
III. Kiinteistölautakunta. 

Kunnallishallintoa koskeva uudesti järjestely, joka Helsingissä panti in 
toimeen vuoden 1931 alusta alkaen, käsit t i myös kaupungin kiinteän omaisuu-
den lähimmän hallinnon keskittämisen uuden hallintoelimen, kiinteistölauta-
kunnan käsiin. Lautakunnal le , jonka johtosääntö vahvistet t i in joulukuun 
10 p:nä 1930 ^ s i i r r e t t i i n tällöin tehtäviä , jo tka aikaisemmin oli jae t tu useit-
ten eri viranomaisten kesken, seuraavasti: 

rahatoimikamari l ta : tont t ien myynt i ja vuokraaminen, alueitten vuok-
raaminen korkeintaan 5 vuodeksi, kaupungin talojen hoito ja hallinto, huo-
neistojen vuokraaminen kaupungin virastoille ja laitoksille, kaupungin kiin-
teistöjen vakuut taminen, halli-, tori- y. m. -myyntipaikkojen luovut taminen 
ja kansanpuistojen hallinto; 

maatalouslautakunnal ta : kaupungin omistamien, sen omassa viljelyk-
sessä olevien maati lojen hallinto; 

yleisten töiden hallitukselta: kaupunginasemakaavatoiminnan ja raken-
nusjärjestysasiain hoito sekä kaupungin maanmi t taus - ja kartastotöistä huo-
lehtiminen; 

sosialilautakunnalta: kaupungin työväenasuntojen hallinto, velvollisuus 
seurata kaupungin asunto-oloja ja tehdä alot tei ta niiden parantamiseksi, kun-
nan avustamien, asunto-olojen parantamis ta edistävien laitosten toiminnan 
valvominen ja yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahaston 
hallinnon hoitaminen; sekä 

kotitalous- ja s i i r tolapuutarhajohtokunnal ta: si ir tolapuutarhojen hal-
linto. 

Kaupunginval tuus ton vali tsemana ki inteistölautakunnan puheenjoh-
t a j ana toimi vuoden varrella to imis tonjohta ja filosofianmaisteri Y. Harvia ja 
sen jäseninä filosofianmaisteri G. Estlander, pankin joh ta ja G. Kihlman, joh-
t a j a C. Neovius, y l i johta ja metsäneuvos J . O. Peurakoski, professori E. Linko-
mies, järjestösihteeri E. Sallila, työnväl i tysneuvoja T. Uski ja joh ta j a T. Sal-
mio. Jäsen Kihlman kuoli kesäkuun 30 p:nä; hänen tilalleen valitsi kaupun-
ginvaltuusto jäseneksi joh ta ja insinööri E. von Schantzin. Lau takunnan 
valitsemana varapuheenjohta jana toimi aluksi pankin joh ta ja Kihlman sekä 
hänen kuol tuaan filosofianmaisteri Est lander. Kaupunginhal l i tuksen edus-
t a j ana kiinteistölautakunnassa oli ki inteistöjohtaja E. von Frenckell. 

Maatalousjaostoon kuuluivat puheenjohta jana joh ta ja Neovius sekä jäse-
ninä metsäneuvos Peurakoski ja joh ta ja Salmio, tont t i jaostoon puheenjohta-
jana filosofianmaisteri Est lander sekä jäseninä to imis tonjohta ja Harv ia ja 
järjestösihteeri Sallila sekä talojaostoon puheenjohta jana työnväl i tysneuvoja 
Uski sekä jäseninä professori Linkomies ja pank in joh ta ja Kihlman sekä vii-
meksimainitun kuoleman jälkeen insinööri von Schantz. 

Ks. v:n 1930 kert. s. 145 ja seur. sekä kunnall. asetuskok. 1930, s. 39. 
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Kiinteistölautakunnalla oli vuoden varrella 54, maatalousjaostolla 7, 
tonttijaostolla 35 ja talojaostolla 27 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain 
pykäläluku oli 1,387 ja lähetettyjen kirjeiden luku 599. Maatalousjaoston 
pöytäkirjain pykäläluku oli 35, tontti jaoston 360 ja talojaoston 190. 
Kiinteistötoimiston kansliaosaston diaariin merkit tyjen asiain luku oli 2,333, 
joista yleisiä asioita oli 627, kansliaosastolle kuuluvia oli 47, tonttiosastolle 
644, maatalousosastolle 159, asemakaavaosastolle 135, talo-osastolle 386 ja 
kansanpuisto-osastolle kuuluvia 335. 

