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to-osakeyhtiölle varatun tontin arviohinnan alentamista (1.1Ö. 1581 §), Mau-
nulan Pienasunnot oy:n pihamaiden kunnostamista (8.10. 1619 §), jatketfun, mak-
sunlykkäyksen myöntämistä Hämäläisten Talo oyslle (15.10. 1683 §), kiinteis-
töjen ostamista (22.10. 1723 i. 3.12. 2038 §,17.12. 2145, 2151 ja 215? §), 
Koskelantie 29-30 -nimisen yhtiön katuosuuksien kunnostamista < (29.10. 1760 §), 
sähköaseman rakentamista Kruununhakaan (5.11. 1806 §), maksamattomien vuok- -
rien pakkoperintää Laajalahden entisiltä vuokramiehilta (5.11. 1620 §), Ha-
kan asunto oy. Sato n:o 1 ja 4 -nimisten yhtiöiden tontin vuokrien korotta-
mista (5.11. 1821 §), Vesilinnanmäen ympäristön asukkaiden valitp.s"|;a tivolin 
tuottamasta häiriöstä (3.12. 2031 §), -korttelin n:o 369 kunnostamista (17.12. 
2149 §) «sekä omakotirakennusten välipohjarakennetta (3onttij. 13.10^ 473 

Maistraatille annettiin lausunto erään katualueen kunnossapitovelvollisuus 
desta (12.2. 277 , maanalaisten "bensiinisäiliöiden sijoittamisesta (2.4. 
561 §, 2.8. 1208 §, 13.8. 1288 §, 1.10. 1570'§) r työ- ja varastorakennuksen rakentamisesta Valkosaaren veneveistämöalueelle (8.10. 1631 §) sekä' Sotailnva-
liidien Veljesliiton Lauttasaaren saunarakennuksen ja ruokailuparakin muutos-
piirustuksista (19.11. 1935 §). 

Satamalautakunnalle -annettiin lausunto varastoalueiden järjestämisestä 
Ruoholahdesta irtisanotuille vuokraajille (19.2. 328 §). 

3. Kiinteistölautakunnan maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Maatalousosaston toimistorakennus. Päätettiin (maa- ja metsätj. 17.1. 5 §) 
hyväksyä talo-osaston suunnitelma, jonka mukaan maatalousosaston toimisto si-
joitettiin kaupunginargronomin asuntona ja osaston toimistona käytetyn!'raken-
nuksen yläkertaan ja kaupunginagronomin virkahuoneeksi jätettiin alak&t^a^ta 
huone ja eteinen. Maatalousosasto oikeutettiin (maa- ja metsätj. 13.3. 13 §) 
lisäksi ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin toimiston piharakennuksen uu-
simiseksi rakennustoimiston talorakennusosaston esittämällä tavalla kertomus-
vuoden aikana. Kaupunginhallitus suostui (19.3. 517 §; maa- ja metsätj. 13.3. 
14 §, 11.5. 30 §) siihen, että vanha piharakennus saatiin purkaa ja käyttö-
kelpoiset rakennusaineet käyttää uudisrakennukseen. Lisäksi päätettiin (maa-
ja metsätj. 11.5. 34 §) rakennuttaa uusi haJoituskaivo putkistoineen toimis-
torakennusta varten. 

Kaarelan tila. Kaarelan tilan vuokran määräämisessä päätettiin (maa- ja 
metsätj. 2.10. 86 §; kiint.ltk. 15.10..1687 §) noudattaa laskutapaa, jonka 
mukaan tammikuussa erääntyvän vuokran suuruus perustuu maatalousministeriön 
edellisenä vuonna vahvistamiin viljan hintoihin, ja että vuokra-ajalta lii-
kaa peritty määrä huomioidaan vähennyksenä aina kuluvan vuoden vuokraa las-
kettaessa. 

Tonttiosastolle päätettiin (maa- ja metsätj. 30.11. 125 §) esittää, että 
Kaarelan tilasta varattaisiin osa valtion maatalouskoneiden koelaitoksen^ 
käyttöön koetilaksi, mutta osa jätettäisiin kaupungin omaan käyttöön toistai-
seksi Kaarelan viljelysten takia. 

