviljaa, 
kg. 

P u n o i t a , | S , ', 
k g - 1 kg. i 

Tuomarinkylä 
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| ! 
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4,470 14,840 150 
9,692 I 13,380 405 

12,720 | 43,470 | 369 

Yhteensä 10,084 48,242 1 85,620 | 1,534 

Hehtaaria kohti olivat kylvömäärät seuraavat: rukiita n. 160 kg., kau-
roja n. 210 kg., heinänsiementä n. 35 kg. ja perunoita n. 2,500 kg. Sitä-
paitsi kylvettiin pienemmät määrät vikkeriä, sokerijuurikkaita, lanttuja ja 
puutarhakasveja. 

Kun vuoden 1923 kaurat olivat kovin heikosti itäviä, oli kertomusvuoden 



121* 

kevätkylvöjä varten ostettava melkoisesti kauransiementä. Kaikkiaan ostet-
tiin n. 2,700 kg. siementä. ! 

Sato. Vuoden sato arvioitiin seuraavaksi: 
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Yhteensä 1,600 1,425 1,640 3,530 13,330! 51,000 14,700 

Sitäpaitsi korjattiin n. 3,000 kg. heinänsiementä, n. 180,000 kg. vihanta-
rehua ja n. 700,000 kg. olkia sekä 60,000 markan arvosta puutarhatuotteita. 

Rukiista saatiin tyydyttävä sato muualla paitsi Vikissä, jossa se oli 
keskinkertainen. Vehnäsato oli tyydyttävä. Kauroja tuli hyvänpuoleisesti, 
heiniä tyydyttävästi, melkeinpä hyvin. Perunasatokin oli varsin tyydyttävä, 
vaikka kukinta-aikana sattunut harvinaisen pitkä pouta-aika hidastutti ja 
lamautti kasvua. Eniten kärsivät poudasta aikaiset perunalaadut. 

Kasvitauteja ja tuholaisvahinkoja ei kertomusvuonna sattunut erikoi-
semmin, mutta perin sateinen kevät aiheutti sen, että saatiin kovasti kamp-
pailla rikkaruohoja vastaan viljelyskasveja hoidettaessa. 

Työväki. Tiloilla oli palveluksessa tammikuun 1 p:nä 4 työnjohtajaa ja 
2 metsänvartijaa sekä 89 muuta työläistä, niistä 6 naista. Vuoden lopussa 
olivat vastaavat luvut 4, 2, 82 ja 6. 82 työläisestä oli 30 Tuomarinkylässä, 
25 Boxbackassa, 7 Oulunkylässä ja 20 Vikissä. Tilapäistä työväkeä käytettiin 
entiseen tapaan tarpeen mukaan vakinaisen työväen ohella. Konttorin kirjain 
mukaan nousivat vakinaiset palkkaukset 1,037,723: 77 markkaan ja päivä-
työläisille ja urakoitsijoille maksetut palkkaukset 326,355: 91 markkaan. 
Keväällä oli puute työväestä ja aputyö väen palkat nousivat sentakia n. 13 
%-lla. 

Työpäivän pituus eri kuukausina näkyy seuraavista numeroista: tammi-
kuu—helmikuu 8 tuntia, maaliskuu 8 y2 tuntia, huhtikuu 9 tuntia, toukokuu 
—syyskuu 10 tuntia, lokakuu 9 tuntia sekä marraskuu—joulukuu 8 tuntia 
tai keskimäärin 9 tuntia. Työ aloitettiin klo 8 a. p., päivällistunti oli klo 12—1 
i. p. tai klo 12—Yz 2 i- P- välillä. 

Kunnall. kert. 1924. i /•* 
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Hevoset. Vuoden 1924 alussa oli hevosten lukumäärä 102. Vuoden aikana 
myytiin 13, teurastettiin 4, kuoli 2, ostettiin 1 ja syntyi 2, joten hevosten 
lukumäärä vuoden lopussa oli 86, kuten allaolevasta yhdistelmästä näkyy: 

Nuoria Aikuisia Yhteensä Aikuisia hevosia 
hevosia. hevosia. hevosia. 100ha:ia peltoa kohti. 

Tuoinarinkylä 2 29 31 8.6 
Oulunkylä _ 9 9 12.9 
Boxbacka 2 21 23 10.2 
Vik 3 20 23 10.2 

Yhteensä 7 79 86 9.8 

Kun hevosten hinnat vuoden kuluessa olivat alemmat kuin minään 7 
viimeisenä vuonna, niin ei yllämainitusta 13 hevosesta saatu sellaisia hintoja, 
joihin oli totuttu, vaikkakin hinnat suhteellisesti olivat tyydyttävät. Myydyt 
hevoset olivat luonnollisesti tilojen kaikista huonoimmat. Lähivuosina ei liene 
kannattavaa kasvattaa hevosia eikä tiloilla sen takia oteta varsoja muuta kuin 
parista kaikkein parhaasta tammasta, jotka ovat osottautuneet erikoisen hy-
viksi emätammoiksi. Tiloilla olevaa hyvää raskastyyppistä siitosoria Pedon-
Purmoa on kahden vuoden aikana käytetty säännölliseen työhön, joten sitä 
on kannattanut hyvin pitää, vaikka sitä ei ole paljon käytetty siitokseen. Ori 
on paras paikkakunnalla ja hyvä työhevonen. Hevosmäärää ei ainakaan tois-
taiseksi voine pienentää muualla kuin Oulunkylässä, ja sielläkin vasta sitten 
kun talo on ensin saatu kuntoon. 

