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1 005 §, 6. 6. 1 171 §, 20. 6. 1 295 §, 27. 6. 1 343 §, 10. 10. 1 946 §, 12. 12. 2 423 §, 27. 12. 
2 531 §); Töölöstä palo vartioasemaa varten varatun alueen vaihtoa (18. 4. 772 §); Huopa-
lahden ampumarata-alueen vuokra-ajan jatkamista (18. 4. 782 §); vanhainkodin rakenta-
mista varten varatun tontin luovutusta Fruntimmersföreningen i Helsingfors -nimiselle 
yhdistykselle (18. 4. 787 §); Kovaosaisten Ystävät -nimisen yhdistyksen majoitusraken-
nuksen rakennussuunnitelmaa (25. 4. 852 §); oppikoulutontin varaamista Maunulasta 
(25. 4. 856 §); Helsingin Kotitalousopettajaopiston Säätiön takausanomusta sekä kaupun-
gin osallistumista eräisiin rakennusjärjestelykustannuksiin (9. 5. 956 §, 24. 10. 2 079 §); 
Helsingin Maatalouskerhoyhdistyksen avustamista (23. 5. 1 046 §, 10. 10. 1 967 §, 24. 10. 
2 078 §); Postisäästöpankin omakotirakennustoimintaa varten myöntämien lainojen mak-
sattamista ym. koskevaa sopimusta (23. 5. 1 047 §); Käpylän ravirata-alueen vuokrasopi-
muksen pidennystä (6. 6. 1 178 §); esikaupunkien ja lähialueiden teiden rakentamista ja 
hoitoa, tiemaksuja ym. (20. 6. 1 278 §, 22. 8. 1 621 §, 29. 8. 1 654 §); Humallahden ranta-
alueen kunnostamisanomusta (4. 7. 1 380 §); Pakilan omakotialueen eräiden pintaojien 
perkaamista ja kunnostamista (4. 7. 1 381 §); Käpylän ruotsinkielisen kansakoulun sijain-
tipaikkaa (1. 8. 1 519 §); Hermannin korttelin n:o IX tontilla n:o 5 olevissa rakennuksissa 
asuvien alivuokralaisten anomusta häätötoimenpiteiden lykkäämiseksi (29. 8. 1 653 §); 
kiinteistölautakunnan alistettua päätöstä suunnitteluavun antamisesta erään yksityisen 
rakennusyrityksen toteuttamiselle (12. 9. 1 743 §); Munkkiniemen tonttien luovutussuun-
nitelmaa (12. 9. 1 764 §); revisiotoimiston eräiden vierailta vuokrattujen huoneistojen 
vuokria koskevaa kirjelmää (19. 9. 1 794 §); sairaalain henkilökunnan asuntorakennustoi-
minnan tukemista (19. 9. 1 797 §); kaupungin huoneisto- ja tonttitarvetta Munkkiniemessä 
(19. 9. 1 801 §); tilapäistä asumista talven aikana kansanpuisto-, siirtolapuutarha- ym. 
alueilla (3. 10. 1 906 §); kaupunkien vuokra-aluekomitean kiertokirjettä (3. 10. 1 907 §); 
Salmisaaren höyryvoimalaitoksen alueen luovutusta sähkölaitokselle (3. 10, 1 908 §); 
Laajasalon urheilu- ja uimaranta-alueen siirtämistä urheilu- ja retkeilylautakunnanhal-
lintoon (10. 10. 1 945 §); rajajärj estelyn suorittamista Degerön kartanon lohkomistoimi-
tuksen yhteydessä (10. 10. 1 961 §); Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnalle myönnetyn 
lisärakennusoikeuden korvauksen maksamista (10. 10. 1 969 §); Asunto Oy. Lähtökuopan 
ja kaupungin välisen lainasopimuksen purkamista (17. 10. 2 012 §); esitystä asuntotonttien 
yleisistä luovutusehdoista (31. 10. 2 140 §); pakkolunastusmenettelyä, sen epäkohtia ja 
uudistamista (21. 11. 2 266 §); Paperituote Oy m pistoraiteen rakentamista (21.11.2 282 §) 
sekä Työväen Urheiluliitolle vuokratun tontin vuokrauspäätöksen muuttamista (28. 11. 
2 317, 5. 12. 2 383 §). 

Maistraatille annettiin maanalaisen polttoainesäiliön sijoitusta tai polttoaineen jakelu-
laitteen asentamista koskevia lausuntoja (25. 4. 849 §, 13. 6, 1 225, 1 227 §, 10. 10. 1 951 §, 
19. 12. 2 470 §). 