Pauligin teoll isuusyhtiön ja tilanhoitaja 0. Gauffinin maanvuokrausten 
järjestely. Päätettiin (12.11, 1885 §) merkitä Pauligin teollisuusyhtiölle 
Vartiokylästä Botbyskog RN 220? , Torsäng RN 2291 ja Huldastal RN 2̂ 93 nimi-
sistä tiloista vuokrattua noin 19.06 ha:n suuruista aluetta sekä tilanhoita-
ja 0. G-auffinille samasta kylästä Orrba.cka RN 2294f Björkholmen RN 22^2 ja 
Skogland RN 22?5 -nimisistä tiloista vuokrattua noin 8 .75 ha:n suuruista aluet-
ta koskevat vuokrasopimukset päättyviksi joulukuun 31 p:nä. Samalla päätettiin 
vuokrata tilanhoitaja 0. Gauffinille tammikuun 1 pistä 1952 alkaen viideksi 
vuodeksi Vartiokylän kylässä olevista Torsäng, Björkholmen, Huldastal, Orr-
backa ja Skogland -tiloista sekä Johannesbäok RN 2 2 ? ' -nimisestä tilasta yh-
teensä 23.65 ha peltoa, O.55 ha tonttimaata ja 3.80 ha laidunta yhteisestä 
140 000 mk:n, puolivuosittain etukäteen maksettavasta vuosivuokrasta, mikä 
oli huhtikuun 1 p:stä 1952 alkaen riippuvainen elinkustannusindeksistä perus-
vuokrana 12 725 mk. Tavanomaisten vuokraehtojen lisäksi oli noudatettava seu-
raavia ehtoja: vuokraaja oli oikeutettu pitämään edelleen vuokra-aluee11a 
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olevan Pauligin teollisuus yhtiön omistaman asuinrakennuksen, parakin ja sau-
nan sekä sähkö- ja puhelinjohdot; vuokraaja sai sopia mainitun yhtiön kans-
sa alueella olevan irtaimiston, hedelmäpuiden, marjapensaiden yms. pysyttämi-
sestä paikoillaan. 

Malmin sähkölaitoksen muuntajien paikat. Malmin sähkölaitokselle päätet-
tiin (21.5· -870 ja 871 §) vuokrata muuntajien paikoiksi puoli aaria Pukin-
mäeltä Boxbaokan tilasta EN 1163 ja Tapanilasta Rasmuksen tilasta RN l

l63f 
molemmat^kesäkuun 1 p:stä alkaen kahden kuukauden irtisanomisajoin ja 200 mk:n 
vuosivuokrasta, joka on huhtikuun lp:stä 1952 sidottu elinkustannusindeksiin. 

Vartiokylän vanha myllyrakennus ja ns. Vanha torppa. Oy. Suonien filmiteol-
lisuus -nimiselle yhtiölle päätettiin (maa- ja metsätj. 21.6. 54 §) vuokrata 
heinäkuun 1 ¿:stä alkaen toistaiseksi kahden kuukauden irtisanomisajoin Var-
tiokylän vanha myllyrakennus 5 000 mk:n kuukausivuokrasta tavanmukaisin eh-
doin sekä lisäehdoilla, että varastoinnin oli oltava tulenarkojen aineiden 
varastossa pidosta annettujen asetusten mukaista, mikäli tällaisia aineita 
tultaisiin varastoimaan, sekä että vuokraajan oli vakuutettava rakennus sen 
täydestä arvosta. 

Työntekijä A. Nybergille päätettiin (8.10. 1637 §) vuokrata Vartiokylästä 
ns. Vanhan torpan rakennukset ja 0.10 ha tonttimaata viiden vuoden ajaksi 
tammikuun 1 p:stä 1952 alkaen, 7 200 mk:n vuosivuokrasta, mikä oli maksetta-
va puolivuosittain etukäteen ja mikä oli riippuvainen elinkustannusindeksis-
tä perusvuokrana 720 mk. Uiko- ja sisäkorjaukset jäivät vuokralaisen suori-
tettaviksi. 

