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uudet vuokrasopimukset v:ksi 1948 entisin, tavanomaisin vuokraehdoin paitsi että vuok-
rat tarkistettiin ja korotettiin ja että O. Ekqvistin 2.6 5 ha:n suuruinen vuokra-alue, 
Kellaripellon lohko K2, liitettiin J . Kukkamäen vuokramaihin. 

Alueen vuokraaminen invaliidien virkistyskotia varten. Lautakunta p ä ä t t i v u o k r a t a 
Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liitolle Tuurholman yksinäistilasta RN 124 

n. 2 500 m2:n suuruisen alueen invaliidien virkistyskotia varten huhtikuun 1 p:stä 1947 
tammikuun 1 p:ään 1950, jonka jälkeen sopimus jatkuu edelleen vuoden kerrallaan 2 
kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin, 2 500 mk:n vuosivuokrasta, joka on 
maksettava vuosittain etukäteen. 

Maa-alueen vuokraaminen Viikin opetus- ja koetilan valvojakunnalle. Päätettiin 2) 
irtisanoa joulukuun 31 p:stä 1947 lukien H. V. Thusbergin kuolinpesälle Viikinmäki 
nimisestä tilasta RN 22 vuokrattua l . ie ha:n suuruista maa-aluetta koskeva vuokra-
sopimus ja vuokrata Viikin opetus- ja koetilan valvojakunnan käyttöön kysymyksessä 
olevasta tilasta n. 0.7 2 ha:n suuruinen alue 2 000 mk:n etukäteen vuosittain maksettavasta 
vuosivuokrasta tammikuun 1 p:stä 1948 lukien vuodeksi kerrallaan 2 kuukauden irti-
sanomisajoin sekä n. 0.3 6 ha:n suuruinen alue autoilija G. Thusbergille 1 600 mk:n vuo-
sittain etukäteen suoritettavasta vuosivuokrasta samoin tammikuun 1 p:stä 1948 lukien 
vuodeksi kerrallaan 2 kuukauden irtisanomisajoin. 

Hyväksyttyjä piirustuksia. Vuoden aikana hyväksyttiin Fallkullan tilan kasvihuo-
neiden rakennuspiirustukset3) ja käymälärakennuksen piirustukset4) sekä Haltialan 
tilan työväestön sikalarakennuksen piirustukset5) ja tilan ns. Niskalan puuvaja-, käy-
mälä- ja sikalarakennuksen piirustukset5). 

Jäidenotto. Jään hinnaksi, sitä Vantaanjoesta otettaessa, vahvistettiin6) 5 mk 
m2.*ltä. 

Talousarvio. Ehdotus maatalousosaston talousarvioksi v:ksi 1948 hyväksyttiin7). 
Käyttövarat. Lautakunnan käyttövaroista myönnettiin 8) mm. 5 642 mk hautausapua 

Fallkullan muonamiehen A. B. Broströmin leskelle. 
Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka koskivat mm.: eläkkeitä9), 

kaupungin edustusta tiekuntien yms. kokouksissa10), kaupunkialueen luovutusyksikkö-
määrän tarkistamista11), Pukinmäen tilalla olevan Brusas nimisen asuinrakennuksen 
korjaamista12), ja maataloustyöntekijäin palkanmaksutapaa13). 

Palkkalautakunnalle tehtiin esityksiä, jotka koskivat eläkkeitä14). 
Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka koskivat mm.: eläkkeitä15), 

avustusmääräraha-anomuksia16), kaupungin harjoittaman maatalouden maataloudellista 
erikoistarkastusta 17), keittiökasviviljelyä kaupungin maatiloilla18), viljelyspalstat oimi-
kunnan palstaviljelyksen jatkamista19), ja kaupungin maatilojen maataloustyönjohta-
jien toimien vakinaistamista20). 

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Metsätalousosaston rakennukset. Lautakunta päätti21), että metsätalousosaston hoi-
toon ja hallintaan siirretään seuraavat rakennukset tammikuun 1 p:stä 1948 lukien mah-
dollisuuksien mukaan: Leppävaaran (Albergan) kartano sekä sen tontilla sijaitseva ulko-
rakennus ja pieni asuinrakennus; edellisen läheisyydessä oleva, maanviljelijä Ekqvistille 
vuokrattu suuri navettarakennus; maanviljelijä Kukkamäelle vuokrattu Leppävaarassa 
oleva riihirakennus; Ruskeasuolla oleva metsänvartijan asunto Punamäki 16; Pakilassa 
oleva, J . Lindgrenille vuokrattu torppa, uuden metsänvartijan virka-asuntoa varten; 

Kiint. lautak. 10 p. maalisk. 348 §. — 2) Maa- ja metsätalousj. 19 p. maalisk. 13 §. — 3) Kiint. 
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sekä Pukinmäen—Fallkullan suunnalla oleva, Lepistölle vuokrattu asunto joko tila-
päistä metsänvartijaa tai perheellistä metsätyöntekijää varten. Rakennusten korjauk-
siin ja kunnossapitoon tarvittavat varat päätettiin osoittaa myöhemmin. 

