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Munkkiniemen tallirakennus. Päätettiin vuokrata marraskuun 21 pistä 1946 alkaen 
1 kuukauden irtisanomisajoin Munkkiniemen tallirakennuksen 175 m2:n laajuinen länsi-
osa ja 2 varastokomeroa Tiiviste oy. nimiselle yhtiölle 4 000 mk:n kuukausivuokrasta ja 
tallirakennuksen 205 m2:n laajuinen itäosa, värjäämö ja kuivaamo Minkki oy. nimiselle 
yhtiölle 5 350 mk:n kuukausivuokrasta määrätyin ehdoin. 

Rakennusten siirtäminen talo-osaston hallintaan. Vartiokylän kartanon päärakennus 
samoin kuin Leppävaaran kartanon työnjohtajan rakennus, johon oli sijoitettuna sielul-
lisesti sairaiden miesten lepokoti, päätettiin 2) siirtää talo-osaston hallintaan. 

Toivolan lato. Siirtolapuutarha-alueelle jäänyt Tuomarinkylän ns. Toivolan lato pää r 
tettiin3) siirtää Tuomarinkylän omassa viljelyksessä olevalle pellolle. 

Fallkullan karjarakennus. Hyväksyttiin4) muutospiirustukset Fallkullan karjaraken-
nusta varten. 

Oikeus sähköjohdon vetämiseen. Maanvuokraaja P. Saarinen oikeutettiin 5) vetämään 
sähköjohdot Vindäbacka nimiselle vuokra-alueelleen Malmin ampumaradalta. 

Laskuojan kaivaminen Pukinmäellä Sinivuorentien 7:ssä päätettiin 6) suorittaa kau-
pungin kustannuksella maatalousosaston toimesta. 

Malmin—Tapanilan—Pukinmäen maanvuokramaksun periminen päätettiin 7) siirtää 
toukokuun 1 p:ään korottomana. 

Stansvikin tilan maanvuokra v:lta 1947 määrättiin 8) 28 498: 50 mk:ksi. 
Halkojen hinnat. Kaupungin maatilojen muonamiehille luontoisetuina luovutettavat 

halot päätettiin9) hinnoittaa kuluvana pestausvuonna ennen kesäkuun 1 p:äa 1946 voi-
massaolleen hinnan mukaan. 

Jäiden otto Vantaanjoesta. Jäiden otto Vantaanjoesta sallittiin 10) 5 mk:n maksusta 
m2:ltä. 

Aikakauslehtien tilaaminen maatalousosastolle. Päätettiin u ) myöntää 6 500 mk maa-
talousosaston käytettäväksi sanoma- ja aikakauslehtien tilaamiseksi seuraavaa vuotta 
varten. 

Maatalouskerhotoiminnan uudelleenjärjestäminen. Päätettiin 12) asettaa komitea tutki-
maan kysymystä maatalouskerhotoiminnan uudelleenjärjestämisestä ja valita komitean 
jäseniksi varatuomari L. Ahva, kokoonkutsujana, sekä siirtolapuutarhaneuvoja E. Koch 
ja lastensuojelulautakunnan puheenjohtaja rouva T. Larsson. Päätös päätettiin alistaa 
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin mm. asioista, jotka koskivat: eläkkeitä13), 
kaupungin edustamista tiekuntien ym. kokouksissa14), tarpeettomien latojen hävittä-
mistä15), maa-alueiden vuokralleantoa Helsingin maalaiskunnalle 16), sekä kiinteistöjen ja 
irtaimiston palovakuutuksia17). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: loma- ja 
palkka-asioita 18), Tuki ja työ—Stöd och arbete nimisen yhdistyksen avustamista 19), 
viljelyspalstatoimikunnan toiminnan jatkamista 20), sekä maatalousosaston teuraskarjan 
myyntiä21). 

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Kaupungin metsänvartijan virka-asunto. Ruskeasuon tienoon huvila Punamäki 14 
päätettiin22) määrätä metsänvartijan virka-asunnoksi sekä kehoitettiin talo-osastoa 
tutkimaan huvilan soveltuvaisuutta tähän tarkoitukseen. 

