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työnjohtajan viran palkkaluokan korottamista1), vanhojen rakennusten purkamista ja 
pois siirtämistä 2), vapautusta O. Leppiojan maksettavaksi määrätystä korvauksesta 3), 
Pitäjänmäellä sattuneen ladon palon korvaamista 4) sekä Talin kartanon päärakennuksen 
korjaamista ja kunnostamista 5). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: Talin 
golfkentän vuokraamista Helsingin golf klubille6), Tervalammen työlaitoksen johtajan 
maanvuokrausanomusta7), autonkulj. T. Puurusen vapauttamista autovaurion korvaa-
misesta 8). 

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Maanviljelijä G. Olemuksen vuokra-alue. Maanviljelijä G. Olemukselle päätettiin 9) 
vuokrata 6 000 mk:n vuokrasta kesäkaudeksi 0.537 ha viljelysmaata sekä laidunta Oy. 
Hiekka toiminimeltä ostetusta alueesta. Laidunkauden alkaessa oli tarkistettava, ettei 
laitumeksi tullut metsästä sellaisia kohtia, joissa oli taimistoja. 

Muutos Malmin sähkölaitoksen sähkölinjasopimukseen. Lautakunta päätti10) poistaa 
Malmin sähkölaitoksen kanssa tehtävästä sähkölinjasopimuksesta 8. kohdan, jonka mu-
kaan kaupungilla oli oikeus, jos se halusi, irtisanomisen jälkeen lunastaa johto irtisano-
misen aikaan arvioitavasta, johdon teknillistä arvoa vastaavasta hinnasta. 

Metsätalousosaston hoitoon määrätyt tilat. Kiinteistölautakunta määräsi u ) metsä-
talousosaston hoitoon Etelä-Kaarelassa sijaitsevasta Björkbackan tilasta RN 23 2.3 ha:n 
suuruisen alueen sekä Helsingin maalaiskunnan Tikkurilan kylästä seuraavat tilat: 
Hiekka RN l57, Hiekka 2 RN l65, Hiekka 1 RN l67, Hiekka 3 RN 345, N:o 1 RN 575, 
N:o 2 RN 597, N:o 3 RN 579, N:o 6 RN 581, N:o 7 RN 583 ja N:o 8 RN 585. 

Laajalahden laidunmaiden vuokraaminen. Laajalahdesta päätettiin vuokrata kesä-
kaudeksi laitumena käytettäväksi maanviljelijä T. Ekqvistille 3 ha:n suuruinen alue 
3 000 mk:n vuokrasta12) ja Helsingin varuskuntapataljoonalle entinen hevoslaitumensa 
hiukan supistettuna 25 000 mk:n vuokrasta 13). Viimeksi mainitulle päätettiin 14) lisäksi 
vuokrata sama laidunalue kesäkaudeksi 1951 sekä Laajalahden korttelin n:o 28 tontit 
n:o 3 ja 4 yhteensä 30 000 mk:n vuokrasta, johon oli tehtävä indeksitarkistus kesäkuussa 
1951. 

Haltijavuoren alueen muodostaminen ulkoilualueeksi. Kaupunginvaltuuston tammi-
kuun 25 p:nä tekemän päätöksen mukaisesti15) kiinteistölautakunta antoi metsätalous-
osaston tehtäväksi16) yhteistoimin urheilu- ja retkeilytoimiston kanssa laatia ehdotuksen 
Haltiavuoren alueelle suunniteltavasta ulkoilualueesta. 

V anhankaupunginlahden luonnonsuojelutoimenpiteiden väliaikainen järjestäminen. 
Lautakunta päätti1 7) määrätä kaupunginmetsänhoitajan E. E. Erkkilän hoitamaan kau-
punginhallituksen päätöksen mukaisesti Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelutoimen-
piteiden valvontaa toistaiseksi ja samalla siirtää soutuveneen ja kieltotaulut metsätalous-
osaston hallintaan. 

Metsästysoikeudet. Merilinnustajat, Lauttasaaren merilintusuojeluyhdistys, Helsin-
gin kala- ja erätoverit sekä Helsingin palomiesten metsästysseura nimisille yhdistyksille 
päätettiin18) myöntää syysmetsästyslupa kaupungin omistamille ulkosaarille ja-luodoille 
sekä niiden välisille vesialueille lokakuun 1 p:stä joulukuun 31 p:ään vuodeksi kerrallaan, 
mut ta enintään viideksi vuodeksi, ellei oikeutta kaupungin taholta peruutettu viimeistään 
metsästyskautta edeltäneen syyskuun 10 p:nä. Metsästysluvasta perittiin 1 500 mk:n 
vuotuinen korvaus. 

