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3. Kiinteistöviraston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 
Kertomusvuoden viljelyssuunnitelma. Maatalousosasto oikeutettiin toteuttamaan 

omassa viljelyksessään olevien tilojen peltoviljely esitettyjen viljelyssuunnitelmien puit-
teissa (Maat. ja metsäj. 29. 3. 19 §). 

Inventoimishinnat. Tärkeimpien maataloustuotteiden sekä polttopuiden vuosi-inven-
toinnissa noudatettavat hinnat päätettiin vahvistaa (Maat. ja metsäj. 20. 12. 66 §). 

Maatilojen tarkastus. Maatalous- ja metsäjaosto suoritti retkeilyn Vartiokylän tila-
keskuksessa ja puistossa, Uutelan tilakeskuksessa ja metsässä sekä Torsäng'issä. Lisäksi 
suoritettiin tarkastus Fallkullan, Haltialan ja Tuomarinkylän tiloilla sekä Tullisaaressa 
(Maat. ja metsäj. 28. 6. 45 §, 3. 9. 48 §, 4. 10. 55 §). 

Kertomusvuoden satoarvio merkittiin tiedoksi (Maat. ja metsäj. 15. 11. 58 §). Samoin 
merkittiin tiedoksi selostus elonkorjuutilanteesta kaupungin maatiloilla kertomusvuoden 
syksyn aikana (Maat. ja metsäj. 4. 10. 56 §). 

Salaojitustöiden suorittaminen kertomusvuonna. Jaosto päätti oikeuttaa maatalous-
osaston suorittamaan salaojitustyöt Haltialassa Pellonraivaus Oy:n kanssa tämän tekemän 
tarjouksen pohjalla (Maat. ja metsäj. 29. 3. 16 §). 

Kalusto ym. Jaosto oikeutti maatalousosaston suorittamaan kertomusvuonna eräitä 
kalustonhankintoja talousarviossa myönnetyillä ao. määrärahoilla (Maat. ja metsäj. 
30. 1. 3 §). Maatalousosasto oikeutettiin hankkimaan maatiloille kaksi 2 200 l:n vetoista 
polttoainesäiliötä, jotka oli varustettu kaksoismittalaitteilla (Maat. ja metsäj. 20. 12. 
73 §). 

Maatalouden tukipalkkioista aiheutuneet toimenpiteet. Eräissä maatalouskoneissa v:n 
1955 aikana käytetyn bensiinin osittaista hinnanpalautusta anoneita oli yhteensä 14. 
Asianmukaisesti tarkastetut anomukset lähetettiin edelleen maataloushallitukselle hin-
nanpalautuksen suorittamista varten. 

Ns. maatalousmiljardista jaettavia avustuksia hakeneita oli kaikkiaan 131. Sen jäl-
keen kun muille kunnille kuuluvat oli lähetetty pois, jäi maatalousosaston käsiteltäväksi 
14 hakemusta, joiden perusteella 12 hakijalle myönnettiin yhteensä 86 300 mk väkilan-
noitteiden ja maan vii jelyskalkin ostoon oikeuttavina ostotodisteina. 

Maidon hinnanalennuskorvaushakemuksia oli 107. Korvauksia maksettiin yhteensä 
2 045 701 mk; ne suoritti rahatoimisto maataloushallituksen sille avaamaa postisiirtotiliä 
käyttäen. 

Em. korvauksista sisältyi maatalousosaston v:n 1956 tuloihin bensiinin osittaista hin-
nanpalautusta 126312 mk sekä maidon hinnanalennuskorvauksia 424 743 mk eli yhteensä 
551 055 mk. Hakemusten käsittelystä ja korvausten jaosta suoritti maataloushallitus 
v. 1956 kaupungille korvauksena 8 770 mk. Ilmoituskuluja aiheutui kaupungille tuki-
palkkioista kaikkiaan 39 460 mk. 