Lautakunnan ensimmäisessä kokouksessa tammikuun 9 p:nä 1931 lauta-
kunnan puheenjohtaja filosofianmaisteri Harvia tervehti lautakunnan jäseniä 
sekä kiinteistötoimiston virkamieskuntaa puheessa, jonka sisällys pääpiirteit-
täin oli seuraava: 

Tehtävä, mikä kiinteistölautakunnalle kaupungin hallintouudistuksen 
yhteydessä oli uskottu ja se asema mikä tälle lautakunnalle kaupungin hal-
linnossa oli annettu, ei suinkaan ollut vähäarvoinen. Olihan jo yksinomaan 
sen maaomaisuuden pinta-ala, jota tämän lautakunnan tuli hoitaa, yli 6,000 ha, 
suurimmalta osalta Suomen kalleinta maapohjaa. Vuonna 1925 oli kaupungin 
myymättömien tonttimaiden arvo arvioitu 1,081 miljoonaksi markaksi, maa-
tilojen ja metsien arvo 219 miljoonaksi markaksi ja kaupungin rakennusten 
ja niihin kuuluvien tonttien, joista suurin osa tulisi kuulumaan lautakunnan 
hoidettaviin, 430 miljoonaksi markaksi. Tämän omaisuuden arvo teki jo 
yhteensä 1,730 miljoonaa markkaa. Kaupungin maaomaisuus käsitti 940 ha 
viljelysmaata. Lautakunnan hoidettavien vuokratonttien lukumäärä nousi 
n. l,000:een ja lautakunnan hoidettavissa työväenasunnoissa asui n. 4,000 
henkeä. Tällaisen omaisuuden hoito oli jo sellaisenaan varsin vaativa ja 
edesvastuullinen tehtävä ja jo pelkästään juoksevien asioiden hoito muodosti 
huomattavan työtaakan. Lautakunnan tehtävä ei kuitenkaan ra joi t tunut 
pelkästään tähän omaisuuden hoitoon. Sen toimialaan kuuluivat monet kysy-
mykset, joitten ratkaisu mitä syvällisimmin koski kaupungin asujamiston 
oloihin ja vaikutti kaupungin vastaiseen kehitykseen. Olihan kiinteistölauta-
kunta oleva myöskin kaupungin asemakaavapoliittinen ja asuntopoliittinen 
elin. 

Kiinteistölautakunta aloitti toimintansa ajankohtana, jota monessa suh-
teessa voitiin pitää käännekohtana kaupungin kehityksessä. Rakennustoi-
minnan ja asunto-olojen alalla oli maailmansodan jälkeisen vuosikymmenen 
aikana sodan ja sen aiheuttamien häiriöitten aikaansaama asuntopula pois-
te t tu ennenkuulumattoman voimakkaan rakennustoiminnan avulla, joka kui-
tenkin nyt oli päät tynyt . Kaupungin väestön ja tkuva kasvaminen ei kuiten-
kaan kauan tulisi kestämään nykyistä rakennustoiminnan lamaannustilaa 
ennenkuin asuntopula jälleen olisi uhkaamassa. Nykyaikaisen suurkaupunki-
kunnan tärkeimpiin velvollisuuksiin oli katsottava kuuluvaksi huolehtiminen 
siitä, et tä kaupungin väestö terveydellisesti ja sosiaalisesti hyväksyttävällä 
tavalla voi tyydyt tää asuntotarpeensa. Tätä velvollisuuttaan ei myöskään 
Helsingin kaupunki voisi laiminlyödä. 

Myöskin sikäli oli kaupungin kehitys uuden ajankohdan kynnyksellä, 
e t tä kaupunki parhaillaan oli murtamaisillaan ne hallinnolliset rajat , joitten 
puitteisiin se useita vuosikymmeniä oli ollut suljettu. Kaupungin hallintoeli-
mien kaupungin laajentamista silmällä pitäen kiitettävällä ja kaukonäköi-
sellä tavalla kaupungin ympäristöstä hankkimat maa-alueet olivat toistai-
seksi olleet varsinaiseen tarkoitukseensa, kaupunkimaisen asutuksen tarpei-
siin käyt tämät tä . Lähimpien tulevaisuudentehtävien joukkoon kuului kui-
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tenkin uuden omakotialueen järjestely ja tällöin tuskin muut kaupungin omis-
t ama t maat kuin ne, jotka sijaitsivat kaupungin pohjoispuolella Oulunkylän 
ja Helsingin maalaiskunnissa, voisivat tulla kysymykseen. Näitten suunnitel-
mien toteuttamisen edellytyksiä oli, että kaupungin aluelaajennuskysymys 
tuli ratkaistuksi. Ennen lopullista päätöstä tässä asiassa oli kaupungin kui-
tenkin ryhdyt tävä suunnittelu- ja valmistelutöihin. Uusi asemakaavalain-
säädäntö tulisi lisäksi antamaan entistä paremman pohjan kaupungin laajen-
tamisen johtamiselle ja järkiperäiselle hoitamiselle. 