Lauttasaaren merilintusuoj eluyhdistykselle myönnettiin myös lupa kevätmetsästyk-
seen eräillä ulkosaarilla ja -luodoilla kertomusvuoden toukokuun 20 p:ään saakka ja myo-

Kiint. lautak. 27 p. helmik. 428 §, maa- ja metsätalousj. 17 p. helmik. 9 §. — 2) Kiint. 
lautak. 20 p. maalisk. 582 §, 9 p. lokak. 1 831 §, maa- ja metsätalousj. 29 p. syysk. 51 §. — 
3) Kiint. lautak. 27 p. maalisk. 636 §. — 4) S:n 22 p. toukok. 1 058 §. — 5) S:n 5 p. kesäk. 
1 165 §. — 6) S:n 15 p. toukok. 999 §. — 7) S:n 14 p. elok. 1 442 §. — 8) S:n 28 p. elok. 
1 515 §. — 9) S:n 17 p. huhtik. 751 §. — 10) S:n 30 p. tammik. 199 §. — 1X) S:n 30 p. tammik. 
183 §, 8 p. toukok. 922 §. — 12) S:n 15 p. toukok. 1 003 §. — 13) S:n 15 p. toukok. 1 004 §. — 
14) S:n 11 p. syysk. 1 638 §. — 15) Ks. tämän kert. I osan. s. 52. — 16) Kiint. lautak. 6 p. helmik. 
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hemmin vuodeksi kerrallaan, enintään viideksi vuodeksi, huhtikuun 1 p:n ja toukokuun 
20 p:n väliseksi ajaksi samoin ehdolla, että lupa jatkui vuoden eteenpäin ellei sitä kau-
pungin taholta peruutettu viimeistään metsästyskautta edeltäneen maaliskuun 15 p:nä. 
Kevätmetsästyksen luvasta perittiin 1 000 mk:n vuotuinen korvaus. 

Metsästysyhdistysten jäsenten velvollisuus oli valvoa, ettei metsästysalueella tapah-
tunut luvatonta metsästystä ja että pesivää riistaa suojeltiin. 

Kalastusoikeudet. Kertomusvuoden ajaksi myönnettiin seuraavat kalastusoikeudet: 
kalastaja A. V. Kortelaiselle Bredvikin tilan vesialueeseen 2 000 mk:n korvauksesta1), 
kalastaja O. Liljeströmille Albergan tilaan RN 2748, l86 ja l87 kuuluviin vesialueisiin 1 000 
mk:n korvauksesta 2), sekä kalastaja V. Janssonille Leppävaaran kartanoon RN 2664 

kuuluvaan vesialueeseen 3). 
Myönnettyihin oikeuksiin liittyi ehto, että kalastajien oli avustettava kalan viljelys-

työssä ja annettava kaikkea mahdollista apua tohtori E. Halmeelle kalavesien tutki-
muksen toimeenpanossa. 

Kaupungin kalavesiä koskeva tutkimus. Päätettiin 4) myöntää Kalataloussäätiölle lyk-
käystä tutkimuksen toteuttamista varten elokuun 31 p:ään 1951 asti, johon mennessä 
käsikirjoituksen tuli olla valmiina. Kaupunginhallituksen alistettua kysymyksen tut-
kittavakseen lähetettiin sille asiasta selvitys sekä tohtori E. Halmeen lykkäysanomusta 
koskeva kirjelmä. 

Metsävalistuskurssit. Merkittiin5), että kansakoulu viranomaisten kanssa käytyjen 
neuvottelujen tuloksena aloitettiin metsävalistuskurssit kaupungin kansakoulunopetta-
jille. Professori Söyrinki piti ensimmäisen luennon maaliskuun 22 p:nä Aleksis Kiven 
koulussa ja luennot jatkuivat kevätlukukauden eri kouluissa suomenkielisille opettajille. 
Kiinteistölautakunnan jäsenillä ja virkailijoilla oli tilaisuus käydä jossakin kurssitilai-
suudessa. 

Metsien suojelun mainostusta. Metsätalousosaston kuorma-auto luovutettiin6) metsä-
tieteen ylioppilaiden maaliskuun 28 p:nä järjestämään mainoskulkueeseen sillä ehdolla, 
että kulkueessa tehtiin kaupungin metsien suojelemiseen tähtäävää näkyvää mainostusta. 

Metsätalousosasto osallistui7) myöskin maaliskuun 26 p:n ja huhtikuun 1 p:n välisenä 
aikana järjestettyyn näyttelyyn »Luonto kutsuu — Naturen kallar» toimittamalla sinne 
metsien ja riistan suojelua koskevia valistustauluja. 

Kalastusseurojen ja kalastajien neuvottelutilaisuus järjestettiin 8) Hotelli Helsinkiin 
huhtikuun 5 p:nä. Tilaisuuden tarkoituksena oli yhteistoiminnan aikaansaaminen kalas-
tusolojen järjestämiseksi kaupungin alueella. 