Selvitys em. asioiden hoidosta v. 1956 merkittiin tiedoksi (Maat. ja metsäj. 30. 1. 5 §). 
Maanvuokrat. Päätettiin vahvistaa kertomusvuodeksi niiden ennen v. 1951 tehtyjen 

maanvuokrasopimusten vuokramaksut, jotka oli sidottu viralliseen elinkustannusindek-
siin »elokuu 1938—heinäkuu 1939 = 100» (Maat. ja metsäj. 7. 3. 8 §). Elinkustannusindek-
siin »lokakuu 1951 = 100» sidotut maanvuokrat vahvistettiin v:ksi 1958. Vuokria jou-
duttiin korottamaan 10 % edelliseen vuoteen verrattuna (Maat. ja metsäj. 15. 11. 64 §). 

Kertomusvuoden aikana annettiin vuokralle seuraavat viljelyspalstat: 
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Alue Vuokraaja 
Vuokra-

kausi 
päät tyy 

Vuosi-
vuokra, 

mk 

Haaga, tilasta RN:o l140 n. 19.35 ha 

» Isoniitty, Backas RN:o 2791, 5.5 ha 

Malmi, Strömsin tila RN:o 43, 0.4 ha 

» Haagan tila RN:o 2 264, 3 . 3 ha 

» tiloista Tallbacka RN:o 893, Pehrs RN:o l3 4 ja 
Stensböle RN:o l7 , 6.9 5 ha 

Pakila, Oulunkylän kartano RNro 6, 0.4 ha 

Suutarila, Böstas RN:o 277, 10.05 ha 

Tapanila, Pohjonen RN:o 955, 0.6 5 ha 

» 5.5 5 ha ja Suutarila 12 ha sekä tontt imaata 
0.3 8 ha 

J . Vitick1) 

Kalle Vilen 3) 

Eino Lehikoinen 4j 

Viktor Boström 5) 

Viking Lindfors 6) 
Esko Manninen 7) 

Jouko Ruotsalainen 8) 

Viljo Pihlajamäki9) 

Paavo Paavola 10) 

31. 12. 1958 
2 kk:n irtis. 

jälk. 
31. 12. 1957 
2 kk:n irtis. 

jälk. 
31. 12. 195811) 

31. 12. 195711) 

31. 12. 1961 
31. 12. 1957 
2 kk:n irtis. 

jälk. 
31.12.1958 
2 kk:n irtis. 

jälk. 
S:n 

{ 56 000 
\ 47 000 2) 

\ 27 500 
J 25 000 2) 

/ 4 500 
\ 3 800 2) 
/ 20 000 
\ 18 200 2) 

40 000 

2 500 
2 250 2) 

7 800 
6 500 2) 

10 000 
9 100 2) 

31. 12. 195711) 110 000 

Luettelossa mainittujen viljelysmaiden vuokraehtoihin kuului, että vuokra oli makset-
tava etukäteen koko-, puoli- tai neljännesvuosittain. 

Maan vii j. Paavolan vuokraukseen kuului viljelysmaan ja tonttialueen lisäksi Fattig-
gården -nimisellä tilalla oleva huoneen ja keittiön käsittävä asuinrakennus, puimalaraken-
nus ja kellari. Maanvilj. Vitick'illä oli oikeus pitää vuokra-alueelle rakentamansa lato 
paikoillaan; vuokrakauden päätyttyä oli hän velvollinen purkamaan sen sekä siirtämään 
pois ilman minkäänlaista korvausta kaupungin puolelta. 

