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5. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan 
kuuluvat asiat. 

Vuokralle annetut viljelyspalstat. Ki inteis tölautakunnan maatalousjaosto 
vuokrasi seuraavat vil jelyspalstat allamainituille henkilöille: 

Aine. Vuokraa jan nimi. Vuokrakausi pää t tyy . 
Vuotuinen 

vuokramaksu, 
Smk. 

Malmin suursuosta 11,2 
ha:n suuruinen vii- j 
jelyspalsta 

Malmin isosta suosta 
n. I.60ha:n suuruinen j 
alue | 

Malmi, Lukuberget, 
6.35 ha suuruinen 1 

alue ! 
Malmi, Lukuberget, n. j 

3.75 ha | 
Oulunkylä, n. I.25 ha:n | 

suuruinen alue litt.E j 
n.s. Suursuosta • 

Pukinmäki, n. 500 m2:n ; 
suuruinen alue 

Pukinmäki, Norrbac- ä 
kan pellosta n. 0.76 | 
ha:n suuruinen alue j 

Pukinmäki, n. 0.87 ha:n ! 
suuruinen maa-alue 

Pukinmäki, Liekärr 

Puodinkylä, Torsäng 
niminen 12 ha:n suu-
ruinen vuokra-alue 
ynnä siellä olevat 
rakennukset 

Tuomarinkylä, Palo-
heinä, 5.82 ha:n suu-
ruinen viljelysalue 

Herra J. L. Rehnman1) 1 kk. irtis. 

Herra I. Kalliomäki2) | 1937 jouluk. 31 

Herra E. Labbart3) ; 1937 jouluk. 31 

Herra B. Bergman4) s 1937 jouluk. 31 

Pakinkylän Maatalous- j 6 kk. irtis. 
keskus 5) | 

Herra A. Lapilainen 6) j 1936 jouluk. 31 

Herra Hj. Salminen 7) j 1937 jouluk. 31 

Puutarhuri R. Bäck-
lund 8) 

Herrat E. Levander ja 
A. Ekholm 9) 

Herra A. Ekroos10) 

1937 jouluk. 31 

1936 maalisk. 31 

1936 jouluk. 31 

5,040 

600 

2,381 25 

Herra E. Bergman11) j 1937 jouluk. 31 

1,406; 25 

700 — 

75 — 

608 — 

600 — 

1,800 

4,000 -
' tä l tä v u o d j 
i 1,333 35 

2,500 — 

Vuokraoikeuden siirto. Ki inte is tölautakunta hyväksyi seuraavat vilje-
lyspalstojen vuokraoikeuden siirrot. 

T i l u k s e n n imi . U u d e 11 v u o k r a a j a 11 11 i m i. 

; Malmi, Lukuberg j Herra K. Linderoos 12) 
| S:n » n. 3.75 ha:n suuruinen alue j Palstatilallinen K. Roos 13) 

Kiint. lautak. 12 p. syysk. 941 §. —2) S:n 8 p. elok. 872 §. — 3) S:n 25 p. heinäk. 
824 §. — 4) S:n 22 p. elok. 888 §. — 5) S:n 28 p. marrask. 1,217 §. —6) S:n 25 p. heinäk. 
803 §. — 7) S:n 22 p. elok. 889 §. — 8) S:n 28 p. marrask. 1,219 §. — 9) S:n 8 p. helmik. 
171 §. —10) S:n 25 p. huhtik. 474 § ja 17 p. toukok. 560 §. — n ) S:n 30 p. toukok. 618 i 
— 12) S:n 25 p. heinäk. 805 §. — 13) S:n 3 p. lokak. 1,013 §. 
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Tuurholman tila. Puu ta rhur i T. Enberg vapaute t t i in Tuurholman tilan 
puutarhaa koskevasta vuokrasopimuksesta t ammikuun 1 p:stä 1932 lukien, 
josta alkaen maini t tu puu ta rha vuokratt i in 2) 5 vuodeksi konduktööri K. A. 
Enbergille 5,000 markan vuosivuokrasta ja ehdoin, e t tä vuokraa ja kus tan taa 
rakennuskor jausten työkus tannukse t sekä antaa korjauksiin t a rv i t t ava t lau-
dat, päreet, vasapuut y. m. s. ynnä kellarin väl ikat toa var ten t a rv i t t avan 
sementin ja raudan sekä ettei puu ta rhan ympär i t a rv innu t tehdä aitaa. 