Bredbackan vuoren kalliosuoja. Päätettiin (maa- ja metsätj. 13.3. 11, 21 
ja 25 §) merkitä E.E. Malminen oy:n vuokrasopimus Mellunkylässä sijaitsevan 
Bredbackan vuoren kalliosuojaan n:o 4 päättyneeksi maaliskuun 31 p:nä ja 
vuokrata se Ilotulitus oy:lie huhtikuun 1 psstä 'alkaen 2 kk:n irtisanomis-
ajoin 1 680 mk:n kuukausivuokrasta. Maalarimestarien oy:lie päätettiin vuok-
rata kalliosuoja n:o 3 samasta päivästä ja samasta vuokrasta kuukauden irti-
sanomisa join. Vuokraajien, jotka varastoivat kalliosuojiin tulenarkoja ai-
neita, oli huolehdittava ja vastattava siitä, että varastointi on voimassa-
olevien asetusten ja säännösten mukaista. 

Vuokralle annetut viljelyspalstat. Kertomusvuoden aikana annettiin vuok-
ralle seuraavat viljelyspalstat: 

A l u e Vuokraaja Vuokra-
vuosi 

Vuosi-
vuokra, 

mk 

Alberga RN 2^4, ±.20 ha Työntekijä J. Mero1) 1951 7 000 

" " peltoa 22.78 ha 
laidunta 23 ha 

ja Maanviljelijä J.Kukkamspci 1952 152 000 

Haaga, peltoa 6.85 ha ja laidun-
ta 1.60 ha 

Maanviljelijä V. Saari-
salmi 3) 

tl 30 000 

11 RN l139 , 3.15 ha Ajuri S. Hanhinen 4) II 12 000 

" Ut-Grejus RN 31, 7a Ajuri K.P.Cederberg 5) 1951 1 000 

Herttoniemi, Mäkelä RN 43, 
yht. 4.65 ha 

Maataloustyönjohtaja 
P. Sahala 6) 1952 18 000 

Herttoniemi, Mäkelä RN 43,0. 55 ha Valtion margariinitehdas?) 1951 2 000 
11 RN 51T, n. 4 ha U.ja P. Levander®) 1952 16 000 

Malmi, yht. O.69 ha Rouva A. Tiainen9) II 4 000 
M Brusas RN 6 93, 0.05 ha Tarkastaja 0.Levander 1°) tl 1 000 

» Dal RN 6 T 2, 2a Tehtailija A. Falck11) M 300 
«. .. 5a Työntekijä K.Kavonius12) tl 750 

" Filpus, 1.25 ha Ulosottomies A.Nieminen 13) 1951 . 8 000 

1) Maa- ja metsätj. 21.6. 51 §. - 2) Sm 2.10. 75 ja 76 §. - 3) Kiint.ltk. 19.11. 1942 §. 
- 4) Sm 19.11. 1943 §. - 5) Maa- ja metsätj. 11.5. 37 §. - 6) Sm 6.11. 100 §. - 7) Sm 
11.5. 32 §, 21.6. 58 §. - 8) S,n 6.11. 96 §. - 9) S,n 6.11. 104 §. - 10) S,n 30.11. 124 §; 
- 11) Stn 30.11. 121 §. - 12) Sm 30.11. 127 §. - 13) Sm 11.5. 28 §. -
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Vuokraaj a Vuokra- Vuosi-
A l u e Vuokraaj a vuosi vuokra, 

mk 

Malmi, Karls RN 1 , 0 .07 ha Työntekijä 0.Nummelin 1) 1 9 5 2 1 0 0 0 

Sonaby RN 5 , 0 , 3 0 ha Työntekijä A.Levänen 2) 1 9 5 1 1 5 0 0 

Stensböle RN 1 , 4 .32 ha Pienviljelijä H. Täcken-
ström 3) 1 1 
Pienviljelijä H. Täcken-
ström 3) 1 tl 20 0 0 0 

11 Sunnuntaipalstoilta 3 . 4 ha Hallikauppias E.Helppi 4) 1 9 5 2 1 7 0 0 0 

" tiloista Pähls,Pehrs ja Maanviljelijä W. Boll-
1 8 Stensböle yht. 4 .55 ha ström 5) II 1 8 0 0 0 