Ryttylän koulukodin puutarhan vuokralleanto. Puutarhuri Pentti Hakkaraiselle päätet-
tiin vuokrata n. 2 ha:n suuruinen puutarha-alue Ryttylän koulukodin maista puutarhaan 
kuuluvine marjapensaineen, kellareineen ja lavatarhoineen. Vuokraukseen kuului myös 
puutarhurin asunto sekä eräitä työkaluja. Vuokrakausi oli 1. 1. — 31. 12. 1958, sen jälkeen 
sopimus jatkui vuosittain, irtisanomisaika 2 kk; koulukodilla oli kuitenkin oikeus sopi-
muksen irtisanomiseen muulloinkin eräillä edellytyksillä. Vuosivuokra, puutarhurin 
asuntoa lukuun ottamatta, oli 31. 12. 1958 saakka 120 000 mk; 1. 1. 1959 alkaen se oli 
sidottu viralliseen elinkustannusindeksiin »lokakuu 1951 = 100», perusvuosivuokrana 
100 000 mk. Puutarhurin asunnon kuukausivuokra valoineen ja lämpöineen oli 6 000 mk. 
Vuokraukseen sisältyi lisäksi eräitä muita ehtoja (11. 11. 1 973 §). 

Eräiden vuokramaiden pinta-alojen pienentäminen. Liikemies Alfred Börmanin vuokra-
alueesta päätettiin vähentää Bredvikin tilaan kuuluva n. 0.5 4 ha:n suuruinen peltokaista, 
joka tarvittiin rakennettavaa Tarvon tietä varten. Vuokrasopimuksen mukaiseksi vilje-
lysalaksi päätettiin merkitä 1.1. 1957 alkaen n. 2.3 3 ha sekä alentaa vuosivuokra 9 500 
mk:aan; muut vuokraehdot jäivät ennalleen (Maat. ja metsäj. 7. 3. 11 §). 

O. Metsäahon vuokrasopimuksen mukaiseksi pinta-alaksi päätettiin merkitä 1.1. 1958 
alkaen n. 2.7 5 ha viljelysmaata Haagan tiloista RN:o l139 ja Backas RN:o 2791. Vuosi-
vuokra, joka sidottiin indeksiin »lokakuu 1951 = 100», oli 14 500 mk, perusvuokrana 
12 100 mk. Muut vuokraehdot jäivät ennalleen. Vuokra-alueesta vähennetty osa oli 
O.i ha:n suuruinen, tilaan Backas RN:o 2791 kuuluva Haagantori-niminen alue, joka siir-
rettiin tonttiosaston hallintoon (Maat. ja metsäj. 20. 12. 68 §). 

Kaarelan kartanon viljelysalaa, joka oli vuokrattu v:ksi 1953—1962 Maatalouskonei-
den Tutkimussäätiölle, oli jouduttu supistamaan tietöiden takia. Lisäksi joutuisi edelleen 
peltoa asunto- ja tiealueiksi Etelä-Kaarelan asemakaavan valmistuttua. Lautakunta 

Maat. ja metsäj. 20. 12. 69 §. — 2) Indeksiin sidottu perusvuosivuokra. — 3) Maat. ja metsäj. 28. 5. 34 §. — 
4) S:n 4. 10. 53 §. — 5) S:n 15. 5. 30 §. — 6) Kiint. ltk. 9. 12. 2 170 §. — 7) Maat. ja metsäj. 28. 5. 37 §. — 8) S:n 
15. 11. 63 §. —9) S:n 28. 5. 35 §, 28. 6. 42 §. —1 0) S:n 30. 1. 2 §. — n ) Vuokrasopimus jatkuu vuoden kerrallaan, 
irtisanomisaika 2 kk. 
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päätti merkitä säätiölle vuokratun Kaarelan kartanon viljelysalaksi 1.1. alkaen yhteensä 
62.3 ha peltoa, tonttimaata ja puronvarsialueita sekä näiden vuosivuokraksi 616 800 mk. 
Muut vuokraehdot jäivät ennalleen (12. 6.1 113 §) 

Edelleen päätettiin ko. aluetta supistaa 1.1. 1958 alkaen, joten pinta-ala mainitusta 
ajankohdasta käsittäisi yhteensä 59.02 ha, vuosivuokra olisi 641 000 mk ja indeksilukua 
»lokakuu 1951 = 100» vastaava perusvuokra 534 000 mk (Maat. ja metsäj. 15. 11. 60 §). 