Mutta ei ainoastaan näin ulkonaisesti ja maantieteellisesti kaupunki 
ollut uuden kehityskauden kynnyksellä. Myöskin kaupungin sisäisessä kiin-
teistöhallinnossa ja nimenomaan kaupungin suhtautumisessa asujamistonsa 
asuntotarpeen tyydyttämiseen oltiin uuden kehityskauden edessä. Nykyaikai-
sen kaupunkikunnan asuntopolitiikan tärkeimpiä tehtäviä oli huolehtiminen 
siitä, että asujamiston menot asuntotarpeensa tyydyttämiseksi muodostuivat 
niin pieniksi kuin suinkin mahdollista. Vaikka Helsingin kaupungilla oli asu-
kasmääräänsä verrat tuna suhteellisesti suurempi maaomaisuus kuin millään 
muulla vastaavan suuruisella kaupungilla, ei mitään järkiperäistä pyrkimystä 
tavalla tai toisella pysyttä äasuntomenot siedettävissä rajoissa ollut kaupungin 
asuntopolitiikassa ollut havaittavissa. Tosiasia oli, että asuminen Helsingissä 
tuli suhteellisesti kalliimmaksi kuin esim. Skandinavian maissa ja Saksassa. 
Tässä piili vakava yhteiskunnallinen epäkohta, joka lisäksi vaikutt i haitalli-
sesti kaupungin mahdollisuuksiin kehittyä teollisuuskaupunkina. Useat syyt 
korkeihin vuokramenoihin olivat kuitenkin sellaisia, joihin kaupungin kun-
nallishallinto ei ollut voinut vaikuttaa. Tärkeimpiä kunnallisia toimenpiteitä 
asuntomenojen vakaannuttamiseksi ja pitämiseksi siedettävissä rajoissa oli-
vat ne, mitkä lii t tyivät kaupungin tonttipolitiikkaan. Varsinainen epäkohta 
Helsingin kaupungin tonttipolitiikassa oli ollut se, että tontin luovutuksessa 
ei oltu johtavana periaatteena noudatettu tontin hintojen pitämistä mahdol-
lisimman kiinteinä ja tontin järjestelykustannuksia vastaavina, vaan että pää-
pyrkimyksenä oli ollut saada mahdollisimman suuret tulot kunnalle. Tämä 
oli kuitenkin tapahtunut vuokratason kohoamisen kustannuksella ja oli kau-
punki täten välillisesti vaikut tanut asuntomenojen kohoamiseen nykyiselle 
tasolleen. Oli pidettävä tärkeänä, että tässä kohden saataisiin muutos aikaan 
kaupungin tähänasti noudattamaan tonttipolitiikkaan, jolloin pääpyrkimyk-
senä tulisi olemaan tontin hintojen pysyttäminen kiinteinä ja tontin järjes-
telykustannuksia vastaavina, ilman että kaupunki kuitenkaan luovuttaisi 
tont teja alihintaan. 

Syynä siihen, että sen suunnan, joka vaati kunnan maapolitiikkaa hoi-
dettavaksi sosialisia pyrkimyksiä noudattaen, oli ollut vaikeata päästä rat-
kaisevasti vaikuttamaan kaupungin maapolitiikkaan, oli ehkä joltakin osalta 
se, että kaupungin maapolitiikan johto oli ennen ollut saman elimen hoidet-
tavana, joka oli ollut vastuussa myöskin kunnanraha-asiainhoidosta. Siinä 
tosiasiassa, että Helsingin kaupungin kiinteistöhallinto nyttemmin oli erotettu 
kunnan rahataloutta hoitavan elimen toimintapiiristä itsenäiseksi elimeksi, 
halusi puhuja nähdä osoituksen siitä, että tarkoituksena oli ollut myöskin 
aikaansaada muutos kaupungin kiinteistöhallinnon yleiseen suuntaan ja toi-
voi, että tällainen sosialisesti herkempi ja järkiperäisempi kiinteistöpolitiikka, 
joka käyttäisi hyväkseen muissa suurkaupungeissa saavutet tuja kokemuksia, 
pääsisi valtaan Helsingin kaupungin kunnallishallinnossa. 

Kunnall. hevi. 1931. 18 
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Lau takunnan vuoden varrella käsittelemistä asioista maini t takoon tässä 
seuraavat : 

1. Kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston järjestelyä ja 
toimintaa koskevat asiat. 

Kokousajat. Lau t akun ta p ä ä t t i p i t ä ä kokouksensa maanantais in 
klo 15, s i t t emmin 2 ) t ammikuun viimeisestä kokouksesta alkaen klo 16. 