Tuurholman tilaa koskevaan vuokrasopimukseen päätet t i in 3) tehdä lisäys 
jonka mukaan kaupunki si toutui an tamaan vuokraaji l le rakennusten kor-
jauksi in t a rv i t t avan puutavaran . 

Talin tila. Talin ti lan päärakennus ja n. 10 ha pel tomaata sekä eräs 
metsikkö vuokra t t i in 4 ) Helsingin golfiklubille vuoden 1936 loppuun 6,000 
markan vuosivuokrasta kahdelta ensimmäiseltä vuodelta ja 21,000 markan 
vuosivuokrasta seuraavilta vuosilta ehdoin, e t tä vuokraa jan oli huolehdi t tava 
rakennuksen sisäkorjauksista ja sähköjohtojen uusimisesta ja rakennet tava 
rakennukseen ympäri vuoden toimiva vesijohto, et tä kaikki vuokraa jan teke-
mät parannukset vuokrakauden pää ty t tyä korvaukset ta jäisivät kaupungin 
hyväksi sekä e t tä kaupungilla oli oikeus kor ja ta heinä vuokratul ta alueelta 
ja o t taa tei tä var ten t a rv i t t av ia maa-alueita luovut tamal la vuokraajal le lisä-
alueita muista sopivista paikoista. 

Kalavedet. Talin tilan kalavesi vuokra t t i in 5 ) vuodeksi 1932 kalas ta ja 
O. Liljeströmille 1,000 markan vuokrasta , joka oli suor i te t tava sopimusta 
allekirj oitettaessa. 

Kalas ta ja V. Willman oikeutetti in 6) kalas tamaan Tuurholman tilan kala-
vesillä t ammikuun 1 p:n 1933 ja joulukuun 31 p:n 1935 välisenä aikana 600 
markan vuosimaksusta, joka oli vuosit tain etukäteen suori te t tava kau-
punginkassaan. 

Rauennut maa-alueen luovutus. Koska Pakinkylän sähköosakeyhtiö oli 
i lmoit tanut , ettei se tarvi tse sitä maa-aluet ta , jonka l au takun ta oli pää t t ä -
nyt Pakinkyläs tä sille vuokra ta muunta ja -asemaa varten, ka tso t t i in 7 ) mai-
ni t tua luovutusta koskeva päätös rauenneeksi. 

Metsästysoikeus kaupungin omistamilla Viikin la tokar tanon alueilla, Van-
hankaupunginlahdella sekä Hert toniemen ja Kulosaaren vesialueilla vuok-
rat t i in 8) vuodeksi 1932 palopäällikkö G. Waseniukselle 100 markan vuosi-
vuokrasta . 

Pukinmäen urheilukenttä. Lau takun ta o ikeut t i 9 ) Helsingin p i tä jän 
urhei lulautakunnan i s tu t t amaan koivuja Pukinmäen urheilukentän ympä-
rille ehdoin, e t tä kiinteistötoimiston maatalousosaston ohjeita is tutukseen 
nähden noudate taan. 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annett i in m. m. asioista, jo tka kos-
kivat: 

agronoomi K. M. Soinisen t i lusvaihtoehdotusta 10), Karhunsuonpellon 
halki rakennet tavaa t ietä1 1) , köyhäinhoitoa naut t ivien henkilöiden sijoit ta-
mista töihin kaupungin ulkopuolelle12) ja maan luovut tamis ta Toivolan koulu-
kodille 13). 

L) Kiint. lautak. 18 p. tammik. 63 §. — 2) S:n 18 p. tammik. 64 §; ks. v:n 1930 
kert. s. 20. — 3) Kiint, lautak. 22 p. helmik. 218 §; ks. v:n 1930 kert. s. 20. — 4) Kiint. 
lautak. 30 p. toukok. 620 § ja 6 p. kesåk. 663 §. — 5) S:n 25 p. huhtik. 475 §. —-
6) S:n 21 p. marrask. 1,189 §.'— 7) S:n 28 p. marrask. 1,215 §; ks. v:n 1931 kert. s. 
295. — 8) Kiint. lautak. 30 p. toukok. 617 §. — 9) S:n 3 p. lokak. 1,014 §. —- 10) S:n 
25 p. heinåk. 825 §. — u ) S:n 24 p. lokak. 1,086 §. — 12) S:n 31 p·. lokak. 1,118 §. — 
13) S:n 21 p. marrask. 1,190 §. 