Säätiön anottua, että kaupunki korvaisi sille Kaarelan kartanon eräille peltoalueille 
aiheutuneet vahingot asemakaavan mukaisten töiden alettua, päätti lautakunta ehdottaa 
kaupunginhallitukselle, että säätiölle maksettaisiin korvausta siitä 4.6 9 ha:n suuruisella 
alalla suoritetusta salaojituksesta, josta vuokraaja hyötyi vain kahden vuoden ajan tar-
koitetun kahdeksan vuoden asemesta, 250 000 mk, mikä voitaisiin ottaa huomioon kerto-
musvuoden jälkipuoliskon vuokran alennuksena (12. 6. 1111 §, maat. ja metsäj. 28. 5. 
3 6 §)• 

Viljelysmaan vuokrasopimuksen siirto. Päätettiin anomuksesta merkitä Petter Berg-
manin vuokrasopimus päättyväksi 31. 12. 1957 ja vuokrata vahtimest. Vilho Airokselle 
v:ksi 1958 ja sen jälkeen edelleen vuodeksi kerrallaan, irtisanomisaika 2 kk, tavanomai-
silla ehdoilla n. 1.45 ha viljelysmaata Oulunkylän kartano -nimisestä tilasta RN:o 65. 
Vuokra v:lta 1958 oli 17 000 mk, perusvuokran ollessa 14 300 mk, ja oli se suoritettava 
vuosittain etukäteen (Maat. ja metsäj. 4. 10. 51 §). 

Viljelysalueen vuokrauksen irtisanominen ja uuden alueen vuokraaminen. Päätettiin 
pyynnöstä merkitä puutarhuri Ville Salmisen vuokrasopimukset, jotka koskivat 4.8 ha:n 
suuruista viljelysaluetta Vanhan Porvoontien varrella Malmin hautausmaan radan itä-
puolella sekä latoa, päättyviksi 31. 12. 1957 ja vuokrata puutarhuri Salmiselle v:ksi 1958 
ja edelleen vuodeksi kerrallaan tavanmukaisilla ehdoilla n. 2.7 5 ha viljelysmaata Karlson 
tilasta RN:o 152 Malmilla sekä Porvoontie 9:n varrella sijaitseva lato. Vuokramaksu, mikä 
v. 1958 oli 22 000 mk (perusvuokra 18 400 mk), oli suoritettava vuosittain etukäteen 
(Maat. ja metsäj. 4. 10. 52 §). 

Vuokraoikeuden jatkaminen. Lautakunta päätti jatkaa Algot Nybergin vuokraoikeutta 
ns. Puodinkylän Vanhan torpan RN:o 2312 alueeseen asuin- ja talousrakennuksineen kerto-
musvuodeksi ja edelleen vuodeksi kerrallaan, irtisanomisaika 2 kk, 8 000 mk:n vuosivuok-
rasta, joka oli sidottu elinkustannusindeksiin (perusvuokra 7 200 mk) sekä muuten enti-
sillä ehdoilla (12. 8. 1 434 §). 

Vuokrasopimusten irtisanominen. Merkittiin, että seuraavat vuokraajat olivat sano-
neet irti jäljempänä mainittuja alueita koskevat sopimuksensa päättyviksi 31. 12. 1957: 
Emil Salminen, n. 0.2 ha:n suuruinen palsta Malmilla; Viktor Boström, n. 2.4 ha viljelys-
maata Herttoniemessä ja Malmilla sekä 31. 12. 1956 päättyväksi: Ivar From, n. 0.8 ha 
viljelysmaata Malmilla (Maat. ja metsäj. 15. 11. 62J , 20. 12. 70 