3. Kiinteistöviraston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Kertomusvuoden viljelyssuunnitelma hyväksyttiin toteutettavaksi maatalousosaston 
ehdotuksen mukaisesti (Maat.- ja metsäj. 22. 3. 7 §). 

Inventoimishinnat. Tärkeimpien maataloustuotteiden sekä polttopuiden vuosi-inven-
toinnissa noudatettavat hinnat vahvistettiin (Maat.- ja metsäj. 23. 11. 46 §). 

Maatilojen tarkastus. Talin, Kaarelan, Tuomarinkylän, Haltialan, Pukinmäen, Fall-
kullan, Suutarinkylän ja Ala-Tikkurilan tiloilla suoritettiin tarkastukset tilojen rakennus-
ten, viljelysten ym. kunnon toteamiseksi (6. 9. 1 731 §, maat.- ja metsäj. 7. 6. 30 §). 

Maatalousosaston hoitoon määrättiin Malmin kylästä Yilpo I RN:o 7244 -niminen tila 
(24. 1. 151 §), Nybondas RNro li1 3 4 -nimiseen Ala-Tikkurilassa sijaitsevaan tilaan kuulu-
vat määräalueet (28. 2. 390 §), Pukinmäen yksinäistaloon kuuluvan Albinus RNro l13 

-nimisen tilan maat, lukuun ottamatta metsäalueita (21. 3. 547 §), Etelä-Kaarelan kylän 
Alkärr RNro 7138 -nimisen tilan peltoalueet (27. 6. 1 326 §) sekä Malmin kylässä olevasta 
tilasta 1 & 6 RNro 853 2 830 m2rn suuruinen alue (31. 10. 2 126 §). 

Maatalouskerhoyhdistyksellä vuokralla olleiden maiden ottamista tonttiosaston hoi-
toon ja vihannesviljelypalstatoiminnan aloittamista koskevan kysymyksen päätti lauta-
kunta siirtää maatalous- ja metsäjaoston valmisteltavaksi (19. 9. 1 799 §). 

Hirvihaaran erään maa-alueen vuokralleanto. Lautakunta päätti vuokrata 1. 1. 1956 
alkaen viideksi vuodeksi mosaiikkityöntekijä T. Kuroselle Hirvihaaran Iso-Koskela 
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RN:o 532 -nimisestä tilasta 400 m2:n suuruisen maa-alueen, joka rajoittui välittömästi 
Kurosen omistamaan tonttiin. Vuosivuokra, 3 000 mk, oli maksettava vuosittain etu-
käteen (12. 9. 1 766 §). 

Viljelysalueiden vuokralleanto. O. Fredrikssonille päätettiin vuokrata tavanmukaisin 
ehdoin v:ksi 1955 sekä sen jälkeen vuodeksi kerrallaan, irtisanomisaikana 2 kk, 2.9 5 ha 
maata Oulunkylän kartanosta RN:o 6 sekä 1.40 ha Nybondas RN:o 52 -nimisestä tilasta, 
yhteensä 4.3 5 ha. Vuokraajalle myönnettiin lupa pitää alueella eläinten suojakatoksena 
käytettävää rakennelmaa tai vaunua. Vuosivuokra, 10 000 mk, oli suoritettava kertomus-
vuonna 1. 6. mennessä ja sen jälkeen vuosittain etukäteen (Maat.- ja metsäj. 6. 5. 20 §). 

Maanviljelijä A. Sundbäckille vuokrattiin kertomusvuodeksi sekä sen jälkeen, irti-
sanomisaikana 2kk, Tapaninkylässä olevasta Fattiggården RN:o 7484 sekä Suutarinkylän 
Björkbackan RN:o l3 9 ja Bertas RN:o l29 -nimisistä tiloista yhteensä 10.45 ha peltoa ja 
0.8 ha tonttimaata, asuinrakennus, kellari ja puimalato 75 000 mk:n vuosivuokrasta. 
Maanviljelijä Sundbäck luovutti kaupungin käyttöön Helsingin maalaiskunnalta vuok-
raamansa Tuomarinkylän Hakapellon 10.15 ha:n suuruisen peltoalueen latoineen, joista 
laskettiin vuokran vähennystä 63 000 mk vuodessa (17. 1. 109 §). 