Malmilta,Pukinmäeltä ja Viikin- Maanviljelijä G.Öhrnberg 6) n 40 0 0 0 
mäeltä yht. 9.47 ha 

Työntekijä E.W.Lindfors 7) Mellunkylä,Bredbacka RN 459 ,0.75 ha Työntekijä E.W.Lindfors 7) 1 9 5 1 6 0 0 0 

Munkkiniemi RN 1, 0.40 ha Herra 0. Vennola 11 6 0 0 0 

" RN .ln44 f o.57 ha Professori J.Jännes 9) 1952 7 0 0 0 

Oulunkylä,peltoa 30.15 ha ja Maanviljelijä R.Lindbäck tl 150 0 0 0 
laidunta 2.05 ha 1.0J 

11 Nybondas RN 5 \ I .65 ha Insinööri V. Kärvonen ja 
varatuomari V.L.Roiha 11) 

11 Nybondas RN 5 \ I .65 ha Insinööri V. Kärvonen ja 
varatuomari V.L.Roiha 11) tt 14 0 0 0 

" RN 6 , 1.60 ha Kirvesmies M. Hyyhö 12) 11 13 000 

" " peltoa 8.55 ha ja Toivolan koulukoti^) tl 55 000 
laidunta 1.35 ha 

Katsastaja Y. Hietanen^ Pakila ,Murmästars RN 239, 2.70 ha Katsastaja Y. Hietanen^ tl 15 000 

" Nystugan RN 3 2 4 3, 2.40 ha Työntekijä V. Hantula15) tl - 17 000 

" tiloista Lemminkäinen ja Työntekijä K* Logren 16) tt 1 500 
Ehtootvähti yht. 0.15 ha 

Tapanila,RN 8139 ja RN l^yht.O^O Vanginvartija J. Luukko¿7) II 2 5 0 0 

" Saksantarha RN 131^ Perheenäidit yhdistys***) 1951 5 000 

Viikinmäki RN 24, 0.35 ha Puutarhuri E. Lång tl 2 500 

" » 2.10 ha Työntekijä K.Levander20) I» 9 000 

Edellä olevassa taulukossa olevista vuokrasopimuksista mainittakoon li-
säksi seuraavaa: 

Vuokravuoden päättymisen jälkeen jatkuivat vuokrasopimukset vuoden kerral-
laan 2 kuukauden irtisanomisajoin· Vuosivuokra oli huhtikuun 1 psstä 1952 si-
dottu elinkustannusindeksiin määrätyin perusvuokrin. 

Teiden.leventämisen ja asemakaavasuunnitelmien toteuttamisen vuoksi J.Kuk-
kamäen, V. Saarisalmen, S. Hanhisen, U. ja P. Levanderin, 0. Nummelinin, 
W. Bollströmin, G. öhrnbergin, R. Lindbäckin, Toivolan koulukodin, Y. Hieta-
sen, V. Hantulan, K. Logrenin ja E. Lángin vuokrasopimuksia tehtäessä sanot-
tiin aikaisemmin voimassa ollut sopimus irti. 

Maanviljelijä J. Kukkamäen vuokrasopimukseen kuului maiden lisäksi Etulan 
ja Takalan asuinrakennukset, talli, talli vaja, puimala, sauna, riihirakennus 
ja kaksi puuvajaa. 

Maanviljelijä V. Saarisalmen vuokrasopimukseen liittyi ehto, että vuokraa-
jan oli kesannoitava Pinnängin ja Lill-Me¿länsin tilojen maista 4.95ha se-
kä raivattava pensaat iunTiae.en ojista v?n 1952 aikana. 