Seuraavat vuokrasopimukset merkittiin vuokraajien irtisanomiksi: Koskisen Puutarha 
Oy:n sopimus, joka koski n. 2.1 ha viljelysmaata Oulunkylän kartanosta RN:o 656; Suo-
men Kaapelitehdas Oy:n sopimus, joka koski n. 4.2 6 ha viljelysmaata eri tiloista Malmin 
lentokentän eteläpuolella ja Frans Sakalan sopimus, joka koski n. 4.6 5 ha viljelysmaata 
Mäkelän tilasta RN:o 43 Herttoniemessä (Maat. ja metsäj. 4. 10. 54 §). 

Vuokraajan anomuksesta merkittiin maanvilj. Matti Kuisman vuokrasopimus, joka 
koski 1.6 8 ha:n suuruista peltoaluetta ja perunakellaria Viikinmäessä, päättyneeksi 1.1. 
1957 alkaen (Maat. ja metsäj. 30. 1. 1 §). Samoin merkittiin puutarhuri Ester Johanssonin 
vuokrasopimus, joka koski Malmin ampumaradan laidassa olevaa n. 7.15 ha:n suuruista 
peltoaluetta, päättyväksi 31. 12. 1957 lähtien (Maat. ja metsäj. 15. 11. 59 §). 

Vesilaitoksen pyynnöstä sanottiin irti C. T. Wardin yhteensä 3.5 7 ha:n peltoalueita 
koskevat sopimukset sekä Rekola Oy:n 1.4 ha:n peltoaluetta Korpaksen tilasta koskeva 
sopimus päättyviksi 31. 12. 1957 sen johdosta, että Lapinmäen syöttöjohdon rakentaminen 
aloitettaisiin Haagassa. Vuokraajille ilmoitettiin, että alueiden niiden osien, joita ei tar-
vittu työmaata varten, vuokraoikeuksia tultaisiin jatkamaan. Samoin annettaisiin töiden 
tultua suoritetuiksi myöskin työmaaksi tarvitut alueet jälleen vuokralle. 

Tonttiosaston pyynnöstä sanottiin irti mahdollisia aluevaihtoja varten Tapanilassa 
Ruohotien varrella olevaa, n. 0. i ha:n suuruista tonttia koskeva J. E. Ruotsalaisen vuokra-
sopimus päättyväksi kertomusvuonna 31. 12. (Maat. ja metsäj. 15. 11. 61 §). 

Ladon vuokralleanto. Oy. Hartwall Ab:lle päätettiin vuokrata Suutarinkylässä Fattig-
gården RN:o 7543 -nimisellä tilalla sijaitseva lato 1.1. 1958 alkaen toistaiseksi, irtisanomis-
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aika 3 kk. Vuosineljänneksittäin etukäteen suoritettava kuukausivuokra oli 4 300 mk. 
Lato oli palovakuutettava 300 000 mk:sta (Maat. ja metsäj. 20. 12. 67 §). 

Eräiden talous- ym. rakennusten pitäminen kaupungin maalla. Sulo ja Aili Jaakkolalle, 
joille oli vuokrattu 1.1. alkaen Nallibackan torppa Malmilla, myönnettiin oikeus eräiden 
väliaikaisten talousrakennusten pystyttämiseen vuokra-alueelleen, sillä ehdolla että ne 
vuokrakauden päätyttyä poistettaisiin ilman korvausta kaupungin puolelta (20. 5. 951 §). 

Lautakunta myönsi maanvilj. Ossian Gauffinille luvan kanalan rakentamiseen omalla 
kustannuksellaan Vartiokylässä Torsängin tilalla RN:o 2291 sijaitsevan heinäladon yhtey-
teen. Vuokrakauden päätyttyä oli rakenteet vaadittaessa purettava ja poistettava (22. 7. 
1 347 §). 