Metsätalousosaston valokuvakokoelma. Metsätalousosasto oikeutettiin ostamaan 
metsänhoitaja T. Ranckenilta 40 valokuvaa 150 mk:n kappalehinnasta, yhteensä 6 000 
mk:sta. Sittemmin päätettiin 2) osaston perus valokuvakokoelmaa laajentaa 200 väri-
heijastuskuvaa ja 200 tavallista valokuvaa käsittäväksi kokoelmaksi ostamalla metsän-
hoitaja Ranckenilta väriheijastuskuvia 200 mk:n kappalehinnasta ja valokuvia 100 
mk:n kappalehinnasta. Kuviin tuli metsätalousosastolla olla täydet käyttöoikeudet ja 
myöskin filmien ja negatiivilevyjen, joihin metsänhoitaja Ranckenilla myös oli käyttö-
oikeus, tuli olla metsätalousosaston hallussa sen kokoelmissa. Määräraha, enintään 
20 000 mk, päätettiin suorittaa kiinteistölautakunnan käyttövaroista. 

Kaupungin halkotoimistolle luovutettavan puutavaran hinta. Metsätalousosasto oikeu-
tettiin 3) perimään maksu kaupungin halkotoimistolta sen oman ilmoituksen mukaan 
Bengtsärin alueelta tuoreista puista hakkaamistaan haloista. 

Soran jakelu. Kaupungin soranottopaikoista tapahtuvan soran jakelun valvonnan 
järjestämiseksi päätettiin4) palkata toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun 
tilapäinen, kaupunginmetsänhoitajan ohjeiden mukaan toimiva metsänvartija. 

Päätettiin5), että v:n 1949 alusta lukien soraa ei luovuteta muuhun kuin kaupun-
gin omaan tarpeeseen. 

Soran eri laatujen hinnat vahvistettiin6). 
Vuoden aikana myönnettin 7) eräitä lupia soran ottoon. 
Kivien louhinta. Vuoden aikana myönnettin8) useita lupia kivien louhintaa varten. 
Fiskodlingens vänner nimisen yhdistyksen toiminnan tukemiseksi kertomusvuoden 

talousarviossa varattu 50 000 mk:n määräraha päätettiin9) jättää yhdistyksen käy-
tettäväksi. 

Naistyövoiman tilapäinen käyttö metsätalousosaston töissä. Kaupunginmetsänhoitaja 
oikeutettiin10) ottamaan metsätalousosaston tilapäiseen työhön väliaikaisesti 2 viikon 
ajaksi 40 rakennustoimiston puisto-osaston töistä tilapäisesti vapautuvaa naista ja osoi-
tettiin heidän palkkaukseensa ja työnsä järjestelykuluihin 175 000 mk osaston tilapäisen 
työvoiman määrärahasta sekä 15 000 mk osaston työvälineiden hankinnan ja kunnossapi-
don määrärahasta tarvittavien työvälineiden hankkimiseen. 

Lisätyön korvaaminen. Kaupungin metsätyönjohtajalle O. E. Töyrylle päätettiin n ) 
suorittaa metsätöiden tarvikehuollon aiheuttamasta lisätyöstä korvausta 2 000 mk kuu-
kaudelta 5 kuukauden ajalta marraskuun 15 pistä 1947 lukien. 

Teho-pakkausten maksuton jakelu. Lautakunta päätti12) oikeuttaa maa- ja metsäta-
lousjaoston jakamaan ilmaisina lahjapaketteina Teho-pakkaukset vaaditut työtulokset 
suorittaneille työntekijöilleen tammikuun 1 pistä 1946 lukien. 

Joulukuusien hinnat. Kaupungin metsistä myytävien joulukuusien hinnat vahvis-
tettiin13). 

Talousarvio. Ehdotus metsätalousosaston talousarvioksi viksi 1948 hyväksyttiin14). 
Käyttövarat. Lautakunnan käyttövaroista myönnettiin mm. 80 000 mk kaupungin 

soranottopaikkojen puomitusta varten 15). 
Esitys kaupunginhallitukselle tehtiin mm. määrärahan myöntämisestä metsätöiden 

huollon rahoittamiseen 16). 
Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka koskivat mm.i kalan-

istutusta Pirttimäen ulkoilualueen järviin 17), sekä Haagan ampumarata-alueen käyt-
töä 18). 
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