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Edustus manttaalikuntakokouksissa. Päätettiin ehdottaa kaupunginhallitukselle, 
että kaupunginagronomi valtuutettaisiin edustamaan kaupunkia lähiympäristön mant-
taalikuntien ojayhtymissä, tiekunnissa yms. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka koskivat mm. eläkkeitä2), 
konttokuranttikorkoa talousarviossa3), sekä Malmin—Pukinmäen—Tapanilan, Pakilan 
ja Oulunkylän maatalouskerhoyhdistysten esittämiä raha-avustusanomuksia4). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka koskivat mm. huoneiston 
vuokralleantoa Puotinkylän kartanosta 5), maan varaamista viljelyspalstatoimikunnan 
tarvetta varten6), Nackbölen ja Tomtbackan tilojen päärakennusten luovuttamista 
orpokotia varten7), eläkkeitä8), käyttökelvottoman ladon myyntiä Kulosaarestaö), 
puhtaanapitolaitoksen hevoskannan lopettamista 10), Helsingin kaupungin maatalous-
työntekijäin ammattiosaston ja kaupungin välistä työehtosopimusta n ) , sekä Helsingin 
maatalouskerhoyhdistyksen esittämiä raha-avustusanomuksia 12). 

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Metsänhoitohenkilökunnan jatkokoulutus. Metsätalousosasto oikeutettiin 13) järjestä-
mään henkilökunnalleen opintomatkat Valkeakoskelle ja Förbyn kartanoon sekä suo-
rittamaan kustannukset jatkokoulutusta varten varatusta määrärahalta kaupungin mat-
kustussäännön mukaan. 

Hakkuut kaupungin metsissä. Kansanhuoltoministeriön määräämät Puukunta ni-
misen yhtiön kanssa tehtävät polttopuuhakkuusopimukset allekirjoitettiin14) muiden 
tilojen paitsi Viikinmäen tilan RN 22 osalta, jota kaupunki ei omista. Samoin allekir-
joitettiin15) polttopuun hakkuu- ja myyntisopimukset Helsingin maalaiskunnan, Haagan 
kauppalan, Oulunkylän kunnan ja Osuuspuu nimisen toiminimen kanssa. 

Hiili ja koksi oy:n Stansvikin metsässä hakkauttama 116 m3:n suuruinen halkomäärä 
metsätalousosasto oikeutettiin16) luovuttamaan yhtiölle hankintapiirin päällikön tar-
kistamaan hintaan. 

Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnalle metsätalousosasto oikeutettiin17) 
myymään polttopuuta pystyyn 40 m3. 

Metsätalousosasto oikeutettiin38) tekemään kansanhuoltoministeriön määräämät 
polttopuun hakkuu- ja myyntisopimukset Puukunta nimisen yhtiön ja Helsingin ra-
vintola- ja kahvilaliikkeen harjoittajain yhdistyksen kanssa hankintapiirin päällikön 
tarkistamiin hintoihin. 

Päätettiin 19), että ns. perhehakkuina kaupungin lähimetsistä saadaan hakata enin-
tään 35 000 m3 puita. 

Pääkaupungin perhehakkuut nimisen järjestön esittämän 285 160 mk:n lasku pää-
tettiin 20) hyväksyä maksettavaksi 

Erehdyksessä kaadettujen puiden korvaaminen. Hyväksyttiin21) metsätalousosaston 
j a rouva M. Törnqvistin välinen Törnqvistin omistamalta Tapaninkylän Innus nimiseltä 
tilalta tiloihin RN l333 ja RN l335 liitettävältä palstalta erehdyksessä ns. perhehakkuissa 
kaadettujen puiden korvaamista koskeva sopimus. 

Bengtsärin tilan vastainen käyttö. Lautakunta päätti 22) antaa asemakaavaosaston 
tehtäväksi tutkia mahdollisuuksia huvilapalstojen järjestämiseksi Bengtsärin tilaan kuu-
luvilla saarilla sekä määrätä maa- ja metsätalousosastot tutkimaan tilan viljelysmaiden 
maaperää ja käyttöarvoa sekä laatimaan järkiperäisen käyttösuunnitelman niille. 