Päätettiin merkitä autonkulj. Eero Lahden vuokrasopimus, jonka mukaan hänellä oli 
ollut oikeus pitää rakentamaansa auto vajaa kaupungin Malmilla omistaman Strömsin tilan 
RN:o 4 maalla, päättyneeksi 30. 6. Kaupungille jo ajalta 1.7. — 31. 12. suoritettu vuokra-
osuus päätettiin palauttaa vuokraajalle (29. 7. 1 383 §). 

Maatalouskoneiden Tutkimussäätiölle myönnetty oikeus alivuokralaisten pitoon. Jaosto 
päätti oikeuttaa Maatalouskoneiden Tutkimussäätiön antamaan Vartiokylän talliraken-
nuksen vuokralle Fennada-Filmi Oy:lle toistaiseksi, korkeintaan kuitenkin oman vuokra-
kautensa loppuun saakka mm. seuraavilla ehdoilla: rakennus on vakuutettava vuokra-
ajaksi 1.3 35 mmk:sta; vuokraajan tulee huolehtia siitä, että varastointi on tulenarkojen 
aineiden varastossa pidosta annettujen asetusten mukainen, mikäli tämänlaatuisia aineita 
rakennukseen varastoidaan (Maat. ja metsäj. 30. 1. 7 §). 

Samoin oikeutettiin säätiö vuokraamaan tilapäisesti Marjaniemen lato Oy. G. W. 
Sohlberg Ab:lle sekä antamaan vuokralle 1.3. — 31.7. väliseksi ajaksi Bredbackan kallio-
lato. Ehtoina oli, että ladot palovakuutettiin määrätyistä arvoista ja että puolet niistä 
saaduista vuokrista tilitettiin kaupungille (Maat. ja metsäj. 7. 3. 9 §, 29. 3. 20 §). 

Maanvuokran maksunlykkäys. Anomuksesta myönnettiin maanvilj. K. Koskenalalle, 
jolla oli vuokralla 49.4 ha Albergan kartanon viljelysmaista, lykkäystä kertomusvuoden 
ensimmäisen puolen vuokran maksuun vuoden loppuun saakka, korko 10°/0 (8. 7. 1 270 §). 

Oy. Malmin Sähkölaitoksen sähköjohdon sijoittaminen kaupungin maalle. Lautakunta 
päätti oikeuttaa Oy. Malmin Sähkölaitoksen rakentamaan 20 kV sähköjohdon Espoon 
kunnassa Iso-Huopalahden kylässä kaupungin omistamalle maalle. Johto oli sijoitettava 
maastossa asemakaavaosaston piirustuksen mukaisesti. Vuosivuokra oli 200 mk pylväältä 
eli yhteensä 2 200 mk; se oli maksettava etukäteen ja sidottu elinkustannusindeksiin. 
Vuokran maksu määrättiin alkavaksi 1.7. Vuokrakautena oli kalenterivuosi ja irtisano-
misaikana 3 kk. Vuokrasuhteen mahdollisesti päättyessä oli sähkölaitos velvollinen kus-
tannuksellaan poistamaan kaikki rakenteelliset laitteensa alueelta, mikäli niin vaadittai-
siin. Sähkölaitoksen oli myös vastattava sähkölinjan ja sen rakentamisen alueen vuokraa-
jille tai muille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista (29. 4. 820 §). 

Vesijohdon pitoa koskevan sopimuksen päättyminen. Rva Thyra Santalalle myönnetty 
vesijohdon pitoa kaupungin maalla koskeva lupa päätettiin merkitä päättyneeksi 31.12. 
1956 (Maat. ja metsäj. 20. 12. 71 §). 

Jään myynti. Maatalousosasto oikeutettiin kertomusvuonna myöntämään jäiden 
nostolupia Vantaan joesta entiseen tapaan sekä entisellä hinnalla, joka oli 15 mk/m2 (Maat. 
ja metsäj. 7. 3. 13 §). 