1) Maa* ja metsätj. 6.11. 97 ja 98 $. - 2) Stn 11.5· 27 §· - 3) Stn 13.3. 20 §. -
4) Stn 30.11. 115 §· - 5) Sm 2.10. 72 ja 73 §. - 6) 2.10. 77 ja JQ §. - 7) Stn 11.5. 
38 §* - 8) Stn 11 .5 . 35 §· - 9) Sin 2 .10 . 82 § . - 10) S«n 6 .11 . 101 ja 107 § . - l i ) Stn 
6 .11 . 106 § . - 12) Stn 6 .11. 105 $ . - 13) Stn 30 .11 . 116 jet 117 § · - 14) Stn 30 .11 . 
120 § . - 15) Stn 6 .11 . 94 ja 95 $ · - 16) Stn 6 .11 . 92 ja 93 § . - J . 7 ) Sm 6 . 1 1 . 102 § ) . -
18) Stn 11 .5 . 39 § . - 19) Stn 21 .6 . 56 § . - 20) Stn 13.3* 10 §* 
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Ajuri S. Hanhisen uuteen sopimukseen liittyi ehto, että hänen oli uusit-
tava ojitus entisen vuokra-alueensa ja suunnitellun tiemaan välisellä alueel-
la ja raivattava samoin pensaat juurineen v:n 1952 aikana. 

Maanviljelijä G-. Öhrhbergin vuokrasopimukseen kuului myös Stensbölen ti-
lalla oleva lato. 

0. Vennolalla oli oikeus vuokrata alueestaan palstoja perunanviljelijöil-
le, mutta näistä vuokrauksista oli tehtävä vuosittain tili maatalousosastol-
le. 

Maanviljelijä R. Lindbäckille kuului ent. Oulunkylän kartanon rakennuksis-
ta talli, riihi; perunakellari ja kolme latoa sekä V. Hantulalle myös lato. 

Vuokrauspäätöksen peruuttaminen. Anomuksesta päätettiin (maa- ja metsätj. 
21.6. 50 §) peruu'ttaa lokakuun 26 p:nä 1950 tehty päätös, jolla vuokrattiin 
kertomusvuodeksi hevosmies T. Heikkiselle Malmilta Stensbölen ja Pählsin ti-
loista yhteensä 6.70 ha:n suuruinen peltoalue. 

Terveen elämän edistämisyhdistyksen vuokra-alue. Haagan puron länsipuolel-
ta Terveen elämän edistämisyhdistykselle vuokrattua, 1.05 ha:n suuruista aluet-
ta koskeva vuokrasopimus päätettiin (maa- ja metsätj. 6.11. 108 §, kiint.ltk. 
10.12. 2095 §) sanoa irti ja merkitä päättyväksi joulukuun 31 p:nä sekä siir-
tää alue tammikuun 1 p:stä 1952 tonttiosaston hallintaan. Samalla päätettiin 
pyytää kaupunginhallituksen asiamiesosastoa ryhtymään häätötoimenpiteisiin 
alueelle luvattomasti rakennettujen talvikäyttoisten majojen suhteen. 

Vuokrasopimuksen irtisanominen. Merkittiin, että K. Liukula oli sanonut 
irti Herttoniemessä olevaa 2.47 ha:n suuruista aluetta koskevan vuokrasopi-
muksensa päättyväksi joulukuun 31 p:nä. Samalla päätettiin (maa- ja metsätj. 
2.10. 74 §) velvoittaa vuokraaja viemään pois alueella olevat rakennuksensa 
vuokrakauden loppuun mennessä sekä suorittamaan alueella maanvuokrauksesta 
v. 1902 annetun lain mukaiset syyskynnöt. 

Lisäksi merkittiin (maa- ja metsätj. 6.11. 91, 99, 103 ja 112 §, 30.11. 
118 ja 119 §) vuokraajan taholta irtisanotuksi, päättyväksi joulukuun 31 p:nä, 
seuraavat TOokrasopimukset: 0. G-ranbergin Malmin sunnuntaipalstoilla sijait-
sevaa huvilaa n:o 54a koskeva sopimus; K.E. Sundholmin Herttoniemessä olevaa, 
1.70 ha:n suuruista aluetta koskeva sopimus; rouva A. Tiaisen Tapanilassa 
olevaa, yli 12 ba:n suuruista peltoa koskeva sopimus; tie- ja vesirakennus-
hallituksen Tapanilassa, lentokentän koilliskulmassa olevaa latoa koskeva so-
pimus sekä S. Juseliuksen Pakilassa olevaa, 1.02 ha:n suuruista aluetta kos-
keva sopimus. 