Bengtsärin ent. koulukodin viljelysmaiden vuokraus. Metsätyönjohtaja V. Kalannille 
!) Kiint. lautak. 23 p. syysk. 1 079 §. — 2) S:n 23 p. syysk. 1 076 ja 1 077 §. — 3) S:n 15 p. 

huhtik. 467 § ja maa- ja metsätalousj. 22 p. maalisk. 16 §. — 4) Kiint. lautak. 26 p. maalisk. 
334 §. — 5) S:n 12 p. elok. 898 §. — ®)' S:n 11 p. kesäk. 732 5.—7) S:n 26 p. maalisk. 333 §. — 
8) Maa- ja metsätalousj. 10 p. jouluk. 80 §. — 9) S:n 26 o. heinäk. 44 §. — 10) S:n 16 p. tam-
mik. 7 §. — n ) S:n 10 p. jouluk. 76 §. — 12) Kiint. lautak. 18 p. helmik. 157 §. — 13) S:n 
14 p. tammik. 23 §, 16 p. syysk. 1 049 § ja 23 p. syysk. 1 030, 1 081 ja 1 032 §. — l4) S:n 
18 p. helmik. 159 §. — 15) S:n 1 p. huhtik 380 §, 11 p. marrask. 1 323 § ja 25 p. marrask. 
sekä 1 405 § maa- ja metsätalousj. 22 p. maalisk. 16 §. —16) Kiint. lautak. 23 p. elok. 954 §. — 17) S:n 
25 p. marrask. 1 418 § ja 9 p. jouluk. 1 437 §. —18) S:n 14 p. tammik. 22 §, 3 p. kesäk. 693 §, 
22 p. heinäk. 866 §, 23 p. elok. 953 §, 2 p. syysk. 985 §, 9 p. svysk. 1018 §, 16 p. syysk. 
1 050 §, 7 p. lokak. 1 154 § ja maa ja metsätalousj. 20 p. elok. 50 §. —19) Kiint. lautak. 18 p. 
helmik. 158 — 20) S:n 4 p. maalisk. 240 §. — 21) S:n 23 p. syysk. 1 078 §. —22) S:n 29 p. huh-
tik. 507 §. 
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päätettiin1) vuokrata Bengtsärin ent. koulukodin pellot ja puutarha kuluvan vuoden vil-
jelyskaudeksi 20 000 mk:n vuokrasta ja sallittiin hänen käyttää samoja talousrakennuksia 
kuin edellisenkin vuokraajan. 

Kalastusoikeudet. Kalastaja P. Barokille, ylijunailija A.Österlundille ja palstatilalliselle 
A. Ekrothille päätettiin 2) vuokrata edelleen v:ksi 1946 Bengtsärin tilan kalavedet vastaa-
vasti 6 000 mkin, 1 500 mk:n ja 2 000 mk:n vuokrasta. Bengtsärissa töissä olevien kaupun-
gin viranhaltijain samoin kuin Bengtsärin tilan vuokraajan sallittiin kuitenkin kalastaa 
kotitarvetta varten. 

Merkittiin 3), että kalastaja K. A. Wikström oli luopunut Stansvikin kalavesien kalas-
tusoikeudesta tammikuun 1 pistä 1945 lukien. 

Kalanviljely ksen ystävät nimisen yhdistyksen avustaminen. Kalan viljelyksen ystävät 
nimisen yhdistyksen toiminnan tukemiseksi kertomusvuotta varten myönnetty määrä-
raha, 40 000 mk, päätettiin4) asettaa yhdistyksen käytettäväksi. Vuotta 1947 varten 
päätettiin 5) puoltaa samaan tarkoitukseen 60 000 mk:n suuruista avustusta. 

Rakennuspuun ym. myynti kaupungin metsistä. Metsätalousosasto oikeutettiin myy-
mään kaupungin metsistä normaalihintaan valtion geodeettiselle laitokselle 200 kj. 
pientä tukki-, piiru- ja riukupuuta havaintotornin rakentamista varten 6), Pakilan demo-
kraattisten järjestöjen lavatoimikunnalle 20 kpl rajalinjapuita 7) sekä n. 80 runkoa kort-
telista nio 888 Helsingin perheasunnot oyille8). 

Lupa sähkölinjan pitämiseen. Herrat F. Örthen ja B. Selenius oikeutettiin 9) vetämään 
edelleen, vin 1950 loppuun, sähkölinjansa kaupungin Haltialassa olevasta muuntajasta 
Vantaanjoelle 270 mkin vuosivuokrasta. 