Mullan myynti. Maatalousosasto oikeutettiin myymään multaa kohtuullisessa mää-
rässä. Multaa myytäessä kaupungilta vuokrattua aluetta varten oli sen hinta 300 mk/m3 

(Maat. ja metsäj. 15. 5. 32 §). 
Tapaturmat ja sairauslomat v. 1956. Merkittiin tiedoksi, että maatalousosaston eri 

tiloilla sattui v. 1956 tapaturmia yhteensä 8 henkilölle ja niiden johdosta menetettyjä 
työpäiviä oli 254. Sairauslomalla oli 21 henkilöä yhteensä 517 päivää (Maat. ja metsäj. 
25. 4. 23 §). 

Apulaistyönjohtajien palkkojen tarkistaminen. Maatalousosaston kahden apulaistyön-
johtajan kuukausipalkat päätettiin vahvistaa samansuuruisiksi kuin viranhaltijain 13. 
palkkaluokan mukainen palkka oli 1.1. 1957 alkaen (25. 3. 642 §). 

Sauna- ja pesutupamaksut. Niille maatalousosaston maatiloilla asuville vuokraajille, 
jotka eivät olleet työsopimussuhteessa kaupunkiin ja joille ei kuulunut vapaata saunan 
käyttöoikeutta, päätettiin vahvistaa seuraavat saunataksat noudatettaviksi 1. 4. alkaen: 
valmiiksi lämmitetystä saunasta aikuisilta 70 mk, 15-vuotiailta lapsilta 40 mk ja alle 6-
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vuotiailta 30 mk kerralta henkeä kohden. Pyykkituvan käytöstä päätettiin veloittaa 250 
mk/p (Maat. ja metsäj. 29. 3. 17 §). Haltialan pesutuvan päivä vuokraksi, silloin kun se 
luovutettiin talo-osaston käyttöön, määrättiin 1.4. alkaen 250 mk (Maat. ja metsäj. 
29. 3. 18 §). 

Eräiden koneiden lainaaminen muihin kuin kaupungin töihin. Jaosto päätti, että maa-
talousosaston puutarhajyrsijöillä mahdollisesti suoritettavat sivuansiotyöt järjestetään 
aina kokonaisuudessaan osaston sivuansiot öiksi ja että koneita ei tulla enää lainaamaan 
työkoneiksi ilman omaa ajajaa (Maat. ja metsäj. 20. 12. 75 §). 

Maatalousosaston auton käyttö opintomatkoihin. Jaosto päätti oikeuttaa maatalousosas-
ton harkintansa mukaan suorittamaan opintomatkoja Uudenmaan läänin Maanviljelys-
seuran 60-vuotisnäyttelyyn, Tarkastusmaitojaoston retkeilyyn läntiselle Uudellemaalle, 
Työtehoseuran järjestämään työnäytökseen Porkkalan alueelle ja eräille suurtiloille 
(Maat. ja metsäj. 28. 5. 38 §). 

Tuomarinkylän kartanon päärakennus. Merkittiin tiedoksi J. Kavaleffin perikunnan 
ilmoitus, että Tuomarinkylän kartanon päärakennus, joka lautakunnan 12. 12. 1949 
tekemän päätöksen mukaisesti on ollut vuokrattuna mainitulle perikunnalle, vapautuu 
ja että sitä koskeva vuokrasopimus sanotaan irti päättyväksi 30. 11. (9. 9. 1 551 §). 
Jaosto päätti jättää kysymyksen rakennuksen vastaisesta käytöstä virastopäällikön 
valmisteltavaksi (Maat. ja metsäj. 20. 12. 74 §). 