Pukinmäen Sänabyn Ulasta vuokralleannettua aluetta koskevan vuokrauspäätöksen muut-
taminen. Anomuksesta päätettiin purkaa kiinteistölautakunnan 13. 9. 1954 tekemä pää-
tös Sänabyn tilan RN:o 513 eräiden alueiden vuokraamisesta toimitusjohtaja C. Packalén-
ille sekä ko. alueiden siirtämisestä tonttiosaston hoitoon ja vuokrata toimitusjohtaja 
Packalénille 1. 9. 1954 alkaen mainitusta tilasta 0.10 ha peltoa, irtisanomisaika 2 kk, 
tavanmukaisin ehdoin. Vuokra ajalta 1. 9. — 31. 12. 1954 oli 1 000 mk; 1.1. 1955 lukien 
kalenterivuosittain etukäteen maksettava vuosivuokra oli 3 000 mk. Alueen vuokraus ei 
vaikuttanut vuokraajan omistaman viereisen tontin rakentamisoikeuteen (7. 2. 262 §). 

Vuokra-alueiden järjestelyt, pinta-alojen muutokset ym. Suomen Kaapelitehdas Oy:lle 
vuokratun maa-alan suuruudeksi päätettiin eräiden järjestelyjen jälkeen merkitä 1. 1. 
1956 alkaen 4.26 ha viljelysmaata tiloista Påls RN:o l4 ja Stensböle RN:o l 7 Malmin ja 
Stensbölen kylissä. Vuosivuokra oli 29 000 mk, muut vuokraehdot jäivät ennalleen (Maat.-
ja metsäj. 23. 11. 48, 50 §). 

Maanviljelijä V. Saarisalmen vuokrasopimuksen mukaiseksi viljelyspinta-alaksi mer-
kittiin 1.1. 1956 alkaen 7.4 ha tiloista Lill-Mejlans RN:o l1 Meilahden kylässä, Finnäng 
RN:o 43 Pikku-Huopalahden kylässä sekä Haaga RN:o l139 Haagan kylässä. Puoli-
vuosittain etukäteen suoritettavan vuokran suuruudeksi määrättiin 26 000 mk. Muut 
vuokraehdot eivät muuttuneet (Maat.- ja metsäj. 23. 11. 51 §). 

Ajuri K. Vilenin vuokra-alueeksi merkittiin 1.1. 1955 alkaen yhteensä 8.6 ha viljelys-
maata Vähä-Huopalahden kylän Backas RN:o 2791 -nimisestä tilasta. Puolivuosittain etu-
käteen maksettava vuosivuokra, 34 500 mk, sidottiin 1.1. 1956 alkaen indeksiin (Maat.-
ja metsäj. 6. 5. 23 §). 

Lautakunta päätti pienentää Maatalouskoneiden Tutkimussäätiölle Kaarelan kartanon 
alueelta vuokratun viljelyspinta-alan 1.1. alkaen 72.4 ha:iin, jolloin vuosivuokraksi ker-
tomusvuonna tuli 651 600 mk. 1. 7. maksettavaksi langenneen 316 800 mk:n suuruisen 
vuokraerän suorittamiseen myönnettiin anomuksesta lykkäystä lokakuun loppuun, vii-
västyskorkona 10 % (7. 2. 263 §, 27. 6. 1 350 §, 5. 9. 1 701 §). 

Maanviljelijä P. Turuselle vuokratun peltoalueen suuruudeksi päätettiin merkitä 1.1. 
alkaen 1.4 ha sekä vuosivuokraksi 7 000 mk, joka 1. 1. 1956 alkaen sidottiin indeksiin. 
Muut vuokraehdot jäivät ennalleen (Maat.- ja metsäj. 22. 3. 3 §). 

Liikemies G. Öhrnbergille Malmilta, Pukinmäestä ja Viikinmäestä vuokrattujen aluei-
den suuruudeksi päätettiin merkitä 5.92 ha peltomaata sekä lakkauttaa 1.1. alkaen vuok-
raajan käyttöoikeus ent. vuokra-alueella olevaan latoon. Vuosivuokra sidottiin 1.1. 1956 
alkaen indeksiin ja määrättiin 32 500 mkrksi, muiden vuokraehtojen jäädessä ennalleen 
(Maat-, ja metsäj. 6. 5. 17 §). Myöhemmin päätettiin 1. 1. 1956 alkaen vähentää Viikin-
mäessä sijaitsevista maista vielä n. 0.8 ha sekä merkitä 1.1. 1956 alkaen vuokramaiden 
suuruudeksi 5.12 ha ja vuosivuokraksi 28 000 mk (Maat-, ja metsäj. 23. 11. 53 §). 