Yhdistysten avustukset. Suomenlinnan eränkävijät ja Fiskodlingens vänner yhdis-
tyksille myönnettiin 9) kalanviljelys- ja hoitoavustusta kummallekin 50 000 mk. 

Puiden varaaminen rodun jalostustarkoituksiin. Metsäpuiden rödunj alostussäätiö 
oikeutettiin10) varaamaan ja merkitsemään Käpylän yhteiskoulun pihalla kasvavat 
triphoidiset haavat rodunjalostuksen kantapuiksi. 

Oikeus pylväslinjan rakentamiseen. Helsingin lennätin- ja puhelinpiirille myönnet-
tiin11) oikeus pylväslinjan rakentamiseen Malmilta Pukinmäelle 650 mk:n indeksiin sido-
tusta vuotuiskorvauksesta. 

Kaupungin alueiden käyttäminen sotaharjoituksiin. Maasotakoululle myönnettiin12) 
oikeus käyttää kaupungin alueita Malmin ampumaradan—Mosaholman maastossa jär-
jestettävien sotaharjoitusten aikana joulukuun 7 p:stä 12 p:ään. 

Hyppyrimäen rakentaminen Laajalahteen. Voimistelu- ja urheiluseura Laajalahden 
Virille myönnettiin13) oikeus rakentaa hyppyrimäki Laajalahteen ns. Taivaskalliolle sillä 
ehdolla, että oikeus peruutettaisiin, jos asemakaavalliset syyt sitä vaatisivat, ja että met-
sää oli raivattava metsätalousosaston määräämällä tavalla. 

Räntan niminen saari. Kalatukkuliike A. Vainiolle myönnettiin 14) oikeus käyttää 
Räntan nimistä luotoa silakan kuivaamiseen toukokuun 15 p:stä kesäkuun 30 p:ään 2 000 
mk:n korvauksesta. 

!) Kiint. lautak. 30 p. tammik. 203 §. — 2) S:n 30 p. tammik. 204 §. — 3) S:n 30 p. tammik. 
205 §. — 4) S:n 11 p. syysk. 1637 §, 25 p. syysk. 1719 §. — 5) S:n 27 p. maalisk. 638 §. — 
6) S:n 20 p. maalisk. 587 §. — 7) S:n 20 p. maalisk. 588 §. — 8) S:n 27 p. maalisk. 639 §. — 
9) S:n 4 p. jouluk. 2 207 §. — 10) S:n 15 p. toukok. 1 005 §. — S:n 17 p. huhtik. 756 §, 15 p. 
toukok. 998 §. — 12) S:n 27 p. marrask. 2 150 §. — 13) S:n 13 p. helmik. 328 §. —1 4) S:n 15 p. 
toukok. 1 001 §. 
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Lupa liitolentoharjoitusten järjestämiseen. Vallilan kerhokeskukselle myönnettiin1) 
lupa järjestää liitolentoharjoituksia Vanhankaupungin lahdella sillä ehdolla, että lahden 
korteikot jäivät käytettävän alueen ulkopuolelle. 

Ulkoiluleirien järjestämisluvat. Myönnettiin kahdessa tapauksessa lupa leirin järjes-
tämiseen kesäaikana Vantaan Pitkäkosken rantametsikköön 2). 

Hakkuujätteiden keräysluvat. Metsänvartijat oikeutettiin 3) antamaan lupia kuukau-
deksi kerrallaan hakkuujätteiden keräämiseen määrätyiltä metsäalueilta. Luvasta perit-
tiin 100 mk ja maksukuitti oli lupatodistuksena. 

Kivien louhimiseen määrätystä kuutiohinnasta myönnettiin 4) kertomusvuoden aikana 
useita lupia. 

Soran ja hiekan ottoon kaupungin soranottopaikoista ja hiekkakuopista myönnettiin 5) 
lupia vuoden aikana. 

Mudan ottoon Tattarisuolta myönnettiin6) lupa Itä-Pakilan siirtolapuutarhayhdis-
tykselle. 

Variksien ampumiseen kaupungin mailta myönnettiin 7) useita lupia. 
Hyväksyttyjä piirustuksia. Vuoden aikana hyväksyttiin mm. saunarakennuksen pii-

rustukset Pakilan Löfkulia nimiselle tilalle 8) sekä pienoisrakennuksen, eli ns. Kämpän 
piirustukset9). 

V :n 1949 metsänhakkausilmoitus. Metsänhoitolautakunnalle päätettiin10) lähettää 
yksityismetsälain mukainen metsänhakkausilmoitus kaupungin metsissä v. 1949 toteute-
tuista hakkuista. 