Kysymys Fallkullan navettarakennuksen muuttamisesta sikalaksi. Jaosto päätti kehottaa 
maatalousosastoa laadituttamaan ao. piirustukset ja kustannusarvion mainitun rakennuk-
sen muuttamisesta sikalaksi sekä esittämään kannattavuuslaskelman ym. selvitystä asiaan 
(Maat. ja metsäj. 7. 3. 12 §). Piirustusten ja kustannusarvion valmistuttua päätti jaosto 
esittää kiinteistölautakunnalle edelleen kaupunginhallitukselle esitettäväksi, että v:n 1958 
talousarvioon otettaisiin 4.5 mmk:n määräraha em. tarkoitusta varten (9. 9. 1 569 §, 
maat. ja metsäj. 3. 9. 47 §). 

Langin puron alajuoksun perkaaminen. Jaosto päätti hyväksyä Langin puron perkaus-
sopimuksen, joka oli tehty Insinööritoimisto Oy. Vesi-Pekan kanssa (Maat. ja metsäj. 
25. 4. 27 §). 

Savikylän tiehoitokunnan avustaminen. Merkittiin tiedoksi, että ko. tiehoitokunnalle oli 
annettu 20 000 mk:n suuruinen avustus kiinteistöjen pääluokan erinäisten menojen mo-
mentilla Erinäisten kaupungin tiloilla olevien yleisten teiden kunnossapito v. 1956 vara-
tuista määrärahoista (14. 1. 114 §). 

Korvauksen vaatiminen kaupungin rakennustyömaiksi joutuvista omassa viljelyksessä 
olevista alueista. Jaosto päätti kehottaa maatalousosastoa mainituissa tapauksissa vaati-
maan korvausta, mikäli sen suuruus ylittäisi 100 000 mk (Maat. ja metsäj. 7. 3. 10 §). 

Käyttövarat. Käyttövaroista päätettiin suorittaa valtion tukipalkkioiden aiheuttamat 
ilmoituskulut, kuitenkin enintään 40 000 mk:aan saakka (18. 2. 420 §); enintään 4 000 mk 
seppeleen ostamiseksi maatal. työntekijä Johannes Virtasen hautaustilaisuuteen (25. 3. 
643 §) sekä 20 000 mk kieltotaulujen hankkimiseen Tuomarinkylän kartanon talouskes-
kuksen kautta tapahtuvan yleisen moottoriajoneuvoliikenteen estämiseksi (12. 6. 1 112 §, 
maat. ja metsäj. 28. 5. 40 §). 

Maatalousosaston hoitoon päätettiin määrätä Bläbärskärr RN:o 15 -nimiseen Mellun-
kylän tilaan sekä n. 5.54 ha:n määräalaan Tapanilassa olevasta U 286a RN:o 6511 -nimi-
sestä tilasta kuuluvat peltoalueet sekä tiloilla olevat rakennukset (30. 12. 2 331 §). 

Esitykset. Kertomusvuonna tehtiin kaupunginhallitukselle esityksiä seuraavista asiois-
ta: vanhojen rakennusten purkaminen (21. 1. 172 §, 6. 5. 867 §, 24. 6. 1 209 §, 18. 11. 
2 026 §, maat. ja metsäj. 30. 1. 4 §); erään vahingonkorvauksen maksaminen (4. 2. 313 §); 
Espoon karjantarkastusyhdistyksen vuosikokouksen pidosta aiheutuneiden kulujen mak-
saminen lautakunnan käyttövaroista (11. 3. 569 §, maat. ja. metsäj. 7. 3. 14 §); eräiden 
määrärahojen käyttö, ylittämisoikeus ym. (29. 4. 821 §, 14. 10. 1 775, 1 776 §, 11.11. 
1 972 §, maat. ja. metsäj. 25. 4. 26 §, 4. 10. 49, 50 §); salaojitusmäärärahan säästön käyt-
täminen Fallkullan tilalla olevan Kaivopellon salaojittamiseen (9. 9. 1 570 §, maat. ja 
metsäj. 3. 9. 46 §) sekä Puistolan ojan perkaussuunnitelmaa varten varatun määrärahan 
muuttaminen siirtomäärärahaksi (30. 12. 2 333 §). 