Esittelytapa. Lau t akun ta pää t t i 3 ) , e t tä esiteltävistä asioista oli laadit-
t ava niin yksityiskohtaiset esityslistat, e t tä suullista esittelyä mikäli mahdol-
lista voitaisiin väl t tää . Joka asian kohdalle oli merki t tävä esittelijän ehdo-
tus. Esityslistat oli j ae t tava lauantaisin, m u t t a myöhemmin tulleista kii-
reellistä käsittelyä vaat ivis ta asioista oli laadi t tava lisälistat kokoustilaisuu-
dessa jaet taviksi . Lau takunnan jäsenen herä t t ämä kysymys voitiin ot taa 
heti käsiteltäväksi. 

Pöytäkirjojen tarkistaminen ja päätösten täytäntöönpano. Kiinteistölauta-
kunta pää t t i 4 ) , e t tä l au takunnan ja sen jaostojen pöy täk i r j a t tarkis taa asian-
omainen puheenjohta ja si t tenkuin hänelle oli tul lut tieto siitä, mi tkä päätök-
set kaupunginhall i tus halusi o t taa tu tk i t tavakseen. Näistä päätöksistä oli 
t eh tävä merkintä pöytäki r jaan . Muut päätökset oli pan tava t äy tän töön 
pöytäki r jan tarkistamisen jälkeen. 

Pöytäkirjakieli. Lau takun ta pää t t i 5 ) , e t tä sen pöytäk i r j a t pidetään yksi-
kielisinä kielilain mukaan. 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Lau takun ta pää t t i 6 ) , e t tä sen ja kiinteistötoi-
miston ilmoitukset ja kuulutukset oli julkais tava sanomalehdissä Arbetar-
bladet, Helsingin sanomat, Hufvudstadsbladet , Suomenmaa, Suomen sosiali-
demokraat t i ja Uusi Suomi. Lau takunnan kuulutukset oli varus te t tava lauta-
kunnan puheenjohta jan ja toimistopäällikön nimillä, toimiston kuulutukset 
taasen toimistopäällikön ja asianomaisen osastopäällikön nimillä. 

Laskujen hyväksyminen. Lau takun ta pää t t i 7 ) , e t tä kaupunginagronoomi 
hyväksyy toimialaansa kuuluvat laskut sekä talonisännöitsijä talo- ja kan-
sanpuisto-osastojen laskut; muu t laskut tuli toimistopäällikön hyväksyä. Sit-
temmin pää t t i 8 ) l au takunta oikeuttaa kansanpuistojen isännöitsijän hyväk-
symään kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluva t laskut. 

Vuoden 1932 määrärahois ta makset tavien laskujen suhteen p ä ä t t i 9 ) 
l au takunta , e t tä toimistopäällikkö hyväksyy I luvun muihin momentteihin 
paitsi 8 momentt i in kohdis tuvat laskut sekä VI luvun 2 ja 3 momentissa ole-
vista määrärahoista makse t t ava t laskut, kaupunginagronoomi II lukuun kuu-
luvat laskut, talonisännöitsijä I luvun 8 kohtaan ja I I I lukuun kohdis tuvat 
laskut sekä kansanpuistojen isännöitsijä IV lukuun kohdis tuvat laskut sekä 
e t tä ki inteis tölautakunnan käyttövaroilla suor i te t tavat laskut hyväksyy toi-
mistopäällikkö tai se osastonjohtaja , jonka käyte t täväksi l au takunta on 
myöntäny t näi tä varoja. 

Kiinteistölautakunnan ja sen jaostojen välinen työnjako. Lau t akun t a 
hyväksyi 1 0 ) jaostojensa laa t imat ehdotukset työnjaos ta lau takunnan ja sen 
eri jaostojen välillä. Tontti jaostolle annettiin1 1) tehtäväksi ilman erikoista 

• Kiint. lautak. 9 p. tammik. 7 §. — 2 ) S:n 26 p. tammik. 82 §. — 3 ) S:n 9 p. 
tammik. 8 §. — 4 ) S:n 12 p. tammik. 28 §. — 5 ) S:n 9 p. tammik. 9 §. — 6 ) S:n 9 p. 
tammik. 10 §. — 7) S:n 9 p. tammik. 21 §. — 8) S:n 11 p. toukok. 459 §. — 
9) S:n 29 p. jouluk. 1.369 §. — 10) S:n 26 p. tammik. 67 ja 80 §§ sekä 2 p. helmik. 
106 §; ks. Kunn. as. kok., s. 105. — n ) Kiint. lautak. 9 p. helmik. 114 §. 