Sähkö- ja puhelinjohtojen vetäminen metsien ja puistojen läpi. Sähkölaitosta ja Hel-

!) Kiint. lautak. 19 p. maalisk. 355 §. — 2) S:n 7 p. toukok. 566 §, 3 p. syysk. 1 025 § ja 
26 p. marrask. 1 405 §. — 3) S:n 3 p. syysk. 1 026 §. — 4) S:n 8 p. lokak. 1 178 §. — 5) S:n 
8 p. tammik. 22 §. — 6) S:n 5 p. helmik. 162 §. — 7) S:n 5 p. maalisk. 266 §. — 8) S:n 12 p. 
maalisk. 311 § ja 26 p. maalisk. 381 §. — 9) S:n 7 p. toukok. 568 §. — 10) S:n 22 p. toukok. 
•631 § ja maa- ja metsätalousj. 15 p toukok. 31 §. — 11) Kiint. lautak. 10 p. syysk. 1 059 § ja 
1 p. lokak. 1 141 § ja maa- ja metsätalousj. 10 p. syysk. 50 §. —1 2) Kiint. lautak. 24 p. syysk. 
1 113 § ja 8 p. lokak. 1 177 §. — 18) S:n 26 p. marrask. 1 407 §. — 14) S:n 30 p. huhtik. 534 § ja 7 p. 
toukok. 571 §. — 15) S:n 28 p. toukok. 673 §. — 16) S:n 15 p. lokak. 1 206 §. — 17) S:n 22 p. 
lokak. 1 241 §. — 18) S:n 29 p. lokak. 1 272 §. — 19) S:n 9 p. huhtik. 421 §. — 20) S:n 29 p. 
jokak. 1 273 § ja 19 p. marrask. 1 392 §. — 21) S:n 6 p. elok. 962 §. — 22) S:n 18 p. kesäk. 776 §. 
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singin puhelinyhdistystä päätettiin x) kehoittaa sähkö- ja puhelinjohtoja metsien ja 
puistojen läpi vedettäessä varomaan vahingoittamasta ympäristöä, etenkin koriste-
puita, ja kääntymään asiassa metsätalousosaston puoleen. 

Puiden myynti Maunulan ja Pakilan rakennusalueelta. Metsätalousosasto oikeutet-
tiin 2) myymään Maunulan kansanasunnot oy:lle ja Helsingin asuntokeskuskunta Haka 
nimiselle rakennusyhtymälle Maunulan ja Pakilan seudun rakennusalueelta kaadettavat 
puut. 

Kalavesien vuokralleanto. V:ksi 1945 vuokrattiin ent. lämmittäjä J. E. Aroselle 
Tuurholman ja Stansvikin kalavedet 1 500 mk:n vuokrasta ehdoin, että kyseisten tilo-
jen mailla olevien huviloiden asukkaat saavat harjoittaa kalastusta kotitarvetta var-
ten 3), kalastaja A. V. Kortelaiselle edelleen Bredvikin tilan kalavedet 700 mk:n vuok-
rasta 4), työntekijä J. Lindströmille edelleen Albergan kartanon kalavedet 500 mk:n 
vuokrasta5) ja kalastaja P. Barokille, ylijunailija A. Österlundille ja palstatilalliselle 
A. Ekrothille edelleen entisin ehdoin Bengtsärin tilan kalavedet sekä lisäksi Österlun-
dille metsästysoikeus ja vanhan saunan käyttöoikeus entisin ehdoin, ollen kuitenkin 
niillä kaupungin viranhaltijoilla, jotka ovat työssä Bengt sarissa, oikeus kalastaa ja met-
sästää kotitarvetta varten 6). 