Maanviljelijä V. Bollströmille vuokrattuun alueeseen päätettiin merkitä 1. 1. 1956 
alkaen kuuluvaksi yhteensä 1.32 ha viljelysmaata Pehrs RN:o l3 4 ja Påhls RNro l4-nimi-
sistä Malmin kylän tiloista. Vuosivuokra oli 6 600 mk (Maat-, ja metsäj. 23. 11. 49 §). 

Eräiden Nytorpin ja Vartiokylän tilojen peltoalueiden asutustarkoituksiin varaamisen 
johdosta päätettiin maanviljelijä O. Gauffinille Nytorpin tilasta RN:o 2303 vuokratun 
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alueen pinta-alaksi 1. 1. 1956 alkaen merkitä 3.8 5 ha sekä alentaa vuosivuokra 17 500 
mk:ksi (Maat.- ja metsäj. 23. 11. 52 §). 

Maanviljelijä M. Kuisman vuokrasopimuksen mukaiseksi viljelysmaan pinta-alaksi 
päätettiin merkitä 1.1. 1956 lukien 1.6 ha sekä indeksiin sidotuksi vuosivuokraksi 11 000 
mk. Muut vuokraehdot jäivät ennalleen (Maat.- ja metsäj. 23. 11. 54 §). 

Päätettiin anomuksesta muuttaa maanviljelijä A. Anderssonin, jolle oli vuodeksi ker-
rallaan vuokrattu n. 5 ha peltomaata sekä eräitä rakennuksia käsittävä Uusikoti-niminen 
tila, vuokrasopimusta siten, että vuokra-aika merkittiin alkavaksi 1. 1. 1956 ja päätty-
väksi 31. 12. 1961. Vuosivuokraksi tuli 50 000 mk, muut vuokraehdot eivät muuttuneet 
(19. 12. 2 483 §). 

Viljelysalueiden vuokrasopimusten irtisanominen. Merkittiin, että seuraavat maan-
vuokraajat olivat sanoneet irti vuokrasopimuksensa päättyneiksi 31. 12. 1954: leskirouva 
M. Levander Viikinmäessä sijaitsevia, yhteensä n. 4.5 5 ha koskevat sopimuksensa sekä 
puutarhuri T. Manninen n. yhtä ha Herttoniemessä koskeva sopimus (Maat.- ja metsäj. 
22. 3. 2 §). 

Vesilaitoksen Pitkäkosken painejohdon rakentamistöiden takia päätettiin eräitä Haa-
gassa olevia viljelysmaita koskevat vuokrasopimukset sanoa irti päättyviksi 31. 12. 1955. 
Vuokraajille ilmoitettiin, että niiden ko. alueen osien, jotka jäivät rakennustyömaan 
ulkopuolelle, vuokraoikeuksia tultaisiin jatkamaan sekä että myöskin työmaa-alueet 
annettaisiin vuokralle töiden tultua suoritetuiksi (Maat.- ja metsäj. 5. 10. 39 §). 

Lisäksi merkittiin eräiden muiden pienehköjen viljelysalueiden vuokrasopimukset 
irtisanotuiksi tai päättyneiksi (Maat.- ja metsäj. 22. 3. 9 §, 7. 6. 26 §, 23. 11. 48 §, 17. 12. 
59 §). 

Bredbackan riihirakennuksen vuokralleanto. Koulumatkailutoimistolle päätettiin vuok-
rata 1.1.1956 alkaen toistaiseksi 3 kk:n irtisanomisaikana Bredbackan tilan riihiraken-
nus 1 500 mk:n vuosineljänneksittäin etukäteen maksettavasta kuukausivuokrasta sekä 
muuten tavanmukaisin ehdoin (Maat.- ja metsäj. 17. 12. 57 §). 

Vajarakennuksen osan vuokraaminen Helsingin Golf klubille. Talin kartanon alueella 
olevasta vajarakennuksesta vuokrattiin osa Helsingin Golf klubille golf-välineiden säily-
tyspaikaksi 1. 5. alkaen toistaiseksi irtisanomisaikana 3 kk 2 000 mk:n etukäteen maksetta-
vasta vuosivuokrasta ja muuten tavanmukaisin ehdoin (Maat-, ja metsäj. 6. 5. 14 §). 