Tallien koko kulutus nousi 287,645: 70 markkaan. 
Karja ja siat. Karjaa oli edelleenkin vain Boxbackassa. Tarkoitus oli 

hankkia karjaa myöskin Tuomarinkylään ja oli menoarvioon sitä varten 
merkitty 105,000 markkaa, mutta siirrettiin tämä toimenpide toistaiseksi, 
kun tilan navetta oli, kuten jo edellä mainittiin, liian rappeutunut. 

Boxbackassa oli vuoden alussa 2 sonnia, 56 lehmää ja 21 nuorta eläintä. 
Vuoden lopussa oli vastaavat luvut 2,49 ja 24. Vuoden aikana kuoli 2 lehmää sa-
mana päivänä tuntemattomaan tautiin ja yksi oli aivohalvauksen takia pakko 
teurastaa. Koko karja rokotettiin vuoden kuluessa tarttuvaa luomatautia 
vastaan. 

Karjan keskitulokset olivat seuraavat: 

Lehmiä Reliuyksikköä Maitoa, kg. Maidon ras-
keski- vuotta ja leh- vuotta ja leh- vapitoisuus, 
määrin. mää kohti. mää kohti. °/o. 

Säännöllisesti lypsäviä lehmiä 28 2,345 3,535 3.34 
Kaikki lehmät 52.3 2,234 3,242 3.48 

100 reliuyksikköä. kohti saatiin 144 kg. maitoa ja 4.9 kg. rasvaa, vuonna 
1923 olivat vastaavat luvut 128 ja 4.5. Koelypsvjen mukaan tuli kertomus-
vuonna maitoa 169,602 kg., eli 32,323 kg. vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Maitomäärä vuotta ja lehmää kohti kohosi 592 kg:lla edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Kuusi lehmää lypsi yli 4,000 kg. ja paras niistä 5,698 kg. Kun Box-
backan karja on puhdasta käyttökarjaa, niin on sangen epäilyksenalaista, 
kannattaako enään kiristää lypsyä korkeammaksi. Vuosivoittona Boxbackan 
karjanhoidosta merkittiin 91,269: 81 markkaa vuositilinpäätökseen. 

Vikin sikalassa oli vuoden alussa 58 sikaa ja vuoden lopussa 66 sikaa, 
joista 1 karju ja 16 emakkoa. Porsaat pidettiin melkein kaikki itse ja myytiin 
sittemmin teurastettavaksi, kun teurastuspaino oli noussut 70 ja 80 kg. vä-
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Iille. Suurin ostaja oli Suomen karjakeskuskunta. Ruokinnan tärkeimpänä 
tekijänä olivat pienet perunat, lantut ja keittiö jätteet, jotka viime mainitut on 
saatu Helsingin työväenyhdistyksen ruokalasta. Kun ottaa huomioon, että 
sikalaa on pidetty vasta yhden vuoden ja että siat inventtauksessa arvioitiin 
melko halpaan hintaan, oli puhdas voitto, 4,124:70 markkaa, hyvin tyydyttävä 
näin pienestä sikalasta. 

Irtaimisto. Eri tilojen kaluston, eläimet mukaanluettuna, kirjattu arvo 
oli seuraava: 

Pääkonttori . . 
Tuomarinkylä 
Oulunkylä 
Boxbacka 
Vik 

Tammikuun 1 p:nä 
1924, Smk. 
61,155: — 

206,385: — 
100,815: — 
331,512: 50 
300,265: 75 

Joulukuun 31 p:nä 
1924, Smk. 

38,980: — 
247,760: — 

89,480: — 
333,260: — 
281,640: — 

Yhteensä 1,000,133: 25 991,120: 
Pieni osa irtaimistosta on vielä liian korkeaan hintaan arvioitu, että 

lienee syytä lähivuosien inventtauksessa tarkistaa hintoja. Vuoden kuluessa 
ostettiin irtaimistoa 96,735: 86 markalla, jossa summassa suurimpana meno-
eränä esiintyy Tuomarinkylään ostetun Fordson-traktorin hinta, 31,392: 50 
markkaa. Kaluston ja koneitten korjauskulut tekivät 53,657: 26 markkaa. 