Maanviljelijä E. österbergin sallittiin10) vetää sähkölinja Pilslätt nimiseltä tilaltaan 
Malmin kartanon muuntajaan kaupungin maiden yli ja pitää linja paikoillaan 5 vuotta 
tammikuun 1 pistä 1947 lukien 600 mkin vuosivuokrasta sekä sen lisäksi suoritettavasta 
40 mkin vuosimaksusta yksinkertaisen ja 60 mkin vuosimaksusta kaksinkertaisen pylvään 
pystyttämisestä. 

Asumisoikeuden myöntäminen Tallskärissä. Talonmies N. Uurron sallittiin11) asua 
Tallskär nimisestä saaresta ostamassaan kalastajamökissä kalastuskausina 1 kuukauden 
irtisanomisajoin 300 mkin vuosivuokrasta. 

Lupa kivien louhimiseen. Myönnettiin12) lupa 2 tapauksessa louhia kiviä kalliolouhok-
sista 200 mkin maksusta m3iltä; lisäksi tehtiin kaupunginhallitukselle joukko esityksiä13), 
jotka koskivat tällaisen luvan myöntämistä. 

Oikeus korjata järviruokoa Vanhankaupungin lahdelta. Maunulan kansanasunnot 
oyille myönnettiin14) lupa korjata järviruokoa Vanhankaupungin lahdelta määrätyin eh-
doin. 

Metsätaloudellisen valistustoimiston avustaminen. Metsätalousosasto oikeutettiin15) 
suorittamaan metsätaloudelliselle valistustoimistolle talousarvionsa tililtä Valistustoi-
minta enintään 3 000 mk partiolaisten kuljettamiseksi Fallkullan metsän metsän viljelys-
työmaalle. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin mm. asioista, jotka koskivati kaupungin 
metsistä hakatun puutavaran hintoja ja tilityksiä16), Bengtsärin ja muiden ulkotilojen 
metsien vartiointia17), Bengtsärin koulutilan vastaista käyttöä18), sekä kaupungin lähi-
ympäristön it-pattereiden ja valonheitinasemien purkamista19). 

'Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivati kalastus-
oikeutta kaupungin omistamissa vesissä20), kaupungin metsistä kaadettavan rakennus-
kelpoisen puutavaran käyttöä21), sekä Lauttasaaren kahden saaren ja Bruksviken nimisen 
lahden julistamista luonnonsuojelualueeksi22). 

!) Maa- ja metsåtalousj. 24 p. huhtik. 27 §. — 2 ) S:n 24 p. huhtik. 28 §. — 3) S:n 26 p. heinåk. 
48 §. — 4) Kiint. lautak. 27 p. toukok. 658 §. — 5) S:n 12 p. elok. 902 §. — 6) S;n 1 p. huh-
tik. 381 §. — 7) S:n 13 p. toukok. 596 §. — 8) S:n 11 p. kesåk. 727 §. — 9) S:n 21 p. tammik. 
62 §. — 10) S:n 16 p. jouluk. 1 480 §. — n ) S;n 23 p. svysk. 1 083 §. — 12) S:n 9 p. jouluk. 
1 439 § ja 16 p. jouluk. 1 479 §. —1 3) S:n 23 p. tammik. 93 §, 18 p. helmik. 161 §, 25 p. helmik. 
199 §, 23 p. maalisk. 335 §, 15 p. huhtik. 468 § ja 469 §, 8 p. heinåk. 819 §, 22 p. heinåk. 867 
ja 868 §, 12 p. elok. 900 ja 901 § ja 18 p. marrask. 1 372 §. — 14) S:n 26 p. maalisk. 336 §. — 
15) S:n 6 p. toukok. 538 §. — 16) S:n 18 p. helmik. 160 § ja 12 p. elok .903 §. — 17) S:n 19 p. 
elok. 928 §. — 18) S:n 2 p. syysk. 986 §. — 19) S:n 16 p. jouluk. 1 478 §. — 20) S:n 14 p. 
tammik. 24 § ja 22 p. heinåk. 870 §. ~~ 21) S:n 21 p. tammik. 63 §. — 22) S:n 1 p. huhtik. 
382 §. 