Maatalouskoneiden Tutkimussäätiön oikeuttaminen sen käytössä olevan rakennuksen 
osittaiseen vuokralleantoon. Maatalouskoneiden Tutkimussäätiön anomukseen saada edel-
leen vuokrata 20. 4. — 20. 6. väliseksi ajaksi Suomen Rauhanpuolustajat -nimiselle yhdis-
tykselle Vartiokylän tilan talousrakennuksen ns. puintiparvi suostuttiin seuraavin ehdoin: 
parvea saatiin käyttää Messuhallissa pidettävää kokousta varten tehtävien rakenteiden 
valmistus- ja varastointipaikkana; rakennus palo vakuutettiin vuokra-ajaksi 6 milj. 
mk:sta; vuokran suuruus oli 50 000 mk (18. 4. 790 §). 

Saunan rakentamisluvan myöntäminen. Lautakunta päätti oikeuttaa Maatalousko-
neiden Tutkimussäätiön rakentamaan omalla kustannuksellaan Kaarelan kartanon talli-
rakennukseen yhdistetyn pesutuvan ja saunan pukuhuoneineen (5. 9. 1 700 §). 

Tien rakentamisoikeuden myöntäminen. Lautakunta päätti myöntää Helsingin maan-
viljelysinsinööripiirille luvan rakentaa Kaarelasta Pakilaan Elo tien päähän johtavan tien 
kaupungin omistamalle maalle yhteensä n. 0.6 ha:n suuruiselle alueelle (28. 3. 647 §). 

Luvan myöntäminen vesijohdon vetämiseen kaupungin maalle. Lautakunta myönsi 
rouva T. Santalalle oikeuden vetää n. 200 m:n pituisen vesijohdon kaupungin alueella 
sijaitsevasta kaivosta Etelä-Kaarelassa tilalla Alkärr RN:o 7138 oleviin rakennuksiinsa 
1 000 mk:n vuosivuokrasta sekä eräillä muilla ehdoilla (12. 9. 1 767 §). 

Salaojitustyöt. Kertomusvuonna TuomarinkyIässä suoritettu salaojitustyö annettiin 
Pellonraivaus Oy:n tehtäväksi (Maat.- ja metsäj. 22. 3. 10 §, 6. 5. 13 §). 

Kalusto. Maatalousosasto oikeutettiin suorittamaan kaluston hankinnat kertomus-
vuonna esitetyn ohjelman mukaisesti (Maat.- ja metsäj. 22. 3. 4 §). Vanha tai tarpeetto-
maksi käynyt kalusto päätettiin myydä huutokaupalla, joka toimitettiin 22. 4. (Maat.- ja 
metsäj. 22.3. 5 §, 6. 5. 19 §). 

Polttoainesäiliöiden hankkiminen kaupungin maatiloille. Maatalousosasto oikeutettiin 
hankkimaan kullekin kaupungin omassa viljelyksessä olevalle maatilalle yksi maanpäälli-
nen maatalouskoneissa ja kuorma-autoissa käytettävän nestemäisen polttoaineen säiliö 
(Maat.- ja metsäj. 17. 12. 58 §). 
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Pukinmäellä sattunut ladon palo. Merkittiin tiedoksi, että 1.12. paloi Pukinmäen tilaan 
kuuluva ns. Santakuopan lato. Palaneen omaisuuden arvo oli n. 140 000 mk. (5. 12. 2 384§) 

Mullan myynti. Vuoden aikana myytiin kaupungin mailta multaa 150—500 mk:n 
kuutiohinnasta. 

Lautakunta määräsi rakennusviraston puisto-osastolta perittäväksi sille multaa luo-
vutettaessa 100—250 mk/m3 mullan laadusta ja luovutuspaikasta riippuen. Maatalous-
ja tonttiosastoille myönnettiin oikeus myydä puisto-osastolle tarpeetonta multaa yksityi-
sille harkintansa mukaan sekä entisin hinnoin (17. 10. 2 033 §). 

Jäiden myynti. Kertomusvuonna myönnettiin eräitä lupia jäiden nostoon Vantaan-
joesta. Jään hinnaksi määrättiin 12 mk/m2 (Maat- ja metsäj. 22. 3. 1 §). 

Kyntökilpailujen järjestämislupa. Uudenmaan läänin Maan vii j elysasemalle myönnet-
tiin lupa järjestää 19. 10. kyntökilpailut Tuomarinkylässä. Kilpailujen päättäjäistilai-
suuden kahvitarjoilukustannukset, kuitenkin enintään 4 000 mk, päätettiin suorittaa 
lautakunnan käyttövaroista (17. 10. 2 034 §). 