Käyttövarat. Kiinteistölautakunta myönsi käyttövaroistaan mm. lehdistön edustajille 
järjestettyä kahvitarjoilua varten 2 108 mk11) sekä metsätalousosaston työntekijäin sai-
rauslomakorvauksiin 100 067 mk 12). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin mm. asioista, jotka koskivat: Toivoniemen 
tilan maista eroitetuille tiloille jääneiden puiden lunastushinnan perimistä13), puiden 
varaamista rodunjalostustarkoituksiin14) ja sähkölinjakadun avaamista Meilahteen15). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: kaupungin 
alueen kalavesissä kalastamista koskevien sääntöjen muuttamista16), soran luovuttamista 
tiehoitokunnille kaupungin kuopista17), kalastuksen ja metsästyksen toimintamuotojen 
kehittämistä18), kaupungin omistamalle maalle Nikkilään rakennettavan muuntamon 
paikkaa1 9), Malmin lentokentän lähestymissektoreissa suoritettavia järjestelyjä20), 
Munkkiniemen raitiotielinjan päätesilmukassa kasvavan tammen rauhoittamista21), 
kaupungin metsistä kerättävää jätepuutavaraa ja metsien suojelun propagandaa22), 
näkötornin ja havaintopolun rakentamista Vanhankaupunginlahdelle 23), Suomen sieni-
seuran apuraha-anomusta24) sekä kaupungin metsien siistimistä25). 

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan- ja tonttijaon muutokset. Kaupunginhallitukselle päätettiin puoltaa 
asemakaavan- ja tonttijaon muutoksia, jotka koskivat 2. kaupunginosan korttelin n:o 35 
tonttia n:o 4 26), korttelin n:o 37 tontteja n:o 11 ja 13 27) sekä korttelin n:o 95a tonttia 
n:o 1 28); 3. kaupunginosan korttelin n:o 53 tonttia n:o 13 29), korttelin n:o 54 tonttia 
n:o 10 30) sekä korttelin n:o 56 tontteja n:o 1 ja 19 31); 4. kaupunginosan korttelin n:o 71 32) 

!) Kiint. lautak. 6 p. helmik. 270 §. — 2) S:n 28 p. elok. 1 517, 1 518 §. — 3) S:n 13 p. mar-
rask. 2 054 §.· — 4) 16 p. tammik. 89 §, 30 p. tammik. 201 §, 15 p. toukok. 1 008 §, 19 p. kesåk. 
1 255 §, 3 p. heinåk. 1 303 §, 28 p. elok. 1 519 §, 4 p. syysk. 1 581 §, 18 p. syysk. 1 682 §, 2 p. 
lokak. 1 781 §, 20 p. marrask. 2 099 §. — 5) S:n 17 p. huhtik. 759 §, 15 p. toukok. 1 000 §, 16 p. 
lokak. 1 876 ja 1 877 §. — 6) S:n 12 p. kesåk. 1 213 §. — 7) S:n 13 p. helmik. 327 §, 6 p. maa-
lisk. 488 ja 489 §, 20 p. maalisk. 584—585 §. — 8) S:n 25 p. syysk 1 739 §. — 9) S:n 16 p. lo-
kak. 1 879 §. — 10) S:n 17 p. huhtik. 750 §. — n ) S:n 15 p. toukok. 1 007 §. — 12) S:n 16 p. 
tammik. 90 §, 30 p. tammik. 202 §, 27 p. maalisk. 637 §, 17 p. huhtik. 752 §, 17 p. huhtik. 
753 §, 30 p. toukok. 1 107 §, 4 p. syysk. 1 580 §, 16 p. lokak. 1 875 §, 30 p. lokak. 1 965 §, 
20 p. marrask. 2 097 §. — 13) S:n 30 p. tammik. 200 §. — 14) S:n 15 p. toukok. 1 006 §. — 
15) S:n 19 p. kesåk. 1 256 §. — 16) S:n 17 p. huhtik. 755 §. — 17) S:n 17 p. huhtik. 758 §. — 
28) S:n 30 p. toukok. 1 105 §. — 19) S:n 31 p. heinåk. 1 400 §. — 20) S:n 14 p. elok. 1 444 §. — 
21) S:n 28 p. elok. 1 520 §. — 22) S:n 11 p. syysk. 2 053 §. — 23) S:n 11 p. syysk. 1 636 §. — 
24) S:n 11 p. syysk. 1 639 §. — 25) S:n 13 p. marrask. 2 053 §. — 26) S:n 4 p. jouluk. 2 211 §. — 
27) S:n 28 p. elok. 1 526 §. — 38) S:n 5 p. toukok. 1 020 §. — 29) S:n 5 p. kesåk. 1 169 §. — 
30) S:n 27 p. helmik. 442 §. — 31) S:n 6 p. maalisk. 491 §. — 32) S:n 28 p. elok. 1 528 §. 