Alueen muodostuttua teollisuuden varastoalueeksi päätettiin sanoa i^ti 
J. Luukon vuokrasopimus, joka koski Malmilla sijaitsevan Brännas RN 1010 ti-
lan 0.68 ha:n suuruista peltoalixetta. 

Rastbölen tila. Päätettiin (maa- ja metsätj. 6.11. 109 §; kiint.ltk. 12.11. 
1884 §) hyväksyä urheilu- ja retkeilytoimiston ehdotus, että Rastbölen tilan 
viljelyä ja siitä saatua satoa pidettäisiin normaalina maatalousosaston omana 
maanviljelyksenä, ilman että tarvittaisiin mitään molemminpuolisia tilityksiä 
tai suorituksia, vaikka alue kuuluikin toisen elimen hallintaan. 

Pukinmäen kuivuri- ja lajittelurakennus. Maatalousosasto oikeutettiin (maa-
ja metsätj. 13.3. 17 §; suurentamaan Pukinmäen kuivuri- ia lajittelurakennus-
ta ja hankkimaan sinne Sinus 6 -merkkinen kuivuri. 

Tuomarinkylän navettarakennuksen korjaaminen päätettiin (maa- ja metsätj. 
17.1. 3 §5 kiint.ltk. 12.2. 287 §) toteuttaa kertomusvuoden aikana ja hyväk-
syttiin korjauspiirustukset työselityksineen. 

Oikeus rakennuksen paikoillaan pitämiseen. Tarjoilijatar V.A. Sundströmil-
le myönnettiin (maa- ja metsätj. 21.6. 49 §) oikeus pitää ostam&nsa asuinra-
kennus paikoillaan Herttoniemen kylässä Mäkelä RN 4 -nimisellä tilalla 1 600mk:n 
vuos ivuokrasta. 

Myllypellon ladon palo. Kesäkuun lopulla palaneen Myllypellon ladon palo-
vakuutussumma päätettiin (maa- ja metsätj. 17.8. 70 §) nostaa kaupungille ja 
hylättiin ladon vuokraajan G·. Öhrhbergin anomus, jossa hän tarjoutui rakenta-
maan ladon entiselleen, jos saisi nostaa vakuutussumman. 

Maatalousosaston hallintaan päätettiin määrätä Tapanilan tilojen A 7 RN 5206 
ja Ä 65 RN 532 viljelykset (5*2« 225 §) sekä puutarhuri V. Salmisella vuokral-
la olleet, Malmin G-ästgifvarsin alueella sijaitsevat rakennukset (maa- ja met-
sätj. I7;i. 6 §). 
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saltialan tilan kellarimäelle rakennettavan saunan piirustukset hyväksyt-
tiin (maa- ja metsätj. 2.10. 85 §; kiint.ltk. 5.11. 1822 §). 

Täytemaan, turpeen ym. myynti. Vuoden aikana myytiin (4.6. 979 §, 18.6. 
1076 §, 2.7. 1181 ja 1182 §, 29.10. 1768 §) kaupungin mailta täytemaata 
300 mk:n kuutiohinnasta, turvetta ja ruokamultaa 500 mk:n kuutiohinnasta se-
kä yhdessä tapauksessa puretun rakennuksen sokkelikiviä 400 mk:n kuutiohin-
nasta. 

Jäiden nostaminen Vantaanjoesta. Maatalousosasto oikeutettiin (maa- ja met-
sät j. 17.1. 2 §) myöntämään kertomusvuoden talvena lupia jäiden nostamiseen 
Vantaanjoesta ja perittäväksi vesialueen vuokraksi määrättiin 12 mk neliömet-
ristä. 

Autoje n ajokirjojen tarkistus. Maatalousosaston kuorma—autojen hoidon ja 
käytön valvojaksi sekä ajokirjojen tarkistajaksi määrättiin (maa- ja metsätj. 
13.3. 15 §) kaupunginagronomi ja henkilöauton ajokirjojen tarkistajaksi kiin-
teistötoimiston henkilöautojen ajokirjojen tarkistaja. 