Kalastusmajat Tallskär nimisessä saaressa. Lautakunta päätti7) oikeuttaa kalastajat 
Y. Salosen, P. Rönnbladin ja K. Bohmin pitämään kalastusmajansa Tallskär nimisessä 
saaressa sekä mahdollisesti tuonnempana raivaamaan sinne pienen venevalkaman ja 
rakentamaan laiturin 3 kuukauden irtisanomisajoin 200 mk:n vuosivuokrasta kultakin 
helmikuun 1 p:stä lukien ehdoin, että he yhteistyössä kansanpuistojen isännöitsijän ja 
kaupunginmetsänhoitajan kanssa ylläpitävät järjestystä ja edistävät luonnonsuojelua 
saaressa. 

Talousarvioehdotus. Hyväksyttiin8) metsätalousosaston talousarvioehdotus v:ksi 
1946. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka koskivat mm. kivien louhin-
taa ja hiekan ottoa Herttoniemestä, Leppävaarasta ja Munkkiniemestä 9), Bengtsärin 
tilan vastaista käyttöä 10), sekä puhelimien hankintaa Albergan kartanoon metsätalous-
osaston käyttöä varten n ) . 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka koskivat mm. vapautuvien 
vankien työhön sijoittamista12), Toivoniemen koulukodin maista lohkaistujen pika-
asutustilojen arvopuita13), ennakkoraivaustöiden suorittamista viljelyskelpoisilla mailla14), 
60 000 mk:n suuruisen avustuksen myöntämistä Fiskodlingens vänner nimiselle järjes-
tölle 15), Etelä-Suomen voima oy:n johdon edelleen pitämistä kaupungin alueella16), 
ketunpyyntiluvan myöntämistä kaupungin metsissä 17), sekä esikaupunkiliitoksesta 
j ohtuvia satama-alueiden laaj entamistoimenpiteitä 18). 

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan- ja tonttijaonmuutokset. Lautakunta päätti kaupunginhallitukselle 
puoltaa seuraavia kortteleita koskevia asemakaavaosaston laatimia asemakaavan- ja 
tonttijaonmuutosehdotuksia: I I I kaupunginosan kortteleita n:o 49 ja 5119); IV kaupun-
ginosan kortteleita n:o 72, 73, 76, 77, 81 ja 156 20); V kaupunginosan korttelia n:o 

Kiint. lautak. 4 p. kesåk. 716 §. — 2) S:n 22 p. lokak. 1 240 § ja 26 p. marrask. 1 406 §. — 
3) Maa- ja metsåtalousj. 20 p. tammik. 11 §. — 4) S:n 20 p. tammik. 12 §. — 5) S:n 20 p. tam-
mik. 13 §. — 6) S:n 20 p. tammik. 14 §. — 7) Kiint. lautak. 29 p. tammik. 125 § ja 4 p. kesåk. 
715 §. — 8) Maa- ja metsåtalousj. 25 p. heinåk. 42 §. — 9) Kiint. lautak. 16 p. huhtik. 455 §, 
18 p. kesåk. 777 §, 22 p. kesåk. 814 §, 20 p. elok. 980 ja 981 §, 17 p. syysk. 1 089 ja 1 090 §, 
24 p. syysk. 1 116 § ja 12 p. marrask. 1 347 §. — 10) S:n 18 p. kesåk. 776 §. — xl) S:n 12 p. mar-
rask. 1 345 §. — 12) S:n 8 p. tammik. 23 §. — 13) S:n 5 p. maalisk. 267 §. — 14) S:n 7 p. ton-
kok. 573 §. — 15) S:n 20 p. elok. 982 §. — 16) S:n 12 p. marrask. 1 346 §. — 17) S:n 19 p. mar-
rask. 1 377 §. — 18) S:n 19 p. marrask. 1 378 §. — 19) S:n 12 p. helmik. 185 §, 19 p. helmik. 
204 §, 28 p. toukok. 679 § ja 8 p. lokak. 1 182 §. — 20) S:n 22 p. tammik. 97 §, 23 p. huhtik. 
496 §, 7 p. toukok. 584 §, 22 p. toukok. 636 §, 11 p. kesåk. 748 §, 24 p. syysk. 1 118 §, 22 p. 
lokak. 1 249 §, 29 p. lokak. 1 278 §, 5 p. marrask. 1 310 §, 19 p. marrask. 1 379 § ja 10 p. jou-
luk. 1 470 §. 
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