Varastot. Varastojen arvo oli tammikuun 1 p:nä 1,163,476: 69 markkaa 
ja joulukuun 31 p:nä 1,401,117: 25 markkaa, jakautuen eri tilojen osalle seu-
raavasti: Tuomarinkylä 634,874: 55 markkaa, Oulunkylä 166,995 markkaa, Box-
backa 312,853: 90 markkaa ja Vik 286,393:80 markkaa. Summat perustuvat 
suurimmaksi osaksi arvioimalla saatuihin määriin ja hintoihin, joten ne ovat 
kir j anpitohinto j a. 

Tilit. Vuoden 1924 kameraalisen kirjanpidon mukaan oli määrärahoja 
3,295,590: 10 markkaa, menoja 3,083,781: 99 markkaa, arvioituja tuloja 
3,092,114 markkaa sekä todellisia tuloja 3,286,343: 33 markkaa. Yhteenveto 
maatilain liiketilinpäätöksestä per joulukuun 31 p:nä 1924 ilmenee seuraavasta: 

Debet, Smk. Kredit, Smk. 
Maan-viljelystili 430,270: 51 Maanviljelvstili 181,071: 20 
Navettatili 
Kalustotili 
Kaluston kunnossapito 
Kulunkitili 
Rakennusten kunnossapito 
Rasitetili 
Korkotili 
Metsätili 
Vuokratili 
Traktoritili 

Satotili 1,031,210:54 50: — 
40,249: 86 
79,242: 51 

187,436: 86 
79,218: 56 
98,882: 15 
86,774: 96 

2,773: 89 
73,791: 10 
13,906: 05 

Nettovoitto . 509,686: 60 

Yhteensä 1,602,283:05 Yhteensä 1,602,283: 05 
Loppusumma, 1,602,283: 05 markkaa, sekä voitto, 509,686: 60 markkaa, 

jakautuivat eri tiloille seuraavasti: 

Navettatili 
Sikalatili 
Kalustotili 
Rakennusten tili 
Puutarhatili 
Satulasepäntili 
Metsätili 
Myllytili 
Bilanssi ja netto tappio 

91,269: 81 
4,124: 70 
1,800: — 

37,080: 35 
30,560: 17 

7,011: 14 
8,097: 
7,885: — 

202,173: 14 

Pääkonttori . . 
Tuomarinkylä 
Oulunkylä 
Boxbacka 
Vik 
Hertonäs 
Kärböle 

Smk. 7,623:49 
329,539: 40 
241,155: 99 
470,832: 14 
440,627: 07 

65,551: 31 
46,953: 65 

Smk. 
133,239: 67 
36,757: 22 

279,128: 65 

33,630: 50 
26,930: 56 

Yhteensä Smk. 1,602,283:05 Smk. 509,686:60 



124* % XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 

Nettotappiosta, 202,173: 14 markasta, lankesi 7,623: 49 markkaa pää-
konttorin ja 194,549: 65 markkaa Vikin tilan osalle. 

Siirtotili päättyi 16,592,791: 01 markkaan, jaettuna eri tilille kuten alia-
olevasta yhdistelmästä lähemmin näkyy: 

Debet, Smk. 
Kassatili 78,983: 62 
Pääkonttori 194,626: 03 
Tilat 455,673: 12 
Varasto 121,050: — 
Maanviljelys 374,300: — 
Sato 900,767: 25 
Tallit 286,890: — 
Navetta 112,410: — 
Sikala 34,490: — 
Kalusto 553,600: — 
Erinäiset velalliset 342,843: 90 
Rakennukset 2,660,245: 89 
Puutarha 8,730: — 
Ennakko 1,535: — 
Pääomavelka 612,477: 71 
Kiinteimistöt 4,692,547: 55 
Palstat 4,976: 98 
R. Lindholmin tili 38,781: 60 
Boxbackan tila 1,997,083: 15 

Eri tilojen siirtotilit näyttivät 

Hertonäsin tila 895,566: 92 
Kärbölen tila 493,798: — 
Vikin tila 1,087,157: 68 
Oulunkylän tila 442,083: 47 
Voitto- ja tappiotili 202,173: 14 

Yhteensä 16,592,791: 01 

Kredit, Smk. 
Pääkonttori 4,915,689: 22 
Tilat 455,673:12 
Erinäiset velkojat 42,440: — 
Rahatoimikonttorin tili 1,825,798: 35 
Kaupunginkassan tili 3,077,253: 58 
Pääomavelka 5,571,549: 11 
Tuomarinkylän tila 194,626: 03 
Vuoden tilierotus 75: — 
Voitto ja tappio 509,686: 60 

Yhteensä 16,592,791:01 

loppusummat: 

Smk. 
Pääkonttori 5,097,752: 96 
Tuomarinkylä 1,744,187: 04 
Oulunkylä 478,940: 69 
Boxbacka 4,535,886:16 

Vik 1,544,247: 80 
Hertonäs 2,671,047: 80 
Kärböle 520,728: 56 

Yhteensä 16,592,791: 01 

Liiketilinpäätös näytti siten puhdasta voittoa 307,513: 46 markkaa, jota 
voi pitää jokseenkin tyydyttävänä tuloksena. 