Vuokrien korotukset. Indeksiehdon mukaiset maanvuokrien korotukset vahvis-
tettiin (maa- ja metsätj. 11.5. 42 §, 21.6. 62 §). 

Eräiden perusteellisesti korjattujen työläisasuntojen vuokria päätettiin 
(maa- ja metsätj. 21.6. 59 §) korottaa korkeintaan 10 fi. 

Syyskuun alusta päätettiin (maa- ja metsätj. 2.10. 8l §) korottaa maata-
lousosaston vuokralle antamien asuntojen, myös työläisasuntojen, vuokrat val-
tioneuvoston päätöksen mukaisesti 15 7°. 

Halkojen hinnat. Päätettiin (maa- ja metsätj. 2.10. 79 §, 30.11. 129 §) 
vahvistaa halkojen hinnat, joita käytettiin maatalousosaston sisäisissä luo-
vutuksissa sekä halkoja myytäessä osaston työntekijöille. 

Inventoimishinnat. Määrättiin (maa- ja metsätj. 30.11. 122 §) vuosi-inven-
tariossa käytettävät maataloustuotteiden inventoimishinnat. 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle mm. asioista, jotka koskivat: 
vanhojen rakennusten purkamista ja myyntiä (kiint.ltk. 12.11. 1883 § 5 maa- ja 
metsätj. 6.11. 110 §), teiden kunnossapitoa (kiint.ltk. 19.3. 518 §, 21.5. 

§; maa- ja metsätj. 13.3. 22 §, 11.5. 29 §), Hirvihaaran kartanon raken-
nustöitä ja lämmityslaitteita (kiint.ltk. 21.5. 865 ja 869 §5 maa- ja metsätj. 
11.5. 44 §) sekä Pallkullan päärakennuksen korjaamista (kiint.ltk. 21.5. 
868 §, 10.12. 2097 §; maa- ja metsätj. 11.5. 33 §, 30.11. 130 §). 

Lausuntoja annettiin kaupunginhallitukselle mm. asioista, jotka koskivat: 
Oy. Maanviljelijäin Maitokeskuksen osakkeita (29.1. 194 §), Ryttylän koulu-
kodin salaojitusta (23.4. 698 §), tulenarkojen aineiden varastoimista Bred-
backan vuoren kalliosuojaan (3.9. 1405 §), Helsingin maatalouskerhoyhdistyk-
sen avustamista (15.10. 1688 §), vakinaisten tilastoasiamiesten nimeämistä 
vuositilastoaineiston keräämistä varten (5.11. 1823 §), maatalousosaston ta-
lousrakennusten käytön rationalisoimista (10.12. 2096 §) ja E. Eerolan vali-
tusta häädön johdosta (10.12. 2099 §). „ 

Palkkalautakunnalie annettiin (21.5. 867 §; maa- ja metsätj. 11.5. 31 §) 
lausuntoja sairausavustusten myöntämisestä työntekijöille. 

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Laidunmaiden vuokralle anto. Maanviljelijä G. Oleniukselle päätettiin 
(28.5. 919 §) vuokrata kesäkaudeksi Rekolasta ent. Hiekka oy:n alueelta 
0.537 ha laidun- ja viljelysmaata 7 000 mk:n vuokrasta. Ennen laiduntamisen 
aloittamista oli tarkistettava, ettei laitumeksi tullut metsästä- sellaisia 
kohtia, joissa oli taimistoa. 

Rouva T. Ekqvistille päätettiin (maa- ja metsätj. 6.11. 113 §) vuokrata 
Albergan tilasta noin 3.70 ha:n suuruinen peltoalue vuodeksi 1952 sekä sen 
jälkeen vuodeksi kerrallaan kahden kuukauden irtisanomisajoin 14 £00 mk:n 
vuosivuokrasta, joka oli huhtikuun 1 p:stä 1952 sidottu indeksiin perusvuok-
rana 1 346 mk. Tavanomaisten vuokraehtojen lisäksi vuokraaja sitoutui anta-
maan tarvittaessa hevostyövoimaa metsätalousosastolle erikseen maksettavasta 
korvauksesta sekä sai aidata alueen pohjoisella reunalla olevan metsän kul-
man pellon yhteyteen. 