Ns. maatalousmiljardista jaettavat avustukset. Anomuksia avustuksen saamiseksi maa-
talouden tuotantokustannusten tasoittamiseksi ja tuotannon edistämiseksi v. 1955 myön-
nettävistä ns. maatalousmiljardimäärärahoista saapui maatalousosastoon 18 kpl. Avus-
tuksen saannille asetetut ehdot täytti 9 hakijaa, joille päätettiin jakaa yhteensä 37 200 mk 
väkilannoitteiden ja maanviljelyskalkin ostoon oikeuttavina ostotodisteina (31. 10.2 145§). 

Maidon hinnanalennuskorvausten jako. Maatalousosastolle saapui kaikkiaan 40:n, 
kaupungin alueella asuvan karjanomistajan anomukset valtion varoista suoritettavan 
maidon hinnanalennuskorvauksen saamiseksi. Myönteiset päätökset merkittiin tiedoksi, 
kahdelle hakijalle ilmoitettiin, ettei heidän hakemuksiinsa näiden myöhästymisen takia 
voitu suostua (Maat.- ja metsäj. 22. 3. 11 §). 

Maatalousosaston auton käyttö opintomatkoihin. Maatalousosasto oikeutettiin käyttä-
mään osaston autoa muutamien opintomatkojen tekemiseen kaupunginagronomin joh-
dolla kertomusvuoden aikana (Maat.- ja metsäj. 6. 5. 22 §). 

Käyttövarat. Vuoden aikana lautakunta myönsi käyttövaroistaan 11 272 mk bensiinin 
hinnanpalautusanomuksia koskevan ilmoituslaskun maksamiseen (28. 2. 416 §) sekä 
1 283 mk eräiden maidon ja kotivoin hinnanalennuskorvausanomusten jaon ja vastaan-
oton järjestelyn aiheuttamien kulujen maksamiseen (4. 4. 711 §). 

Tukipalkkioita koskevat ilmoituskulut, kuitenkin enintään 38 000 mk, päätettiin 
suorittaa lautakunnan käyttövaroista (23. 5. 1 058 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka mm. koskivat: eräiden tilien 
ylittämisoikeuden myöntämistä (31. 1. 211 §,28. 11.2 335 §); Maatalouskoneiden Tutki-
mussäätiön vuokramaksun lykkäystä (7. 2. 264 §); Vantaaseen laskevan Langin puron ala-
juoksun perkaamista (10. 10. 1 971 §, maat.- ja metsäj. 5. 10. 40 §) sekä eräiden tarpeetto-
mien tai huonokuntoisten lato- ja vajarakennusten purkamista tai myyntiä purettaviksi 
(28. 11. 2 334 §, maat.- ja metsäj. 23. 11. 43 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: toisille 
kaupungin laitoksille siirretyn kaluston poistoa maatalousosaston kirjanpidosta (21. 3. 
580 §) sekä Savelan asukkaiden anomusta Vantaan tulvien rajoittamistoimenpiteisiin 
ryhtymiseksi (4. 7. 1 395 §). 

4. Kiinteistöviraston metsäosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Viljelys- ja laidunalueen vuokralleanto. Maanviljelijä M. G. Olemukselle päätettiin 
vuokrata Rekolasta ent. Hiekka Oy:n alueelta kertomusvuoden kesäkaudeksi laidun- ja 
viljelysmaata n. 0.5 ha 7 000 mk:n vuokrasta sekä muuten samoilla ehdoilla kuin edellisi-
näkin vuosina (Maat.- ja Metsäj. 6. 5. 24 §). 

Turpeennosto-oikeuden jatkaminen. Insinööri V. Rannilalle myönnettiin edelleen v:ien 
1955—1956 ajaksi lupa 1 000 m3:n suuruisen turvemäärän nostoon Tattarinsuosta Por-
voon uuden ja vanhan maantien väliseltä suoalueelta. Ehdoista mainittakoon, että alueelle 
ei saanut muodostua suurempaa vesiallasta, kuin siellä oli v. 1953 sekä että nostetusta 
raakaturpeesta oli kaupungille suoritettava 20 mk/m 3 vuosittain metsäosaston laskutuk-
sen mukaan (2. 5. 907 §). 

Albergan kartanon huoneistoa koskevan vuokrasopimuksen irtisanominen. Päätettiin 


